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           MAPA  DA  AMAZÔNIA 
   

 

*1980: chegava a Manaus interessado tanto pelos 
mistérios como pela vida noturna. 1986: 
penetrava a selva primitiva e foi onde concretizei 
suposições anteriores* 

  
 

 

 



 

 

 

CRÔNICAS  

 DO PARADOXO               
 

    Stélio Ágathos: com acima de 40 

000 horas de intensas pesquisas, na Alta Amazônia, o 

autor afirma que: “OS “DEUSES” ASTRONAUTAS 

NÃO FORAM EMBORA. Seres inter dimensionais com 

enormes instalações nas redondezas...” 

 
 
 
 
                              
 
 
                               
 
                               
 



 

 

                              PROLOGO 

 

  "Todo que fizemos na vida esta gravado no 

espaço..." 
          (Registros Akashicos) 

 
    Estamos aos primeiros passos de uma Nova Era 
em relação aos segredos do Universo como também 
da nossa existência -- não se trata dás complexas 
teorias da NWO (New Word Order), mas sim da 
inevitável evolução do saber. Com a pressuposição 
que o ser humano consegue discernir algumas 
"coisinhas", esquecidas em prateleiras empoeiradas, 
melhor entendera sobre o que estou dizendo.  
   Algo decepcionante esta no fato que imprevistas 
catástrofes em varias partes do Globo surpreendem. 
Seja o Alinhamento dos planetas do Sistema Solar 
com a Terra, seja a passagem do cometa C/2017 
PANSTARRS, seja qualquer outro que esteja 
aproximando provocando terremotos e erupções 
vulcânicas: Anak Krakatau, Indonésia em dezembro 
de 2018 e Fuego, Guatemala em novembro de 2018. 
Tsunamis devastadores e etc. 
     A Califórnia esta temendo a repetição dos 
acontecimentos de 1906, onde terremoto de 7, 8  
Richter provocou desastre na falha, das placas 
tectônicas, de São Andreas. O super vulcão de 
Yellowstone esta gerando expectativa de super 
erupção, que poderia infernizar boa parte do 
Hemisfério Norte. 
    E sem esquecer o iminente perigo de um desastre 
global causado das extremas ideologias políticas e 
principalmente religiosas. Uma nova guerra mundial, 



 

 

sob as atuais circunstâncias, poderia ser anunciada 
em qualquer momento.  
    O objetivo dessa obra, embora à exibição de 
incidências em relação Casuística Ufológica da 
Amazônia, esta na tentativa de apresentar claros 
indícios da influência de civilizações pré-
cataclísmicas, as quais atuam ate nossos dias.  
Além disso, convencer que; logicamente, não existe 
motivo de “invasão" alienígena. A mesma já 
aconteceu de outra forma, há muito tempo atrás. 
Existindo tal ameaça a raça humana haveria 
desaparecido desde a antiguidade.. 
    Vivemos em 2019! A era de 1938 onde o ator 
Orson Welles causou pânico generalizado, nos USA, 
interrompendo transmissão radiofônica, musical, 
com a falsa noticia: da invasão dos "hostis 
marcianos" na Terra, está muito longe 
   Pois é, grego de origem, andei pelo Mundo 
procurando estes sinais devido as minhas duvidas.  
Por acaso, estava vendo que a revista Rose Al-
Yusuf, Egito, divulgava a eletrizante noticia que: 
“cientista francês – não no  sentido de um fato,  a 
redação estava duvidando - encontrou em 
departamento secreto, na Grande Pirâmide do Egito, 
um mini ET em caixinha de cristal! Ao enviar a 
referida prá análise; a caixinha foi confiscada...". 
   Quem tem noção da velha política dos governos, 
de esconderijo, melhor entende. Ou então se trata 
de uma farsa. E o mais intrigante esta no fato que, a 
revista usa os termos: "ET hibernado...". Então, 
estava vivo e programado acordar em certo dia. 
Fantástico!  



 

 

     Nesta obra, não estou apresentando seres vivos 
e sim configurações rupestres de seres que 
existiram. E nesse caso a interrogação é: quem 
pintou seres de estranhas características - e 
inclusive ET's - nas paredes das grutas amazônicas? 
E o mais importante; se trata de evento de acima de 
200 000 anos atrás! Ou seja, de civilizações pré- 
cataclísmicas. Pela mesma razão entrei na selva ate 
o presente momento, 40 000 horas.  
      Esta obra não esta baseada em lendas e Mitos e 
sim em próprias observações. Por razões de 
imprevistas circunstancias na terra natal - de que 
estava relatando na obra anterior – foi montada do 
Alfa até Ômega, com as próprias forças.  
 
                  
 
 
                  
               
 
 
                   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                

                                                                                        
              

           (1) Emoções 

  “Tudo que somos e resultado do que pensamos...”                

       (Sidharta. Gautama) 
 
   Nas extremidades da Via Láctea, em um cantinho 
do planeta Terra onde se localiza uma ilha turística 
rodeada pelo mar Jônico (extensão do Adriático), 
uma nova vida esta crescendo com as 
interrogações: “quem somos é por que existimos”?  
    1961: entre as mais importantes datas da Historia 
da Humanidade: o russo Yuri Gagarin, chega ao 
espaço!  
    1969: Neil Armstrong desce na Lua, realizando os 
sonhos do genial Júlio Verne, de J. Kepler, etc. 
Tempo depois, Armstrong denominava os módulos 
espaciais de “bicicletas”! Provavelmente, tinha visto 
“coisas” que superam as fronteiras da imaginação 
humana... 
   O “tempo” passa num ambiente social.  A quimera 
da nossa vida limitada nesse planeta, alertando 
dirigiu-me em outro caminho. No ambiente das 



 

 

ondas aquáticas daquelas praias, da ilha turística, a 
flama interna sobrevivia dando seus sinais. Estava 
formando os meus planos! As fronteiras do horizonte 
visível do mar azulado não estavam satisfazendo-
me, transformando-se, com o passar do tempo, em 
banalidade do dia a dia. Deveria conhecer o Mundo! 
   Na verdade, nem a expectativa da carreira de ator 
enchia meu mundo. Como disse anos depois, um 
brasileiro, em reportagem enviada na Imprensa: “os  
 

 
 
  FOTO FA 17: O UFO foi materializando aos 

poucos. Sobre o ET-Gray existem algumas 

duvidas. 

  Este arquivo foi gerando polemica no FACEBOOK, 
embora muitas pessoas foram acreditar na veracidade 
da impressão. O negativo foi destruído durante 
tempestade, mas felizmente foi salva uma copia 
(ouremnanet blogspot) em 2012, publicada sob a minha 
permissão. A foto foi batida pelas 02 horas de 



 

 

madrugada na beira de floresta amazônica a companhia 
do (professor) revisor da minha obra. Estávamos 
conversando e nenhum dos dois percebeu a presença do 
ET reptiliano (bio robot) assistimos porem as evoluções 
deste estranhíssimo aparelho. 
 
"Deuses" da Grécia Clássica, pareciam habitar no 
autor de forma misteriosa..." 
     Entre outras razoes, estava também captando 
ambiente controverso, que põe em dúvida sua 
pretensão benevolente. Suposições confirmadas no 
Brasil, por médium do sexo feminino, com 
experiência em escrita automática, (psicografia) etc., 
muitos anos depois. E inclusive, sem revelar 
acontecimentos passados.  Impressionante talento 
apareceu de modo estranho, durante período que 
estava precisando, apresentando um quadro original 
e aproximando a razão de acontecimentos 
inexplicavelmente complexos segundo a lógica 
comum.  Acontecimentos que fizeram, durante certa 
época, procurar esclarecer a razão.  
   Mesmo assim nunca perdi a fé ao Todo Poderoso. 
Mas também não acreditou em “Anjos e Demônios” -
- explorados até nossos dias -- no sentido que foram 
apresentados. O “Demônio”, unha de cabra, rabo, 
cheiro de enxofre, etc., e principalmente, o “inferno” 
representam “ameaças”, querendo evitar os efeitos 
catastróficos, dos vícios, da falta de respeito ao 
próximo, etc. Por exemplo, Moises (bíblico) foi um 
ótimo líder dirigindo seu povo ás proximidades das 
terras de Canaã. Sem duvida, usando um 
Conhecimento Superior, extraído da sabedoria 
hereditária do Antigo Egito. 



 

 

   (Desde a era dos anos 90 estava refletindo sobre a 
origem americana dos povos que migraram em 
direção ao Oriente; Ásia. África, etc. Nas grutas de 
Grand Canyon, Arizona, USA, foram encontradas 
múmias, hieróglifos e diversos itens, idênticos aos da 
Civilização do Antigo Egito. Inclusive de idade 
anterior a do macaco erectus.) 
 
