Ruská "oblast 51"
Jednoho červnového večera v roce 1980, viděli obyvatelé vesnice Šala (Sverdlovský region)
něco, na co nezapomenou celý život. Stále si pamatují s ničím nesrovnatelný pískot, který se
ozval z nebe a donutil je pohlédnout vzhůru. Nad nimi letěl velký tmavý objekt, který pak
spadl do malého rybníčku v centru obce. Objekt byl zřejmě velmi horký, neboť voda se začala
vařit a celá hladina, blízký břeh a úbočí kopce se pokrylo hustou mlhou, velmi vlhkou, teplou
a těžkou. O půl hodiny později, když se mlha zvedla, byli svědkové překvapeni když viděli,
že rybník pokryl podivný rezavý povlak, plovoucí na hladině. Brzy však zmizel ...
Studiem tohoto jevu se několik let zabýval místní ufolog Sergej Kolmogorov. Sondoval v
mělkém rybníce dno dlouhou tyčí a našel velký kráter v místě, kam objekt spadl. Přítomnost
neobvyklé magnetické anomálie se zřetelnými okraji potvrdila skupina výzkumníků z
Moskvy, která navštívila toto místo v listopadu 2003 a zkoumala rybník magnetometrem. Ve
vesnici se pak začaly dít podivné události.
Zpráva S. M. Kolmogorova:
"Před čtyřmi lety se nad rybníkem vznášel objekt neobvyklého tvaru, měl vzhled vysokého
válce a byl velmi velký. Odhadovali jsme jeho velikost na několik desítek metrů v průměru.
Objekt měl matnou stříbrnou barvu. Ode dna rybníka k hladině vycházel svazek oslnivě
jasného světla, který se nerozptyloval. Po jeho obvodu bylo pět nebo šest pohybujících se
reflektorů, které klouzaly po zemi a po hladině rybníka. Objekt očividně něco hledal.
viz obr.1
Takových příběhů má každý ufolog v archivu stovky, ale je prakticky nemožné dokázat, zda
jsou pravdivé. Během posledních pěti let bylo ve vesnici Šala natočeno na video UFO celkem
třikrát. První setkání s UFO se konalo 26.června 1999. Tři chlapci náhodně zachytili kamerou
UFO klasického tvaru. Objekt se rychle přehnal nad lesem a zmizel v oblacích. Analýza filmu
proběhla v Jekatěrinburgu ve filmovém studiu "Pro" režiséra Vasilije Goloshapova, později u
japonských filmových dokumentaristů z televizního kanálu "TNT" v Tokiu. Závěr byl
jednoznačný – není to padělek. Na analýzu videa jsme přilákali odborníky z Jekatěrinburgu, v
oblasti počítačové grafiky, kteří vynesli verdikt, že kdyby chtěli vytvořit takovou animaci,
budou potřebovat velmi drahé vybavení a maximální odbornou přípravu, profesionální herce a
exkluzivního zvukaře. Dokonce řekli i částku, za jakou by takovou práci udělali - ne méně než
10.000 dolarů!
viz obr. 2
O tři roky později, 3. června 2002, se stejný pozorovatel - Vladislav Lukanin - opět setkal s
UFO. Nádherné dvouminutové video zachycuje černou kouli, pozorovanou ze vzdálenosti
menší než dvě stě metrů, která zmátla mnoho vědců a odborníků. Zvláště zarážející byl
neobvyklý pohyb objektu, který jako by poskakoval v magnetickém poli země a dělat prudké
manévry v rozporu se zákony setrvačnosti. Možnost padělání takového záznamu odborníci
kontrolovali různými způsoby až do pouštění metrového gumového balónu, naplněného
héliem, na tenkém vlasci. Když to prováděli, na místě to natáčel zvláštní tým odborníků, za
účasti autora tohoto článku. Přijeli i Japonci z kanálu TNT, jejich záznam byl publikován na
podzim roku 2002, jako filmový dokument o anomáliích na Urale, který měl v Tokiu velký
úspěch.

V říjnu 2002 byl zachycen další objekt na profesionální digitální fotoaparát. Byl ve tvaru
kotouče visícího nad okrajem lesa, který se lehce pohupoval nahoru a dolů, a pak prudce
vystartoval pryč...
viz obr 3
Kromě videa bylo v Šale zhotoveno asi tucet fotografií anomálních objektů různých tvarů a
velikosti. Negativy poskytnuté jejich autory jsou v současné době odborně zkoumány.
V létě roku 2003 tuto obec opět navštívil "létající talíř". Tentokrát měl svědek po ruce pouze
fotoaparát, aby ho zachytil. Tvarem se objekt podobal přesně do puntíku objektu UFO, které
bylo natočeno na video v červnu 1999!
V těchto místech jsme pozorovali i nepolapitelného „sněžného muže“. V květnu 2001 jsme
si na železničním náspu všimli podivného vysokého tvora, pokrytého tmavě červenou srstí.
Naše první myšlenka byla, že je to medvěd! Ale na medvěda se pohyboval příliš lidsky.
Vystrašil ho blížící se vlak, tak rychle běžel do lesa a ohlížel se přes rameno. V místě, kde
tvor překročil hliněnou plochu, našli vědci obrovské stopy plochých bosých nohou,
připomínající lidské stopy. Podle zlomených větví se podařilo sledovat cestu hominida.
Nicméně, bylo divné, že nikdo cílevědomě tento případ nestudoval.
Mimochodem, lesy blízko Kamy skrývají mnohá tajemství. V průběhu posledních deseti let
se lovci setkali několikrát s neméně úžasným stvořením - létajícím mužem, vypadajícím jako
obrovský netopýr s lidskou hlavou. O těchto úžasných setkáních vás budu informovat v jiném
článku ...
Vladislav Lukanin řekl, že má štěstí, a podobně jako známý švýcarský ufolog Billy Meier,
se setkal s projevy mimozemské inteligence. Proč měl možnost zachytit tyto jedinečné
události a proč se UFO ukazují právě jemu netuší. Vážně říká: "My si jenom myslíme, že
víme všechno o světě. Myslím si, že jsem dostal možnost pochopit, co je potřebné znát o světě
kolem nás... "
Proč mají mimozemšťané takový zájem o malé Uralské městečko? Možná se stále snaží
najít vrak jejich lodi, která zde havarovala před mnoha lety...
Ale je tu i druhá strana reality. Po shromáždění veškerých informací o pozorování UFO v
okrese Šala, výzkumníci zaznamenali trajektorii letů UFO na mapě. Ukázalo se, že
neidentifikované objekty se pohybují ve stejném koridoru, který se shoduje s umístěním jakési
tajné vojenské jednotky, umístěné v blízkosti Šaly. Jeden pozorovaný „meteorit“ by mohl být
neúspěšným startem balistické rakety. Takže máme na vybranou – jsou to ukázky nové
techniky nebo mají nějací "zelení mužíčkové", zájem o místní flóru a faunu? Tato otázka
zůstává k zodpovězení, zatímco si Šala může nárokovat titul "ruská oblast 51" ...
Autor - Nikolay Subbotin, 28. 2. 2006 Vedoucí RUFORS, viz obr. 4
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Článek najdete na :
http://esoreiter.ru/index.php?id=0306/23200814540.htm&dat=news&list=03.2006

