Cizinci z jiných planet na obloze nad Burjatskem
(Burjatsko je republika Ruské federace v sibiřském federálním okruhu, s hlavním městem
Ulan-Ude, viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Burjatsko)

(Ilustrace převzata z originálu článku.)
V Burjatsku nejsou bohužel zatím lidé, kteří studují takovéto jevy a objekty, ačkoli případů
setkání s UFO je mnoho. Proto zde uvádíme jen některé nejnovější epizody.
V Mujské oblasti
Obyvatelé této oblasti viděli často na obloze bílé koule. V Paramských peřejích, které se
nalézají na řece Vitim, dosud nikdo nespočítal, kolik se zde odedávna ztratilo statečných lidí
lidi, kteří se rozhodli na raftu, loďce nebo kajaku proplout peřeje a kolik lidských duší bylo
pohlceno v jejich vzpěněných, bláznivě tančících vlnách, když je navštívila v srpnu 2011
turistická skupina milovníků extrémních sportů z Vladivostoku.
V noci byli svědky objevení se jasně bílých koulí, které se pohybovaly tiše vzduchem,
měnily tvar a rychlost pohybu. Zimě roku 2009, obyvatel obce Taksimo, byl během své
pracovní cesty na tomto místě svědkem stejného jevu: pár zářících koulí se právě vznášel ve
vzduchu. V únoru 2011, byly během noci zářící koule spatřeny nad horami v okolí oblasti
Ulgen.
Dne 9. 9. 2011 hlídač v řemeslnické dílně „Artěl“ vyšel na obchůzku objektu, asi v pět
hodin ráno a viděl na obloze, jak odhadl, asi 20 koulí, které létaly jedna za druhou směrem k
Severomujsku. Hlídač bývalé kavárny "Lesní paseka" také pozoroval v místě šestého
kilometru trasy Taksimo - Bodajbo světelné objekty a pak to ohlásil tiskové agentuře okresní
správy v Muji.
Nad Argadoj
Policie Kurumkanské oblasti se podílela na pátrání po letadle, které vyslalo pozdě večer,
dne 14. srpna nouzový signál u obce Argada. Informace o stavu nouze, která byla umístěna na
oficiálních internetových stránkách ministerstva vnitra Burjatska, byla velmi skromná:
„Dne 14. srpna ve 23:20 obdržel dozorčí Ministerstva obrany zprávu dispečera z
koordinačního centra a záchranných složek Tolmačevova letiště v Novosibirsku o tísňovém
volání letadla asi 5 kilometrů severovýchodně od Argady v Kurumkanské oblasti. Na

označenou plochu se odebrala skupina záchranářů. Ta se skládala ze zástupců hasičů a policie.
Žádné podrobnosti o incidentu se však v tiskové zprávě Ministerstva vnitra neobjevily.
Později byla potvrzena informace, že signál byl falešný.“
Vyhledávací oddíl zkontroloval místo dle udaných souřadnic a zjistil, že byly chybné, nebyla
tam žádná stopa po havárii. Jsou chvíle, kdy se signály z radiomajáků mohou odrazit a
dosáhnout téměř každé místo na Zemi. K tomuto došlo zřejmě i v tomto regionu v Irkutské
oblasti. Signál se objevil dvakrát v neobydlené oblasti a kontrola ukázala, že byl falešný, řekl
později na briefingu mluvčí Burjatského Ministerstva vnitra. Podle zástupce ministerstva, se
taková situace objevila poprvé během 17 let sledování. Na hledání objektu se podílelo 10 lidí
od policie a hasičů.
Havárie Tu-104 v roce 1959
V roce 1959, bylo letadlo typu Tu-104 zařazeno na leteckou přepravu cestujících. Prvních
několik kusů bylo dodáno Irkutské letce. Zde uvádíme to, co řekl Šaronov, jeden z prvních
pilotů létajících na těchto typech:
Stalo se to v červenci 1959. Letoun měl přistát na letišti v Irkutsku. Na palubě byli částečně
sportovci nebo vojáci. Nevzpomínám si, že by tam byl někdo slavný. Z tohoto důvodu byla
dispečerská služba v běžném provozním režimu. Vtom se ozvalo ve vysílačce:
„Přibližuje se k nám neidentifikovaný objekt, je kulatý a vychází z něho záře. Předejte ...“
Dále bylo slyšet jen rušení a letadlo zmizelo z radaru. Havarovalo? O pár vteřin později:
„Ach, to je strašné! Bože, jak strašné! Vidíte to? Můžete to vidět?“. Signál opět zmizel.
A naposled: „Vidím letiště! Jdu na přistání!“. Letiště tam však žádné nebylo a letadlo letělo
právě přes jezero Bajkal. Tam také spadlo. Všichni, kdo byli v té době v dispečinku, byli
vyslýcháni vyšetřovateli KGB.
Všichni pak museli podepsat prohlášení o mlčenlivosti. To bylo nařizováno i v minulosti,
ale závažnost tohoto případu byla taková, že pilot Aljotin, který prozradil, co bylo slyšet v
dispečinku, o kterém si myslím, že byl jedním z nejlepších velitelů letadel ve Svazu, jen stěží
mohl zůstat u letectva. Jednoho z dispečerů jednoduše propustili, zřejmě proto, že vyprávěl o
skutečnostech, které slyšel z éteru. Aljotin vyprávěl kolegům o tom, že rybáři živící se
chytáním ryb na Bajkalu viděli, jak letadlo pronásleduje světelný objekt, až do okamžiku, kdy
spadlo do vody. Rybáři to byli schopni poměrně přesně vidět.
Záznam o letadle, které spadlo do jezera, není v registrech ztrát. Přesněji, tyto údaje jsou
přísně tajné.
Nad Olchonem
V létě roku 1971 Leningradský inženýr Georgij Filipov se svou ženou a 15-letým synem, se
rozhodl vzít je na výlet k jezeru Bajkal. Vzali si provizorní oplachtění na nafukovací člun, či
spíše to byly tři nafukovací plováky s plachtou. S vědomím zákeřných bajkalských větrů,
připevnili k loďce i motor a vesla. Jako hlavní základnu si vybrali ostrov Olchon.
Zde jsou výňatky z deníku Georgije Filipova, kde popisuje jedinečný jev, který pozorovala
jeho rodina.
„Rozhodli jsme se omezit se na plavbu kolem ostrova, přistávali jsme k pobřeží pouze na
oběd a přes noc. Od břehu jsme se nevzdalovali na více než kilometr, takže v případě
nepříznivého počasí jsme se mohli rychle vrátit do bezpečí. Vzhledem k tomu, že poté, co
začalo slunce zapadat, nás noční vánek, mohl odnést dále od pobřeží, jsme se snažili dostat
zpátky na břeh před setměním. Bylo to pátý den naší cesty, kdy jsme se spoléhali na motor a
přestoupili toto naše pravidlo, takže západ slunce nás zastihl na vodě.