   Procurando saber algo a mais, pesquisando os 
demais cultos, as demais sociedades, doutrinas, 
seitas, etc., poderia dizer que; “existem “energias” 
em plano superior..."  
     Não se trata de ilusão; ás vezes estava captando, 
durante situações extremas, energia desconhecida 
na forma de “ponto luminoso”. Por décimo de 
segundo! Errada ou certamente, foi interpretada 
como Energia Benéfica...  
   Entre outros: 
   Milagrosamente, a Marinha dos USA salva meu 
barco antes de despedaçado, durante tempestade, 
aos rochedos de ilha grega... 
   Aconteceu durante a primeira aparição, 
contrastando os aplausos da platéia: “fogoooo... “ 
   Algo que “acendeu” por décimo de segundo deu 
animo, em um teatro situado acima de Anexo da 
Embaixada dos Est. Unidos (quarto andar), arrancar 
as cortinas de veludo envoltas as flamas, pouco 
antes de desmaiar dos vapores que enchiam a sala, 
e pisotear as no cimento. Enquanto a platéia, 
dominada do pânico, corria entupindo a única 
entrada/saída e os integrantes do grupo teatral 
corriam nos fundos que não possuíam janelas! Aos 



 

 

poucos a Imprensa de Atenas, enviava repórteres ao 
lugar... de provável ataque terrorista. 
    Jovem japonesa salva minha vida durante 
terremoto de 7, 2 Richter, a Atenas, perante grito 
estridente que fez virar a sua direção. Aonde deveria 
estar, realizando o próximo passo, placa de mármore 
quase raspando meu corpo estrondeava na calçada, 
etc.  
   Paris foi a primeira grande capital que visitei 
seguiram  Amsterdam, Londres, México, Cairo e etc. 
    
   Anos depois:  
   Ás grandes cidades, do Brasil, embora com 
qualidades do Primeiro Mundo, tem uma tonalidade 
particular mais próxima aos países do Terceiro 
Mundo, com divisão das suas riquezas injusta. Um 
contraste que reflete seus raios em longa distancia. 
Traduzido, como estava observando, pela "imprensa 
das avenidas", ou seja, dos “picadores de paredes” 
da capital, na forma desenho com uma frase, 
"filosófica", que em combinação apresentavam a 
imagem real.  
     As pequenas cidades e povoados tem cultura 
diferente, possuindo ainda aqueles comércios 
antigos vendendo tabaco regional, instrumentos para 
elaborar a planta mandioca, que substitui o trigo, etc. 
Onde se misturam também vendas de peixes 
enormes vendidos em fatias, carnes salgadas em 
embalagens, tecidos, instrumentos de pesca e caça, 
como também para garimpeiros e etc. E na maioria 
desses, o cliente acha á indispensável "dose" da 
bebida alcoólica regional de ”cachaça”. Fiquei até 
surpreso, enquanto dirigiu-me na caixa para pagar 



 

 

carteira de cigarros... a mesma estava envolta em 
gaiola de grades! 
    Na periferia, como descobriremos durante a 
seqüência, existem traços de populosas 
civilizações desaparecidas e especificamente 
desde as fronteiras venezuelanas até a ilha do 
Marajó, no Delta do Amazonas. 
   Á floresta amazônica hospeda ainda diversas 
tribos indígenas hoje em dia quase civilizadas. 
Mesmo assim suas tradições são inalteradas, alias 
se trata de comunidades de certo modo isoladas das 
demais aldeias e dos povoados brasileiros, lutando 
às vezes até pelas próprias terras e algumas, nas 
extremas profundezas selvagens, até hoje não 
permitem os brancos pisar as suas terras. 
Perseguidos durante vários períodos, entravam no 
interior da floresta, abandonando as praias. Conflitos 
seguidos por outros posteriores, entre garimpeiros e 
índios tribais dizimavam as tribos, formando 
interessantes assuntos de obras literárias. Doenças, 
transmitidas pelos europeus, contribuíram também. 
Até simples gripe poderia matar o indígena, não 
habituado criar anticorpos. 
   A Amazônia hospeda ainda e índios canibais. A 
mais conhecida tribo, de caçadores de cabeças, vive 
na Extrema Amazônia do Brasil com Colômbia e até 
no Equador.  Tratar se dos índios Jivaro. Artistas em 
cabeças "encolhidas" acreditavam que comendo os 
seus inimigos... “sugariam” a inteligência e sabedoria 
do morto. Ainda no século 20, apresentavam seus 
macabros trabalhos em exposições do folclore 
amazônico. E, sem duvida, antes de Cabral existiram 
de mais tribos canibais no Brasil.         



 

 

   No Estado do Mato Grosso os Xavantes, do 
Roncador, tem fama de tribo misteriosa, não canibal 
Quem teve acesso, na tribo, foi o famoso 
pesquisador inglês Percy Harrison Fawcett -- suas 
peripécias alimentavam cenários de films 
cinematográficos de produção Hollywood da serie  
”Indiana Jones”, dirigidos por Steven Spielberg, 
como The Temple of Doom, etc., -- que organizava 
expedições baseado em antigos documentos e 
tradições de povos indígenas como também 
referencias de Sir Walter Raleigh, enviado da rainha  
da Inglaterra.  
    Fawcett -- anota se que o mencionado passou 
certo período aos serviços da corte da Inglaterra -- 
procurava nas proximidades da serra do Roncador, 
The Lost City of Z, (A Cidade Perdida de Z) ou 
Amazon Z situada, em sua opinião, nas fronteiras do 
Estado do Mato Grosso com o Estado do Para. Para 
outras pessoas, ligadas ao assunto, procurava a 
fabulosa cidade de Manoa do El Dorado --  que 
significa “o homem dourado”;  provável rei da região 
– que segundo os mesmos, se encontra nas 
proximidades do lago Guatavita, Colômbia.  
   Sem duvida, o objetivo de Fawcett não estava na 
façanha de Pizzaro, descobrir "toneladas" de ouro. 
Fawcett acreditava que a misteriosa cidade era 
habitada por brancos da alta evolução que inclusive 
viviam muito mais. Ou seja, sobreviventes da 
afundada Atlantis, de Platão! Nisso contribui e 
estatueta de basalto com indecifráveis símbolos e 
comportamento (...) sobre natural, presenciada por 
seu amigo Sir Rider Haggar. Alem disso acreditava 
que nesse lugar existia o “túnel” ou portal 
dimensional, de interligação com os mundos 



 

 

subterrâneos! Pois não devemos esquecer que a 
citadinha Barra do Garças, no Roncador, passa do 
Paralelo 15, Sul que atravessa a Planície de Nazca, 
o Lago Titicaca, a Chapada dos Guimarães, entre 
outros lugares beneficiados energeticamente. 
Impressionante. 
     A região possui, e muito estranhas configurações 
rupestres, indicando; que aqueles povos paleo líticos  
 
  

 
 
             Grutas amazônicas com pinturas 
                               exóticas (ver ILUSTRAÇÕES) 

 



 

 

(do grego: antigos das pedras) queriam transmitir 
algo nas gerações posteriores.  
    Estudando dados e fatos, suponho que Manoa 
esta na Alta Amazônia, muito mais próxima a região 
das Ykamiabas (Amazonas) ou então as Guianas. 
Entre outros indícios, Sir Walter Raleigh em 1594, 
achava diversas peças de ouro no rio Orenoco, das 
Guianas, que convenceram a corte inglesa. Ele 
acreditava que a cidade, das antigas povoações, de 
Manoa (significa lago) estava nas proximidades do 
“lago/fantasma” Parime – um lago provavelmente 
ressecado - de Roraima. Antigos historiadores – e 
não são poucos – referem se em impressionantes 
palácios revestidos de ouro com “iluminação 
perpetua” (...), etc. Segundo outras, porem opiniões 
estaria aos nascentes do rio Amazonas e ainda 
outras apontam as proximidades do Equador.   
      
   (Fotos de satélite como também da nave Apollo 
11, confirmam enorme abertura no Pólo Norte – por  
algo similar estão dizendo sobre o Pólo Sul. Além 
disso, o governo norte americano esta proibindo 
aos aparelhos comerciais... sobrevoar a região! ! 
Tratar – se- ia – de uma das principais entradas aos 
mundos subterrâneos?  
    Extensos túneis na crosta terrestre interligam 
regiões amazônicas, onde estão situadas 
antiguíssimas cidades. As fantásticas grutas do 
Estado de Minas Gerais, no Brasil, dão uma idéia 
melhor.       
     Referencias do Épico Indiano Ramayana: narram 
sobre túneis de acesso com Aghartha e Sambhalla e 
os mundos da “Terra oca”! Portanto não poderiam 



 

 

existir na crosta terrestre. Logicamente o 
movimento das placas tectônicas destruiria as 
partes localizadas nas falhas. Aceitar a existência, 
dessas pré supõe aceitar a teoria da Terra Oca! E 
pessoalmente, não me conforto com essa teoria. O 
núcleo da Terra não poderia servir como Sol 
interno, como estão dizendo. Poderiam, no entanto 
existir grandes espaços vazios na crosta possuindo 
fonte de luz artificial e não um "pequeno Sol" 
central, como ás Tradições Hindu narram. Ou então, 
um vasto complexo de cavernas de baixo do Tibete, 
como esta mencionando o ocultista francês Saint-
Yves d'Alveyndre. -- E porque não, de baixo da 
Amazônia  também? 
      Outro intrigante ponto de pesquisa esta na 
enorme cidade/fantasma, amazônica, possuindo 
larga pista de pouso, “localizada” entre Manaus e 
Porto Velho onde passa a ponte aérea Manaus-
Belém. Pilotos da brasileira CRUZEIRO e 
passageiros narram sobre cidade fantástica que de 
repente “aparece” na selva e da mesma forma 
“desaparece”. Desconhecidos campos magnéticos 
perturbam os equipamentos das aeronaves, por 
mais fantásticos UFO´s sobre voam a região.)     
   
