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Những Kiệt Tác Hội Họa Của Các Danh Họa Nổi Tiếng Đã Miêu Tả UFO, Phải Chăng
Người Ngoài Hành Tinh Đã Ghé Thăm Trái Đất Từ Lâu?

Nhiều tranh vẽ nổi tiếng của các danh họa thời xưa miêu tả các vật thể lạ rất
giống vật thể bay không xác định (UFO). Điều này khiến nhiều người đặt nghi
vấn về việc người ngoài hành tinh đã ghé thăm Trái đất từ quá khứ xa xôi.
Dưới đây là một số bức tranh như vậy.
1. Bức tranh “Sự truyền tin của Thánh Emidius” – năm 1486
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Vật thể kỳ lạ trong bức tranh được cho là 1 UFO.

Đây là một bức tranh thờ được vẽ bởi họa sĩ người Ý – Carlo Crivelli vào năm
1486. Tác phẩm này mô tả sự kiện Tổng thiên thần Gabriel hiện xuống báo
tin mừng cho Đức mẹ Maria biết rằng bà được chọn là mẹ của chúa Jesus.
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Nhiều người cho rằng, quầng sáng được vẽ trên góc trái bầu trời chính là một
phi thuyền UFO.
2. Bức tranh “Madonna và Thánh Giovannino” – thế kỷ thứ 15
Danh họa người Ý thời Phục Hưng Domenico Ghirlandaio đã mô tả cảnh Đức
mẹ Maria đang nhìn xuống 2 đứa trẻ. Bức tranh này được trưng bày tại
Palazzo Vecchio thuộc Florence, Ý.

Những dấu hiệu đầy nghi vấn trong bức tranh.

Chúng ta có thể nhìn ra một vật thể kỳ lạ đang bay trên phía bên phải đầu
của đức mẹ Maria. Vật thể này được một số người săn lùng UFO cho rằng
chính là con tàu của người ngoài hành tinh. Lý do được đưa ra là vật thể đó
chẳng có tác dụng gì trong ngữ cảnh đó cả.
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Ngoài ra để ủng hộ thêm cho giả thuyết của mình, họ đã chỉ ra rằng trong
tranh, một trong hai đứa bé đang nheo mắt lại và đưa tay che ánh sáng. Và ở
phía xa xa bên phải, có một người đàn ông đang đưa tay lên như tránh vật
thể lạ vậy.
Còn về phía các chuyên gia hội họa thì cho rằng những tác phẩm thuộc lĩnh
vực này thường mô tả đám mây phát ra ánh sáng.
3. Bức tranh “Sự ca ngợi Chúa trời” – năm 1600
Tác phẩm hội họa của thế kỷ 17 này được vẽ bởi họa sĩ người Ý – Ventura
Salimbeni, mô tả cảnh Chúa trời và Chúa Jesus đang nhìn xuống vương quốc
của con Người.
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Bức tranh “Sự ca ngợi Chúa trời”.

Mọi chuyện sẽ hoàn toàn bình thường nếu không có một vật thể hình cầu với
2 chiếc que nhìn như… ăng-ten cắm trên đó, một thứ mà mãi đến năm 1957
mới xuất hiện dưới cái tên tàu không gian Sputnik.
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Đây là quả cầu trong tranh.

Những thuyết âm mưu trên kênh Youtube Strange Mysteries đã đề cập một
mối liên kết kì lạ giữa 2 thứ trên trong một video post vào năm 2014: “Nếu
vật thể cầu tượng trưng cho vũ trụ thì tại sao họa sĩ lại không vẽ thêm các vì
sao hay thiên thạch?”
Điều này đưa ra câu hỏi: Liệu có phải Chúa đã du hành thời gian hay không?
Hay người ngoài hành tinh đã ghé thăm Trái đất và mang theo những công
nghệ hiện đại?
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Hình ảnh vệ tinh Sputnik của Nga được phóng lên vũ trụ vào năm 1957.

4. Bức tranh “Lễ rửa tội của Chúa”, năm 1710
Những chuyên gia hội họa cho rằng bức vẽ này dựa trên một sự kiện tôn giáo
được ghi lại như sau: “Cổng thiên đường mở ra, các thiên thần hạ thế như
những chú chim bồ câu, ban ánh sáng xuống cho ông”.
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Bức tranh “Lễ rửa tội của Chúa”.

Bức tranh này được vẽ vào thế kỉ thứ 18 bởi danh họa người Hà Lan Aert De
Gelder. Những người săn lùng UFO cho rằng vật thể hình đĩa, phát ra ánh
sáng xuống Thánh John và Chúa Jesus có thể là một UFO.
5. Bức tranh “Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá”, năm 1350
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2 vật thể được cho là phi thuyền với người ngoài hành tinh bên trong xuất
hiện trên bức tranh tường
về Chúa Giê-su.

Bức tranh tường “Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá” do một họa sĩ
vô danh vẽ trên tường ở tu viện Visoki Decani tại Kosovo, Nam Tư, vào năm
1350 có vẽ 2 vật thể lạ chở theo phi công xuất hiện trên bầu trời ở cả hai bên
Chúa Jesus. Nhiều giả thuyết cho rằng 2 vật thể lạ đó chính là UFO.
6. Bức tranh “Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thánh giá”
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Hai vật thể lạ hình vòm trong bức tranh cổ này bị nghi là UFO.

Trong bức tranh “Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá” ở nhà thờ
Svetishoveli, Mtskheta, Georgia có mô tả 2 vật thể lạ bí ẩn ở 2 bên cây thánh
giá. Những vật thể lạ đó được cho là sự xuất hiện của người ngoài hành tinh
cùng với UFO.
7. “Ume No Chiri”, năm 1844
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Bức tranh minh họa vật thể kỳ bí Urobune ở Nhật Bản.

“Urobune” là một vật thể kỳ bí có hình dạng như UFO được tìm thấy tại bờ
biển Đông của Nhật Bản ở Triều đại Hitachi năm 1803.
Theo ghi chú kèm theo hình vẽ minh họa vật thể này, chúng ta có thể biết
rằng nó được làm từ thép và thủy tinh, có độ lớn vừa đủ để chứa một người
nho nhỏ. Các thủy thủ cũng cho biết, họ tìm được một cuộn giấy kì lạ mà họ
không thể giải mã được kèm theo vật thể lạ.
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