Djevojčica koja može započeti požar svojom moždanom aktivnošću

Mnogi ljudi vjeruju kako jedna djevojčica ima nadnaravnu moć i znanstvenici su zbunjeni
onime što je do sada postigla. Sada je nazivaju globalnim znanstvenim fenomenom.
Prema riječima obitelji, njihova 11-godišnja kćer ima bizarnu mogućnost zapaliti stvari samo
boraveći blizu njih.
Mlada Vijetnamka živi u gradu Ho Chi Minh u okrugu Tan Binh i privukla je veliku pažnju
nacionalnih medija.
Njezin otac kaže da je sve počelo prije mjesec dana kada je električna mreža obiteljske kuće
pretrpjela nekoliko kratkih spojeva. Pozvani su električari kako bi popravili kratki spoj, ali nisu
uspjeli pronaći uzrok nestanka struje.
Rekao je da je djevojčica odvedena u druge kuće gdje se svaki put dogodio isti fenomen.
Njezini madraci, ventilatori i ostali pribor bi planuli. Hotelska soba, u kojoj je prije dva tjedna
odsjela njezina obitelj tijekom odmora na Vung Tau plaži, je također pretrpjela štetu od požara.
Ali skupina znanstvenika iz Centra za istraživanja i praksu radioaktivne geobiološke energije
Hong Bang sveučilišta je također provela ispitivanja nad djevojčicom i potvrdila da je ona zaista
neobična.
Profesor Nguyen Manh Hung, direktor sveučilišta, je rekao da djevojka može zapaliti stvari
koje se nalaze oko nje.
„Ovo je vrlo neobičan slučaj, ne samo u Vijetnamu nego i u svijetu,“ rekao je Hung.
Skeniranje mozga je otkrilo neuobičajenu liniju na desnom dijelu djevojčinog mozga, rekao je
liječnik.
„Ona je zapalila objekte koji su se nalazili blizu ili dalje od nje, pa ne postoji specificirana
udaljenost,“ rekao je Hung.
Uzorci njezine krvi, tkiva kože i urina zajedno s objektima iz njezinog doma su uzeti na daljnju
analizu.
Nguyen Phuc Giac Hai, znanstvenik sa Istraživačkog centra za ljudske potencijale je rekao da
je djevojčica globalni znanstveni fenomen.
„Ovaj je slučaj poseban jer je trajao više od mjesec dana i vatra bi se pojavila bez obzira gdje
se ona nalazila,“ rekao je Hai.
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Rekao je da će slijedećeg tjedna centar održati konferenciju kako bi otkrio uzroke stanja i
raspravio načine njezinog osiguranja.
Trojica istraživača, Doan Viet Tien, Nguyen Ngoc Hoai i Pham Dinh Tri smatraju da „biološka
energija djevojčice nije stabilna s obzirom da s vremena na vrijeme fluktuira.“
Znanstvenici s vijetnamskog Instituta za fiziku, koji su također proučavali slučaj, će uskoro
objaviti svoje nalaze.
Hung je izjavio da je djevojčica u školu i na ostala mjesta prevožena automobilom uz nadzor
skrbnika i da su njezin dom i škola također opremljeni vatrogasnim aparatima.
Fenomen se naziva pirokineza. Njega je skovao pisac horor priča Stephen King za mogućnost
stvaranja ili kontrole požara umom.
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