  Fawcett sumiu, durante á ultima expedição, em 
1925, junto seu filho Jack e o fotografo Raleigh 
Rimmell nas proximidades do rio das Mortes - 
próximo as entradas dos túneis subterrâneos que 
abrem na superfície. Outros, porem dizem que foi 
morto por alguma tribo hostil, embora acompanhado 
por índios amigáveis. - Opinião do estudioso 



 

 

indigenista Villas Boas. Esse achou esqueleto, que e 
pouco provável pertencer a Fawcett.   
    Outros disseram que foi morto pelos índios 
Kalapalo - que havia boas relações - e ainda outros 
disseram que foi devorado pelos enormes animais 
silvestres, que a região possui.  
     A pesquisadora Margherita de Tomas, que 
passou muitos anos na cidade Barra do Garças 
procurando indícios na floresta, estava da opinião 
que; “desaparece aos misteriosos túneis, cumprido 
sua missão. Sem poder voltar ao nosso mundo...”. 
Margherita pretende publicar na Itália a sua obra.  
     Na obra anterior fiz referencia sobre casos de 
aparições de Lobisomens no Brasil, onde a referida 
lenda supera qualquer tradição, contribuindo ainda à 
criação de diversas obras. Pois não devemos 
esquecer o incrível fenômeno Mothman (o "homem 
mariposa", que supera a lenda brasileira) de 
procedência misteriosa, associado a múltiplos 
desastres com muitas vitimas, como por exemplo, o 
da ponte rodoviária de Silver Bridge e inclusive 
profetizando, mediante sua aparição, os atentados 
de 11 de setembro.  Os Americanos acreditam que 
suas aparições (...) predizem catástrofe.        
   Segundo habitantes locais: "na serra do Roncador 
foram observados constantemente 
"homens/morcegos", parecidos aos Mothmans, 
surgindo de cavernas próximas...".  Coincidência? 
     Nas proximidades existe, e o lago "sagrado" 
denominado de Lagoa Encantada, aonde os UFO's 
surgem, até hoje, das águas. Algumas pouquíssimas 
pessoas banham nas águas cristalinas da lagoa, 
sem conseqüências.  Outras, porem morreram. Os 
índios temem as "forças supremas" e não entram 



 

 

nas águas. No entanto acreditou que se trata de algo 
normal: os UFOs saindo da lagoa, poluem as águas 
com radioatividade. Mergulho durante atividade 
ufológica, próxima torna se fatal. Pela mesma razão 
a lagoa não possui peixes. 
  "Quem procura esses "túneis", poderia até entrar, 

mas... NAO VOLTA! Desde aquele momento, faz 
parte da nova comunidade de prováveis <?> super 
humanos...”. Impressão, dos habitantes regionais, 
que algo tem com o assunto.  Quase impossível tribo 
indígena, ate hoje guiar visitantes nas cavernas, por 
conceitos religiosos. Em algumas acompanham até 
certo local, mas; não ultrapassam!  
    
   (Ouvi conversas de que Fawcett foi um ambicioso 
buscador de tesouros. Embora não ter nascido, 
durante a era dos acontecimentos, como já disse, 
vejo maior probabilidade a uma mentalidade 
idealista. Fawcett foi um dos maiores aventureiros 
do Planeta, em relação perdidas civilizações. 
      Ouvi também, de grupos locais, que; "Fawcett 
contatou com belíssima moça, branca, de mais de 1 
000 anos (...) de idade”!!  Nessa mesma região. ) 
 
    Intrigante isso: mais de 10 expedições, 
formadas por grupos, desapareceram 
misteriosamente, anos depois, tentando resgatar 
os membros da expedição Fawcett.  Mais de 100 
pessoas morrem, durante tentativas fracassadas. 
Inclusive certo professor, cujo nome esqueço 
que; seguiu passo a passo o mesmo caminho da 
aventura. 
 



 

 

    AKAKOR 
  Embora à maior biodiversidade mundial, à 
Amazônia esconde á sua hostil floresta e o segredo 
de Akakor. Termo que provoca impacto as pessoas 
com experiência do assunto. Tratar se talvez das 
ruínas da cidade perdida de Paytiti, referida pelos 
padres jesuítas, nas proximidades da Extrema 
Amazônia, brasileira com a peruana e boliviana.        
 
       (O Vaticano censurava rigorosamente casos 
similares. Nesses últimos anos esta iniciando outra 
política, de aproximação! O próprio Papa, aceitando 
a veracidade dos UFOs!)  
 
   Akakor ou Paytiti, ou talvez, o reino de Ofir! Um 
reino das proximidades da Extrema Amazônia; e não 
da África e nem da Ásia! Diversidade de opiniões. 
Rei Salomão, adquiria "ouro purificado", de Ofir, 
trazido provável mente pelos grandes navegadores 
fenícios, para a construção do famoso Tempo de 
Jerusalém. Os fenícios sabiam as terras das 
Américas? Entre outros, a probabilidade esta e na 
Pedra de Gávea, Rio de Janeiro a qual possui; 
estranhas inscrições fenícias, parecidas com as de 
Jimbawe. Os povos desses reinos “encantados” 
conheciam ainda substancias com propriedades 
terapêuticas que contribuíam na longevidade! E 
provavelmente a ciência (...) da transformação dos 
metais em ouro! 
    Vejamos porem desde o inicio: 
   Piloto da Swissair encontra em Manaus um "índio” 
branco, que pediu uma refeição em perfeito alemã!  
Durante a conversa o referido disse que foi 



 

 

descendente mestiço dos soldados nazistas durante 
a Segunda Guerra Mundial, que depois da derrota 
permaneceram na Amazônia. Seu nome; Tatunca 
Nara:  
   Ele relatou sobre a cidade subterrânea de 
Akahkor, ou Akakor no extremo norte amazônico, 
também sobre as de Akhaim e Akhanis, de outra 
localização. Como também sobre as lendas da 
antiguíssima tribo dos Ugha Mogulala, dos quais foi 
chefe.       
   Grande mistério em relação ás referidas cidades. E 
não se trata de invenções do narrador. Pois existem 
traços de civilizações avançadas, provavelmente 
pré-cataclísmicas, na Amazônia! E não devemos 
esquecer a região estava entre os continentes 
perdidos de Atlantis (Atlântida) do Atlântico e 
Lemúria do Pacífico. 
  Era dos anos 70. O jornalista, alemã, da rede ADR, 
Carl Brugger, avisado pelo referido piloto chega a 
Amazônia, encontra Tatunca Nara e organiza 
expedições, iniciando na cidade amazônica de 
Barcelos, famosa entre os aventureiros como ultimo 
ponto civilizado.  
    Existem duvidas de o mencionado guia ter 
conhecimento da localidade exata da cidade 
subterrânea de Akakor embora a indubitável 
habilidade com regiões florestais, possuindo por 
mais, estranhos conhecimentos. E foram esses seus 
conhecimentos que impressionavam as 
personalidades. 
     Pois bem, chegando ou não até as proximidades, 
da parte subterrânea, Brugger, pública na Alemanha 
Chronik von Akakor (Crônicas de Akakor) relatando 
sobre a misteriosa cidade, do Alto rio Puru, etc. 



 

 

Estranhamente, o autor, perde a vida ao Rio de 
Janeiro, por atirador com arma super moderno, anos 
depois.        
     Posteriormente seguiram outros pesquisadores 
perdendo a própria vida; um americano, uma alemã, 
entusiasmada com tais mistérios, entre outros. Por 
essas mortes estão acusando Tatunca Nara, como 
principal suspeito.. 
     Anota se que posteriormente, disse que é filho de 
freira alemã com peruano, líder religioso Quíchua.  
Segundo analistas a verdade esta em outra versão 
de que se trata do cidadão, alemã, Günter Hauck, 
que mudou pra o Brasil. Pois bem, cheguei a 
Manaus, anos depois - década dos anos 80 - mas 
não esta encaixando bem a acusação, de todas 
essas mortes. Porque Tatunga mataria todos os 
seus patrocinadores? Por mais o próprio Jaques 
Cousteau foi guiado na Amazônia por ele, alem 
disso membros da ONG Akakor Geographical 
Exploring.  Ai as coisas complicam de mais. Existe 
algo errado, em relação ás mortes dos 
pesquisadores. 
      De qualquer forma o caso não perde a 
importância. Os combatentes do Terceiro Reich, de 
fato, foram a Amazônia e alguns dos quais 
permaneceram no local. E quem sabe, talvez os nazi 
conseguiram algo melhor, com as condições que um 
exército possui. Eles estavam procurando os 
“mundos subterrâneos” de origem exógena, 
baseados em antigas referencias mapas, etc. Hitler, 
embora suas extremas ideologias havia profundo 
conhecimento sobre o assunto.  
 