Když slunce zapadlo, rozhodli jsme se vrátit ke břehu. Snažil jsem se nastartovat motor, ale
nechtěl se rozběhnout. Pro podobný případ jsem měl na palubě dvě pádla, abychom mohli
pádlovat. Rozhodl jsem se nastavit i plachtu, abychom mohli po směru větru získat alespoň
trochu pohybu.
Rychle se setmělo, pobřeží jen neznatelně vystupovalo pod temnou oblohou. Jak jsme
pádlovali, byl jsem k jezeru otočen zády, takže jsem si nevšiml začátku tohoto jevu. Pouze
křik manželky mě na to upozornil. To, co jsem uviděl, bylo tak nečekané, že jsem jako
očarovaný pozoroval nebývalou podívanou.
Zhruba půl kilometru za námi, pomalu vystupovaly z jezera tři svítící sloupy, které tvořily
téměř pravidelnou pyramidu. Když dosáhly výšky asi sto metrů, na tmavnoucí obloze jsme si
všimli na jejich vrcholcích černý trojúhelníkový objekt. Pak se konce sloupů, které byly ve
vodě, náhle odtrhly od povrchu a začaly rychle stoupat vzhůru, samotný objekt visel jako by
na jednom místě.
Sloupy byly současně vtaženy do objektu a změnily se na tři jasná bílá světla, umístěná na
okrajích. Po několika sekundách, kdy objekt dále nehybně visel, náhle odletěl na opačnou
stranu od břehu a zmizel za obzorem. To vše se odehrávalo za fantasmagorického ticha. Ani
já, ani moji přátelé, jsme v tomto případě neměli absolutně žádnou představu, jaký zvláštní
jev jsme pozorovali, řekl jsem později.“
V létě roku 1984 takový "trojúhelník", letící nízko (podle pozorovatelů, ne více než 300
metrů nad vodou), viděla téměř ve středu jezera skupina hydrogeologů. V květnu 1990, ho
také pozorovali vesničané z obce Chužir na ostrově, a na začátku září 1998, viděl letící černý
trojúhelník na obloze Sergej Potapov, obyvatel vesnice Barguzin.
Nad Gorjachinskem
V dubnu 1996, Vladimir Zykov, obyvatel obce Gorjachinsk, rybařil na ledě na jezeře
Bajkal, asi 200 metrů od břehu. Blízko byl i jeho bratr a o kousek dál další dva rybáři. Asi ve
dvě hodiny odpoledne náhle pocítil záchvěv ledu a hlasitý řev, pak se led pod jeho nohama
otřásl. Nedaleko od rybářů vystříkla z ledu fontána vody nebo páry a k obloze se vznesl
objekt neurčitého tvaru a barvy.
Nad zátokou Sor
V červnu 1992 skupina studentů z Technologického institutu odpočívala v blízkosti zátoky
Sor. V noci viděli ve vodě podivnou záři, jejíž zdroj byl někde v hloubce. Nejprve se objevil
jasný záblesk, pak se stočil do světelného kruhu a klouzal po vodní hladině. Studenti byli ve
člunu a poslouchali rádio na středních vlnách. Když se kruh blížil k loďce, v příjmu vysílání
se objevilo silné rušení, které skončilo, když se kruh vzdálil. Celková doba pozorování tohoto
jevu byla asi pět minut.
V roce 2000 navštívila stejné místo skupina studentů Uralského polytechnického institutu,
kteří nevěděli nic o pozorování jejich kamarádů. Seděli v noci z 2. na 3. července na břehu u
táboráku. Najednou se daleko na jezeře zvedl k obloze modrobílý paprsek, který se náhle
zakřivil a vytvořil jakýsi oblouk. Potom se svinul do elipsy a začal svisle stoupat.
Zdroj: http://sokrytoe.net/36054-prishelcy-s-drugih-planet-v-nebe-nad-buryatiey.html
Překlad: Jan Pavlík, 30. 7. 2016
Pozn: Mluví se o tom, že v hlubokém jezeře Bajkal je základna mimozemšťanů...