 

 

   (Existem até duvidas em relação à morte de Hitler. 
Em Berlin disseram que morreu no bunker. Os 
Aliados disseram que; "durante a entrada em Berlin, 
o corpo foi achado e queimado...". Não entendi 
porem; porque foi queimado?.. 
     Ao Brasil vi foto de ancião com características 
indubitavelmente idênticas. Outros disseram que; 
“escapou rumo base alienígena, a Antártica...”.) 
 
     Expedições dessa natureza pressupõem grandes 
despesas. E o problema principal não esta nas 
dificuldades ao atravessar regiões florestais, que não 
apresentam tão grande perigo, e sim na razão dos 
desaparecimentos das pessoas.  
    O gigante rio Amazonas atravessa a selva 
próxima à região da antiga tribo, das Ykamiabas ou 
{...} "Filhas da Lua". Em 1542 Gaspar de Carvajal, da 
equipe de F. de Orellana, disse que; “formavam uma 
tribo de índias brancas, as quais usavam estranhos 
amuletos em ronda do pescoço e realizavam rituais 
dançantes exóticos”. De origem desconhecida as 
referidas, haviam prováveis ligações com os povos 
da América Central e provavelmente, com a 
anteriormente referida Manoa e os mundos 
subterrâneos.  Nas proximidades, em acordo 
historiadores de épocas mais próximas ao 
descobrimento das Américas, como também lendas 
esquecidas em prateleiras empoeiradas, aparece à 
mítica “mãe do muirakytan” <?> que “abençoava” o 
mencionado talismã, no fundo do lago Yaky. 
    Em suas impressionantes referencias, de 1780, o 
historiador J. Barbosa Rodrigues, ex-diretor de 
Museu Botânico, disse que nas proximidades: “foram 



 

 

desenterradas, duas cabeças “modeladas”. Uma 
esta no Museu de Nantes, France – e de fato, esta - 
desenterrada por certo vigário de Óbidos, e outra, de 
localização desconhecida, por ele mesmo guiado 
<...> pelo – veja isso - seu muirakytan! Os 
mencionados itens apresentam nada mais nada 
menos que: ASTRONAUTAS, possuindo capacetes 
com tubos de respiração de material flexível – 

detalhes e fotos em Espaços Paralelos do 

mesmo autor. 
   Foram as anteriormente referidas tradições 
indígenas, que deram a centelha a diversos 
exploradores, contribuindo em conflitos regionais e 
até falindo poderosas empresas européias, de 
exploração do ouro, causa de tentativas 
fracassadas, como aconteceu no já mencionado 
lago Guatavita.  
    Importante pesquisador, de eras esquecidas, 
Rodrigues disse, em acordo suas próprias palavras, 
o seguinte:  
      “Guiado pelo <?> amuleto, realizei viagens, 
procurando cercar-me de tudo quando pudesse 
auxiliar. Agarrei a tradição, abracei as lendas, 
investiguei o solo...”.  Baseado em insistentes 
pesquisas, refere-se sobre o muirakytan, com o 
seguinte: “Devido à antiguíssima origem, a tradição o 
associa a virtudes medicinais...”. No entanto, refere-
se ao original. Porque existem diversas imitações. 
     Pois e, grande mistério em relação esse 
"talismã/GPS", encontrado também e na Cultura 
Marajoara (ilha do Marajó) que, como já disse, 
apresenta vestígios de antigas civilizações de 
elevada cultura. Isso transparece durante os estudos 
das tradições hereditárias. E em meu ver, esse 



 

 

estranho talismã, foi trazido com à chegada na Terra 
dos “filhos do Sol”,  milhares de anos atrás. Lendas 
da espécie “contos de fadas” adquiriam “carne e 
ossos”. Mas também com o passar do tempo, 
qualquer tradição perde o original.  
   E ainda B. Rodrigues acusava outro importante 
pesquisador italiano, denominado de conde Stradelli, 
dizendo que o aproximava na Amazônia para 
adquirir informações, as quais apresentava como 
próprias descobertas impressionando os 
arqueólogos em Roma. Rodrigues foi sem duvida, 
um dos gigantes do ramo, muito antes da evolução 
arqueológica e o surgimento da Ufologia. 
    No meu entender, a Amazônia, entre outras 
regiões da Terra, é uma fonte de informações em 
relação o Passado da Humanidade, ainda não 
valorizada, escondendo valiosos segredos. Aquelas 
praticamente amorfas estatuetas de poucos 
centímetros, aquelas configurações rupestres e ate 
lendas esquecidas, refletem eras imemoriais muito 
diferentes, de que estávamos acreditando... 
    Estou ainda convencido, que os famosos “deuses” 
astronautas, do pioneiro Erich vonDaniken, não 
tiveram relações exclusivas, para as Américas - 
como alguns pesquisadores estão acreditando - com 
as tribos dos Incas, Astecas, Maias, da América 
Central, mas também com diversas tribos 
amazônicas, de procedência duvidosa. E enorme o 
valor que os anteriormente referidos itens de 
Arqueologia Monumental estão tentando transmitir, 
em relação essas civilizações. As Duas Américas, o 
Egito, á ilha de Creta, Grécia, como também a 
Mesopotâmia, sem duvida, apresentam itens 
importantíssimos, como por exemplo, magníficas  



 

 

 
 
 
Meados de 1880 J. B. Rodrigues apresenta fortes indícios 
da existência alienígena na Amazônia (ver nas 
ILUSTRAÇÕES )                 
 
construções de elevada tecnologia, configurações 
com traços faciais de raças estranhas com olhos 
desproporcionais crânios alongados, etc. Mas 
também as redondezas do território brasileiro estão 
seguindo na competição, preservando; importantes 
mistérios, em relação ao Passado da Humanidade. 
    Tratar se daquelas civilizações referidas em 
inexplicáveis acontecimentos históricos. Isto é: DA 



 

 

PEQUENA PARTE QUE CHEGOU ATÉ NOSSO 
CONHECIMENTO. 
    Os mais importantes Registros Históricos da 
Humanidade foram infelizmente destruídos. Incêndio 
na Grande Biblioteca de Constantinopla, pelos 
primeiros cristãos. Incêndio na equivalente de 
Alexandria. Todos os livros destruídos na China, por 
imperadores. Chefes do império Otomano, 
destruindo também. Até Hitler entrando em Paris deu 
ordem queimar todos os livros do Antigo 
Pensamento para ficar o único, sábio! Esse queria 
ganhar a guerra usando a avançada tecnologia das 
antigas civilizações. 
      
   (E veja o leitor sobre algo não tão afastado da 
essência do assunto, provocando até espanto: 
escultura mesopotâmica representa "deus" 
Anunnaki, adorado pelos sumérios, babilônios, etc., 
usando relógio bem visível, de pulso, ou algo 
similar. A "deusa" Ishtar, com algo parecido a phône 
de ouvido.)    
 
     Passei muitos anos viajando nos Estados do 
Brasil, visitando diversas regiões e principalmente na 
beira dos rios onde os seus habitantes (“ribeirinhos”) 
convivem com “estranhas aparições. Atravessando 
afluentes amazônicos com canoas, que ás vezes até 
afundavam. Usando "jangadas" (canoas de bambu), 
contatando tribos indígenas, ouvindo interessantes 
narrações e principalmente em povoados 
amazônicos de poucos habitantes, onde a tradição e 
mais pura. Casos que acontecem uma vez, na vida 
de algumas pessoas, foram também relatados por 



 

 

testemunhos, sem instrução para tais assuntos. 
Alguns dos quais nem entenderam, apesar das 
explicações, de QUEM se trata. 
 
  DOCUMENTO 512, DA BIBLIOTECA  
NACIONAL, RIO DE JANEIRO 
     A maior fabula da Arqueologia Nacional; o 
fantástico Manuscrito 512 do rio São Francisco, 
Estado de Bahia, que afirma a existência de 
estranhos povos em eras muito antigas. Acesso 
extremamente restrito <?> ao original. E somente, 
permitida leitura de versão digitalizada! Em sinopses:  
    "Bandeirantes, das proximidades do rio São 
Francisco enviaram, em 1753, relatório as 
autoridades as quais o transferiram, finalmente, a 
Biblioteca da Corte Real, do Brasil então Biblioteca 
Nacional de Rio de Janeiro, com a denominação 
Documento 512. Esse foi descoberto em 1839, 
casualmente, por um jardineiro: o grupo da 
expedição encontrava impressionante, região 
montanhosa brilhante, de prováveis cristais. 
Integrante, perseguindo uma caça, viu um portal de 
pedras na selva, algo como entrada secreta, seguido 
por um caminho...  
     Segundo os próprios narradores, do Manuscrito 
512: "foram encontradas enormes ruínas, de uma 
cidade ao estilo de antiga civilização romana, com 
edifícios altíssimos e construção simétrica. 
Moradores não foram observados. Existiam também 
inscrições estranhas...”. 
    Consideradas, pelos especialistas, de inscrições 
ao "grego-ptolomaico" - do reino Ptolemaico, de 300 
a. C. Também foi encontrada e uma moeda de ouro. 
Um dos mais valiosos manuscritos que, tiveram 



 

 

conhecimento pesquisadores, aventureiros, etc., 
inclusive Percy Harrison Fawcett.  
 
   UFOs E DE MAIS PARADOXOS 
     As regiões amazônicas apresentam importantes 
aparições.  Amigo fazendeiro, protagonista de 
provável abdução alienígena, - caso do livro anterior 
- junto a esposa, durante encontro narrava outro 
acontecimento, relacionado ao fenômeno. 
     
  (Importante, também relatar que o casal estava, na 
época, observando, ao UFO, superfície metálica 
exibindo luminosidade azul. Durante o passar dos 
anos encontrava essa "luz azul” e em outros 
depoimentos. Essa mesma luminosidade aparecia na 
ilha de Colares e na capital do Estado do Grão Para, 
durante o Fenômeno Vampiresco de 1977-78, como 
“vampiro raio" azul. E nesses casos as intenções dos 
Aliens apresentavam indubitável perversidade. Os 
contatados sofrem paralisações, queimaduras graves, 
etc. E até mortes aconteceram. 
   Estava então interrogando si mesmo: "os UFO's que 
foram encontrados na selva, aproximando os durante 
as vigílias, pertenciam nessa mesma espécie? Seriam 
pilotados por seres de ampla consciência? Nórdicos, 
Reptilianos ou Grays -biorobots?)  
 
    Iniciando à narração do caso:  
    “Veja aquela fazenda, em nossa frente, disse o 
amigo. Foi aproximadamente quarenta anos atrás, 
ainda criança. Em acordo os meus pais, o “fulano” foi 
apavorado com acontecimentos repetidos, de um 



 

 

“clarão” enorme, surgindo entre as plantações pela 
parte da noite... 
     “Ao escurecer o fenômeno repetia-se durante 
aproximadamente dois meses, aumentando a 
certeza que a fazenda estava na mira do 
“demônio"... 
      “A terra (...) abria” – dizia-me emocionado o 
fazendeiro – “enquanto aquela “luz” surgia do fundo 
iluminando todo. Aumentado em seguida velocidade, 
provocava ondas sísmicas e até tremores de terra... 
   “Na absoluta certeza que o terreno que havia 
investido todas as suas economias” – grande parte 
da população acredita ainda, que o inferno esta no 
Centro do Planeta – “decidiu entregar sua fazenda 
na responsabilidade do filho, que apresentava 
“sangue frio”, em relação os acontecimentos e viajar 
ao Japão, sua terra natal. A fazenda foi vendida, 
tempo depois...”. 
    Caso indubitavelmente autentico acontecido 
durante a invasão de “Discos Voadores” no Brasil, 
ao ano de 1954. Aparições registradas pela Força 
Aérea Brasileira durante 60 dias. Mas também 
aconteceram e em 1969, invadindo a Zona Brasileira 
de Segurança Nacional – época, que estava no 
colégio – pois surgia o incrível Fenômeno 
Vampiresco de 1977 á 78. 
 
AGRÓGLIFOS AMAZÔNICOS 
    Em um terreno de football, não muito longe da 
referida fazenda, próximo a região semi-florestal 
freqüentada por caçadores, amanheceram 
misteriosos círculos na grama, perfeitamente 
redondos. Os referidos rodeavam o campo todo e 
pareciam formados por um mecanismo rotativo 



 

 

queimando a grama.  E aonde foi queimada, não 
nascia outra! Levando em consideração que 
qualquer planta na Amazônia cresce com 
impressionante rapidez, devemos estranhar.      
   Estava já muitos anos no Brasil e nunca sofri de 
qualquer espécie alérgica na pele, nem na Europa, 
desde que pisei naqueles círculos anotei estranhas 
manchas avermelhadas e enquanto na capital do 
Estado do Maranhão, surgiram manchas mais 
intensas nos pés provocadas, segundo a medicina, 
por forte reação alérgica. Pois precisei de tratamento 
especial e muito demorado.  
   Pessoalmente estou refletindo em relação contatos 
de alto ou altíssimo grau. Mas também, existe 
enorme diferença, como já disse, entre tentativas de 
aproximação e tentativas com má intenção, 
agressões, capturas, etc.,  
  
O “ONIBUS” MACABRO 
   Não passou muito tempo e eis aqui o bizarro. A 
relatora foi uma senhora que nada tinha á ganhar 
contando-me mentiras, uma ex-professora de 
respeito. Narração transferida: 
     “... Foi na época que os protagonistas, estavam 
ainda estudando e habitando em povoado, 
amazônico, distante que, só um ônibus saia, de 
madrugada, em direção a capital. Demorando com 
as demais preparações o casal chegava porem, na 
parada atrasado. O ônibus havia passado minutos 
atrás! 
    "Preocupados em resolver situações na capital 
tentavam “arrumar carona”, ultima solução restante. 
E a referida não demorou aparecer na forma de 



 

 

outro ônibus, caracterizado pela professora como; 
“ônibus estranho”... 
   “Felizes pelo fato, deram sinal. O motorista parou e 
aproveitando, embarcavam de pressa. Achando um 
lugar para sentar, ficaram analisando em relação aos 
problemas que estavam para enfrentar nas demais 
instituições... 
   “Uma sensação estranha fez aos poucos, a 
mulher, virar cabeça pra trás, olhando o ambiente:” 
Nossa Senhora, que “caras” são essas? Que 
fisionomias "imundas”. E características sínicas...”. – 
Repetia, enfatizando os termos, a relatora. 
    “Procurando em ronda, a moça, não ouviu 
nenhuma conversa. Eles não pareciam de "carne e 
ossos"! Sua conclusão alertava sobre possível 
perigo. O pavor tomava já conta. Enlouquecida 
avisou seu companheiro, que estava cochilando, e 
dirigindo-se ao motorista, mandando parar 
imediatamente esse ônibus "macabro"... 
    “Descendo e correndo na residência mais 
próxima, em situação confusa, acordando os 
moradores para contar o incrível que havia 
acontecido... 
     Proprietária do conjunto residencial foi à 
narradora do acontecimento; “fomos acordados de 
madrugada, pelas conversas em tom alterado.” 
Perguntando sobre a credibilidade dos relatores, 
respondeu que: “foram, entre os melhores amigos 
nossos...” 
     Estou simplesmente transferindo sem opinião 
concreta, em relação.  Não achei uma boa idéia não 
apresentar esse caso. Às vezes o que denominamos 
de alucinação, tem base fundamental. Como 
primeira conclusão, diria que o ato de parar o veiculo 



 

 

para receber, como também para desembarcar, os 
passageiros, não indica seres malvados. Portanto, 
civilizações de tecnologia superior, não precisariam 
ônibus, para transportar o pessoal.  Tem de ver com 
"experiências" de projeto secreto? O segredo, talvez, 
esta em “outro caminho”, desconhecido. Pois a 
relatora, em certa parte da narração, disse que; 
“desde os primeiros estantes, que entravam naquele 
ambiente, a mulher sentia algo diferente...”. Também 
único com aparência normal parecia o motorista. 
Com o pressuposto de que os protagonistas são 
pessoas de mente sadia, o caso deveria ser 
catalogado ao Inexplicável. 
 
O “ENCANTO” 
  Ai a historia "do italiano", durante a era da Segunda 
Guerra Mundial  -  por coincidência, anos depois, me 
deram o mesmo apelido.   
    Migrante instruído ensinava os segredos da 
agricultura e no mesmo tempo atuando como 
professor de matemática. O mais inteligente chefe 
de família local contava-me que era o único que 
nunca foi "enganado nas contas", durante a venda 
das mercadorias, porque foi instruído pelo referido...  
    Assim ganhou a simpatia dos moradores como 
que na região não existiam escolas, nem de Ensino 
Básico. Para melhor entender, uma viagem na 
capital era considerada muito importante, acordando 
de madrugada e remando até à tarde para chegar ao 
porto de Belém, onde desembarcavam e vendiam as 
suas mercadorias.  Segundo seus relatos, depois de 
tomar as "doses de cachaça” dormiam. O caminho 
de volta estava programado para o próximo dia de 
madrugada.   



 

 

   “O referido passou muitos anos, ensinando e 
repassando os seus conhecimentos, inclusive casou 
com moradora da região, permanecendo na missão 
educacional... 
    Ai deveria acrescentar que seu hobby particular, 
era o de toda à tarde tomar banho em igarapé pouco 
distante da vila. E provavelmente, os demais 
moradores não haviam maiores informações  em 
relação os objetivos reais do referido. Os anos 
passam sem importantes alterações. E eis o caso 
único, naquela região, durante inteira geração: 
   “Certa tarde saiu para "tomar seu banho" de 
igarapé, mas não voltou!       
   “No próximo dia, preocupados os moradores do 
lugarejo e ate moradores de regiões próximas, 
saíram na procura. Sem duvida, havia acontecido 
algo com ele... 
  “Foi encontrado no fim do terceiro dia. Porem, não 
reconhecendo ninguém e tentando escapar dos 
demais preocupados. Seguiu uma perseguição 
insistente e muitas horas depois conseguiram 
agarrara-lo, para conduzi-lo de volta a casa. 
Segundo o principal narrador e parente, por parte da 
esposa:     
   “Estávamos duvidando que fosse ele mesmo! 
Parecia como hipnotizado - em algo similar referem 
se historiadores egípcios, em relação explorações 
aos departamentos subterrâneos da Grande 
Pirâmide de Gizé - não reconhecendo ninguém, não 
respondendo em nossas perguntas... alias 
parecendo “outra pessoa”. Inclusive sua pele 
“deslizava" (pele oleosa) igual pele de serpente, 
enquanto lutávamos para agarrar,  



 

 

    “Morreu em pouco tempo, deixando dois filhos, 
nascidos no Brasil...” 
    Esqueci ainda de dizer que habitei alguns anos ao 
lado daquele igarapé. Os habitantes dos interiores 
amazônicos geralmente dormem sedo. As vinte, 
aprox. horas estão todos dormindo.  Por volta da 
meia noite acordava ouvindo "estranhos roncos" do 
lado da floresta,  em baixo volume, que não poderia 
considerar humanos...  
      Pois todo tornava se silencioso, permanecendo 
somente o estranho triscar dos exóticos pássaros. 
 
 O INPREVISIVEL 
   Na vida do ser humano acontecem in esperáveis 
surpresas. Levando em consideração 
impressionantes descobertas científicas que; "o 
individuo poderia sofrer até alterações do seu DNA, 
durante mudanças nas próprias emoções", 
deveríamos ser preparados em relação qualquer 
espécie de situações imprevistas... 
  Uma instabilidade financeira provocada por razoes 
suspeitas, em relação á terra natal, como também 
imprudência minha, mudava a situação cada vez 
mais. Orientado por escolhidos amigos, com 
experiência pratica  em vencer o dia-a-dia, superei 
de certo modo aplicando seus conselhos. Pois 
lembrei conclusões dos grandes filósofos; 
“pensamentos errados se cristalizam na aura, 
formando outra personalidade e contribuindo a 
derrota”. 
     Estava já enfrentando uma imprevista quebra 
financeira, por causa de acontecimentos 
decepcionantes na terra natal.  Ai a burocracia da 
Embaixada da Grécia “evitando” enviar o simples 



 

 

documento de Antes endentes Criminais, conforme o 
Estatuto do Estrangeiro esta exigindo para a minha 
Naturalização, alegando que; “não sabiam, de quem 
se trata”! E perdendo raras oportunidades de 
reconstruir, com o passar do tempo. Nem 
representante deles existia em Belém. Também  não 
estou lembrando quantas “Cartas Abertas” publicava 
na Imprensa local.  
     Por mais, estava recuperando de operação no 
fêmur, conseqüência de acidente de transito, 
resolvendo meus compromissos com dificuldade.  
 

     (Obrigação minha, na oportunidade, agradecer o 
pessoal do Hospital Metropolitano, da cidade de 
Belém, pelo excelente atendimento -- embora 
operação paga pelo Seguro Governamental SUS -- e 
principalmente os seus médicos que fizeram o 
máximo para a difícil operação ter sucesso e poder 
andar normalmente. Ao contrario usaria “cadeira de 
rodas”.) 
 
      E foi nessa mesma aproximadamente época que 
chegava e outro impacto. Uma dor no pulmão – 
fumava de mais – fez procurar atendimento. 
Geralmente as pessoas enquanto no movimento 
diário não se preocupam e nem imaginam as 
circunstâncias que poderiam se envolver de um dia 
ao outro... 
     Uma chapa raios X, uma mancha, fez lembrar as 
palavras do medico, do meu pai, enquanto criança; 
”meu amigo; câncer em estado avançado. Não tem 
cura! Seu pai...”. 



 

 

    Impaciente em observar abriu em plena avenida 
usando a luz do Sol; embora negativo escuro, estava  
claramente percebendo “a mancha” no pulmão 
esquerdo. Primeira esperança; a planta da 
Guanabara - usada já nos hospitais - formava sua 
imagem na minha mente. Na realidade detestou 
quimioterapias, igualmente ideologias extremistas, 
por mais que teve oportunidade observar de perto os 
seus efeitos colaterais passo a passo. E se não for 
eficaz? -- Pensei. A próxima?  
     Ao meu livro anterior relatava contatos, com os 
Aliens permanecendo sempre a zona de segurança 
por seguir a lógica e os conhecimentos da mente 
humana, mas naquela época a minha saúde estava 
perfeita. Uma forte emoção fez, em seguida, querer 
entrar novamente a selva! Nessa vez, valia á pena. 
Sem duvida: prá à tecnologia alienígena seria algo 
muito simples. Ai a segunda grande esperança. E 
muito mais forte!  Enquanto na emergência, surgem 
as soluções mais estranhas. No meu caso porem 
haviam uma base lógica. 
 
   (Desde aquele momento que a esperança foi 
nascida; o cérebro humano, "milagrosamente", da 
inicio ao processo de combate à doença mais 
complexa. Pensaste o poder que um ser humano 
treinado possui? Provavelmente, nosso DNA está 
programado para poder usar muito pequena 
porcentagem do verdadeiro potencial que o nosso 
cérebro possui... ) 
 
   No entanto, algo não tão fácil. Estudando dados e 
fatos; seres do outro modus transmitem radiações 



 

 

fatais, como também substâncias tóxicas durante 
contato físico que poderiam afetar até o sistema 
imunológico. Do ponto de vista, uma "interferência" á 
distância, talvez, seria uma solução melhor. Contato 
de alto grão pressupõe contribuição de ambas as 
partes e principalmente da tecnologia mais 
avançada. Por mais, a raça de maior freqüência – 
nessas regiões - os Grays/baixos, que apresentam 
aparência robótica. Poderiam também representar 
biorobots, sem emoções!  -- Pensaste nisso? Aí o 
resumo popular que poderia provocar espanto e até 
pânico, em pessoas sem instrução previa: "eles não 
são humanos...". 
     Pessoalmente, não estou excluindo a existência 
de "autoridades", de consciência superior, não tão 
afastadas, de que movem "os fios". Tanto faz 
Reptilianos como Nórdicos, dificilmente aparecem, 
geralmente são os Grays.  Ao menos durante as 
incidências brasileiras.  
    Regressando ao assunto, como nada foi 
esclarecido pelos, ate agora, atendentes foi dirigido 
com encaminhamento popular, bastante de moroso, 
em hospital especializado que por coincidência 
encontrava se, em um bairro bem conhecido, bem 
em frente à “antiga” danceteria de avenida central 
que deixou as melhores recordações durante certo 
período.  
    O impacto, do ambiente familiar, criava à imagem 
regressiva; a ilusão da cena noturna mudava o 
ambiente diurno, transferindo me no ambiente 
daqueles momentos íntimos...     
     Indecifrável mistério do cérebro humano! Havia 
atravessado a "barreira do tempo”? Havia entrado 
naquele, lindo, passado? A ilusão durou décimos de 



 

 

segundo; "porque não trajava aquelas roupas de 
qualidade? Porque não aparece a moça, ao meu 
encontro?...". Havia acordado de um pesadelo?  
   A nova realidade materializava se, com toda 
clareza, apagando a ilusão e atraindo, novamente, 
em direção futuro: Infelizmente, não tratava se de 
pesadelo e sim da atual realidade...  
     E na verdade, nunca me confortei a idéia de um 
dia descobrir que "os tempos", estavam ao caminho 
de uma mudança qualquer. Nunca senti o “peso do 
tempo”. 
   Uma mistura de pensamentos opostos estava 
tomando conta do meu ser, contrastando um o outro. 
Algo como “ponto luminoso” <...> mais intenso que a 
luz do dia, brilhou novamente... 
    Pacientes, com doenças incuráveis, percorrendo 
seus últimos dias aos corredores daquele hospital, 
de doenças terminais. Uma sena que estranha e até 
apavora as pessoas, de fora do ambiente. Enquanto 
no movimento diário nem imaginamos o sofrimento 
que desenrola atrás das enormes paredes dos 
hospitais. Tampouco poderíamos imaginar que, em 
qualquer momento, prá uma ou outra razão, nos 
envolveria nesse mesmo ambiente.  Sentei na sala 
de espera, sem olhar à direita nem à esquerda... 
   Ai, chamando meu nome. Seguiram quatro chapas 
de aparência nessa vez superior. 
    ---- Professora – perguntei, sem usar “prefácios” –  
é tumor? 
    Passou curto tempo, traduzido por mim como 
tempo infinito. Pois discerni o olhar da doutora, 
aparentemente surpreso, a minha direção.  Explosão 
cerebral sacudiu meu ser: “não” - ecoava como vindo 



 

 

de muito longe - "é... enfisema pulmonar... o senhor 
tem de parar de fumar de mais...” 
     
 UFO ATERRIZA, NO QUINTAL DA IGREJA  
    Em abril de 1996 tive conhecimento, através de 
ufólogos brasileiros, do inimaginável caso de um 
UFO, - passando as meia noite – aterrissar ao 
quintal da própria igreja católica Pedro e Paulo, no 
bairro do Guamá, em Belém e deixando seu rasto. 
Demais testemunhas viram o UFO, desde cedo, 
flutuando acima da capital. Inclusive ufólogos, norte 
americanos, chegavam do Texas, avisando, via carta 
na Caixa Postal, para encontrar-los no Aeroporto da 
Cidade de Belém.   
   Seguindo suas instruções os encontrei e depois 
das apresentações fomos convidados ao 
apartamento de uma senhora, ex Deputada Federal, 
próximo a Basílica de Nazaré. Interessante grupo 
norte americano de aproximadamente quinze 
ufólogos e inclusive uma escritora, cujo nome 
esqueci, que inclusive contava, durante o caminho, 
sobre o suspeito desaparecimento do seu noivo, 
agente do FBI, que “falava muito”.  Os donos do 
apartamento interessados sobre as minhas 
pesquisas perguntavam em relação diversos 
detalhes. Ai seguiu uma longa conversa.  De 
madrugada e antes de o evento terminar o sacristão 
da igreja, que provavelmente foi abduzido pelos 
ET´s, convidava encontrar-lo qualquer dia desses:  
    Alfredo, um jovem de aprox. 27 anos me indicava, 
dias depois, aonde havia puxado o UFO dizendo 
inclusive que: “estava sentindo, enquanto os ET´s 
aproximavam! Eles  me seguiam desde muito 
jovem...”. Disse ainda que durante hipnose 



 

 

regressiva, realizada por grupos ufológicos, do Brasil 
e dos USA, que investigavam o caso, revelou que 
naquela mesma noite teve uma viagem fantástica a 
companhia dos Aliens - altos e muito amigáveis - em 
um aparelho discoidal. Mas sofreu retirada de 
líquidos orgânicos. O mais importante, prá mim, 
porem estava no fato de que referia se em uma “luz 
azulada” dentro do UFO. Alfredo não havia 
conhecimento de outras aparições amazônicas, 
como entendi. E ainda não encontrei ufólogo 
enfatizando esse ponto. Como ele sabia da já 
mencionada “luz azul”. Aquela mesma ”luz“ foi 
encontrada e em outras incidências amazônicas 
durante aos acontecimentos do Fenômeno “Chupa”, 
onde os ET´s drenavam sangue humano mediante 
um feixe “luminoso”.   
   Em linhas gerais, notei de que tratava se de um 
fervoroso católico, uma pessoa humilde, de caráter, 
que inclusive tentou ajudar no que podia para 
“superar” as circunstâncias, anteriormente referidas.     
    E foi bem naquela época que perdi espantosos 
casos desenrolados no Brasil, sem recursos para 
viajar, em regiões de longa distancia. E sem contar 
com os planos de exploração das cavernas, que 
ficou pela metade.  Principal caso perdido, prá 
investigar, foi o de Varginha, no Sul de Minas Gerais; 
um caso da importância do famoso caso Roswell.  
 
     (Em Varginha aconteceram agressões e capturas 
de seres alienígenas posteriormente conduzidos, de 
forma oculta, á outras potencias como também serias 
ameaças aos testemunhos por grupo não identificado 
e inclusive morte, por contaminação de doença 



 

 

desconhecida, do segurança que carregou um dos 
corpos dos ET's. Caso que provocava a curiosidade 
internacional...) 
    
 Prá ter o leitor noção da importância do caso 
Roswell; durante entrevistas o fazendeiro norte 
americano, disse que; "o material do destroço do 
UFO algo como "plástico/metálico", impossível furar 
com ponta metálica e martelo pesado embora fino 
como papelinhos..." 
  
O MONSTO... "DOS TAMBORES” 
     Dirigido por um amigo, depois de ter uma 
conversa sobre anteriormente referidos fatos, na 
residência de uma senhora, encontrei á tricotando. E 
depois das devidas apresentações e explicações 
sobre o assunto, a simpática vovó pediu sentar no 
seu lado para contar o caso mais sombrio que havia 
acontecido na adolescência. Parando o tricô e 
adquirindo aquela expressão misteriosa, iniciava a 
narração: 
     "Na época morávamos no Município de 
Benevides, Estado do Para, em um bairro de 
pouquíssimas casas e bem afastadas umas das 
outras... 
    “Um dia desses, por volta de meia noite, 
acordamos pelos fortes gemidos que estávamos 
ouvindo, perto da própria casa. Pensando que 
alguém foi atropelado na estrada situada em poucos 
metros da residência, abrimos a porta querendo 
prestar o devido socorro: 
    “Jesus, quem esta ali” – gritou a mãe – “quem 
esta em frente da casa?.. 



 

 

   “Nem deu coragem para olhar, ficando apavorada 
atrás da porta; “que foi mãe”? - repetia. Neuma 
resposta! A mãe ficava congelada, olhado aquele 
sujeito. E de repente puxa porta com toda força, 
dizendo; “o “Satanás” esta na frente. Um bicho 
filha...  sei lá, um "demônio" olhos de fogo, esta ali! 
Que coisa feia, com seu "corpo listrado" como cobra. 
Nunca vi igual! Vou trancar portas e janelas, ate 
amanhecer... 
   “Ninguém dormiu durante a noite ficando sentadas, 
e atentas a qualquer eventualidade. Mas não passou 
muito tempo e ouvimos alguém caindo na parede 
deixando seu ultimo ronco. Olhando de uma brecha, 
a mãe disse: “filha o bicho caiu... esta morto!  Eu 
digo morto...  
     “Em seguida avançou nos fundos e regressando, 
com um eixo pontiagudo. E dirigindo-se nas laterais 
da casa, enfiou o velho ferro, acertando a barriga do 
monstro!  
    "A mãe, sempre foi valente" - completava em tom 
determinativo a vovó. 
   “Na certeza que estava morto deitamos 
aproveitando, poucas horas, antes do amanhecer. 
No próximo dia fomos para olhar:  
    “... Meu filho... nada existia naquele lugar” – disse 
profundamente emocionada a relatora – “nem bicho 
e nem manchas de sangue no cimento. Nada! Só o 
velho ferro que a mãe lançou. E... limpo, limpo...”. 
    A relatora culpava pelo acontecimento uma casa 
vizinha, de rituais umbandistas, alegando que o 
aparecimento do “bicho” estava acompanhado pelos 
tambores daquela seita; "a “macumbeira” mandou 
“sua cria”, pra nossa casa.” - Disse revoltada, em 



 

 

certo instante, com seu sotaque, de regiões 
nordestes. 
    Pessoas que relatei o caso, disseram tratar-se de 
uma provável “visagem” e outros de uma 
“transformação”, algo como Lobisomem. Pois bem, 
como que não estou acreditando em 
“transformações”, duvidando ainda sobre a famosa 
lenda, do lobisomem-humano em "estado 
demoníaco", embora grande certeza da população 
regional e do volume, dos casos que foram 
relatados: vejo a explicação desse intrigante caso; 
EM DISTORÇÕES DO ESPAÇO-TEMPO, QUE A 
REGIAO APRESENTA. Pela mesma razão, a 
freqüência das aparições dos UFO´s e das demais  
"visagens". E ainda não devemos esquecer aqueles 
termos freqüentemente encontrados, em 
depoimentos de testemunhos de avistamentos: 
“surgiu do nada...” 
   A Umbanda (de sincretismo afro-brasileiro) tem 
suas raízes ao Nagô (africano) baseado em antigas 
tradições, transferidas no Brasil. Uma herança 
religiosa, trazida pelas tribos vencidas, das costas 
africanas, por comerciantes portugueses e 
repassada de geração a geração. Ou seja; 
fragmentos, de conhecimentos estranhos, perdidos 
nas profundezas do tempo. A Umbanda poderia 
“evocar”, mas não criar. E talvez, seus tambores 
batiam por pura coincidência 
  
 ESPECTROS 
     A ilha de Colares foi palco de casos 
“vampirescos”, referidos no meu livro anterior, onde 
os ET’s sugavam sangue humano mediante um feixe 
“luminoso”, o qual alcançava certas partes do corpo.  



 

 

Se retirando no fim da operação, em direção o 
aparelho. Um dos mais intrigantes casos da Ufologia 
Internacional! Naquela ilha os seus moradores, 
levando a serio os “Discos Voadores”, pintavam ET’s 
nas estradas, nas lojas, etc. E até nos festejos de 
carnaval a ilha foi representada por um grupo de 
“extraterrestres”, impressionando a capital do 
Estado. 
    Juíza da cidade de Belém, dizia-me, que: “em um 
sitio que foi comprado na referida ilha, observavam 
de noite, em uma distancia relativamente pequena, 
uma “coluna transparente” que surgia do nada, 
ligando o Céu com a Terra. Um ser cintilante, envolto 
em túnica colante, descia paulatinamente ate 
aterrissar. Pois, todo desaparecia na mesma forma, 
que havia aparecido...” 
    O sitio situava a uma boa distancia da cidade, 
numa região de pouquíssimas casas de veraneio. 
 
 “VULTOS”  DOS RIOS AMAZONICOS 
    O rio Guamá, como os demais rios amazônicos, 
apresentam fenômenos descomunais, provindos dos 
mundos “irracionais” – traduzidos como “não reais” - 
e principalmente em regiões desabitadas. Esse rio 
termina na capital do Estado do Para, onde se 
mistura com as águas do rio Amazonas. O caso foi 
relatado por uma turma de pescadores, das 
proximidades do Município de Bujaru, distante da 
capital do Estado. Pessoas dominadas de certa 
“inocência”, em relação assuntos complexos, 
acreditavam na tradicional explicação lendária dos 
“mundos encantados”:   
 



 

 

     “Foi um domingo que estávamos conversando, 
sentados em frente uma pequena igreja esperando 
as famílias que estavam assistindo a missa. Os 
demais estavam no interior da igreja, lotada. 
Aconteceu em torno das onze horas" – dizia meu 
narrador - "aquele vulto de mais de 03 metros de 
altura, apareceu, deixando a turma encabulada... 
 
     --- Poderia descrever a matéria, de que seria 
composto o homem? 
     --- Rapaz, ele era assim, como “fumaça”. Mas 
tinha olhos, nariz, boca.  
 
     --- E o corpo, as mãos, os pés? 
 
      --- Não pareciam. Ele estava vestido como 
padre. - Provável túnica longa. 
 
      --- Ele vinha de longe? 
 
      --- Não, apareceu de repente, em nossa frente. 
 
    --- Como formação completa, com todas as 
características? Digamos um ser perfeito? 
 
    -- Não.  – veja o leitor esses importantes termos, 
em negrito que encontraras também nas aparições 
dos UFO’s – “Foi aparecendo aos poucos, 
formando o seu vulto, os olhos, o nariz... 
 
    --- E depois? 
 



 

 

   ---O homem ficou imóvel um bom tempo. E veja 
companheiro, gente enxergava todo atrás dele! Alias 
era um “homem transparente”... 
 
    --- O homem falou alguma coisa? 
    --- Não. Ele desapareceu de vista apagando aos 
poucos.  
    Continuando a conversa disseram-me que: “um 
“vulto” parecido, perturbava as noites os barcos de 
navegação em direção a capital, espalhando o 
pânico. Embora “de fumaça” apresentava um (...) 
peso considerável, sentando nas laterais e fazendo 
barcos de 15 a 20 metros virar perigosamente. 
Quase afundando...” 
 
  A  FERA DA "COBRA GRANDE"   
OU ANACONDA OU SUCURIJU OU BOIUNA. 
    Aconteceu no Município de Bragança, sessenta 
anos, atrás. Caso relatado pelo neto da família: 
“Duas moças saíram de manha rumo o rio Caeté, 
para tomar banho. Eis o destino da criança. Pouco 
antes de retornar uma delas entro novamente nas 
águas, para “tirar o calor”. Nunca mais apareceu. A 
outra disse que viu afundando, mas não sabia o que 
tinha acontecido. Apesar das insistentes 
procurações, não encontraram a mocinha...”. 
   Os moradores culpavam a “cobra grande”. 
    
  Aconteceu nas proximidades da Grande ilha de 
Marajó, situada no Delta do Amazonas, banhada 
pelo Atlântico:  
“A turma estava navegando com barco de médio 
porte, durante certa excursão, se divertindo ate 
chegar à hora do almoço. Depois decidiram deitar 



 

 

um pouco. O capitão aconselhou os participantes, 
entrar no camarote e não deitar de fora, porque 
havia “cobra grande” na região. Um destes, porém 
não quis de forma nenhuma obedecer, alegando que 
fazia muito calor. Insistindo achou um lugar perto do 
mastro e deitando acima do pano da vela... 
   “Estávamos ouvindo, ate “roncando”, lá em cima” – 
disse meu narrador... 
    De repente sentiram o barco inclinando 
perigosamente para o lado, alertando a turma, que 
correu na escada do camarote. A cena foi 
apavorante: 
    “A serpente que estava já escorregando no casco 
do barco, pela lateral, alcança o rapaz dormindo. A 
abertura da boca, que superava os 50 centímetros, 
em estantes agarrava o sujeito, que gritava pedindo 
socorro, nos dentes... 
     “Em seguida deu um mergulho arrastando a vela, 
que estava enrolada no mastro, com inteiro o barco. 
A lona, do mastro, felizmente começou rasgando 
como folha, sob os estupefatos olhares dos 
espectadores, e livrando assim a embarcação...  
    “Estavam observando o animal realizando 
repetidos mergulhos para afogar a vitima, que estava 
ainda viva e nada poderiam fazer.. 
    “Avisando em seguida os moradores daquela 
região, formaram um grupo armado com rifles para 
encontrar o monstro. Encontraram a serpente no 
próximo dia nas proximidades e com tiros na boca, 
mataram-na. Pois cortaram a barriga, para retirar os 
restos do rapaz e enterrar...” 
     Trata-se da “cobra grande”, que nem arma de 
fogo, fura seu couro. Existem também referencias 
sobre a “cobra encantada”, de olhar hipnotizador. 



 

 

Essa possui, nos olhos projetores fortíssimos de 
tonalidade amarelada, que furam a escuridão 
noturna. Algo similar acontece no lago Loch Ness, 
na Escócia, aonde vive a Nessie, um monstro de 
enorme porte, famoso como; The Monter of Loch 
Ness. Disseram que se trata de um “monstro 
imortal”!  
   Alguns “especialistas” me disseram que a serpente 
sucuriju, não cresce acima de 6 a 8 metros. 
Conversa, a região amazônica possui serpentes de 
tamanhos monstruosos. 
    Outros pescadores amazônicos disseram-me 
sobre uma espécie que: “solta fumaça” e alucina em 
segundos, pois devora rapidamente a vitima. Em 
certa época foi devorada e outra pessoa, dentro da 
própria casa construída de madeiras na beira rio. 
     Passei um tempo, na beira do rio Guamá, saindo 
todo dia de lança, procurando encontrar esse 
fenômeno e bater uma foto, mas nada encontrei. E 
isso aconteceu em varias regiões. Hoje em dia não 
fazia isso, porque a aceleração de uma serpente, tão 
grande, talvez, supera a aceleração de até uma 
Mercury/100 hp (aprox. 38 nos) em barco de 6 
metros. Pessoalmente nunca vi e nunca bati foto 
desse intruso. 
 
ALGO, COM UNHAS DE PREGUIÇA 
     Quem procura acha! Eis outro intrigante 
acontecimento em um bairro popular na periferia da 
cidade de Belém, adquirido durante um serviço 
fotográfico de aniversario. Na Amazônia casas 
populares possuíam meias paredes internas, como 
também algumas antigas do Estado do Maranhão, 



 

 

por causa do calor. Assim a casa ficava mais 
ventilada.  
      Dizia-me a relatora -- uma senhora inteligente e 
muito preocupada com o futuro da filha: “naquela 
parede, uma mão peluda, tentava agarrar o topo 
para pular no quarto. Monstro de unhas parecidas 
com as de preguiça, “vizinho”... 
     Vejamos porem, desde o inicio: 
     “... Pela madrugada acordei devido aos gritos, 
que pediam socorro. Entrando no quarto encontrava 
minha filha apavorada" - mostrando em direção à 
parede - "um "bicho" tentava invadir seu quarto... 
     “Ai ficamos acordadas, ate clarear. Pensei então 
chamar um parente, nosso, que morava por perto. 
Esperei clarear e foi contar-lhe, o acontecimento. Na 
próxima noite o rapaz chegou para proteger, pois na 
casa morávamos eu e minha filha. O meu marido 
abandonou gente há muitos anos atrás... 
     “Nosso parente havia “fama de valente”, ninguém 
brincava com ele – disse a vizinha. Pois não tinha 
outro, para nos defender. Foi então preparar o jantar 
e eles ficaram vendo televisão na sala... 
    “Mas venha ver a distancia do corredor” – disse 
em tom enigmático, a relatora. “Da cozinha ate a 
entrada da casa: Quase oito metros! Não e? Pois, 
vai entender:  
    “Terminando o jantar assistimos o jornal, do 
Globo. Eram mais ou menos às 21 horas. Meu 
parente pediu para dormir todos junto na sala, assim 
preparamos “os kayak” e trancamos portas e janelas.  
     Esqueci ainda dizer que a casa da senhora, 
estava rodeada por uma região florestal densa, alias, 
só a sala estava no lado da estrada. 



 

 

     “Por volta da meia noite ouvimos um leve barulho 
na cozinha, como alguém pisando em uma mesa, e 
desarrumando pratos. Ai o rapaz se manifesta e 
agarrando o seu terçado” – instrumento para cortar 
galhos -- “se lança rumo à cozinha, que esta no fim 
deste corredor... 
   “Amigo; mostrei-lhe a distancia do corredor?  - 
frisou a relatora. Pois e! Só vimos o rapaz <...> 
voando, de um “empuxo“  e batendo no outro lado 
do corredor, acima da porta, caindo e gritando de 
dor...” 
    No próximo dia perguntava os vizinhos sobre a 
veracidade do acontecimento. Os mais velhos 
moradores confirmavam de que acordavam, naquela 
noite, dos gritos de duas mulheres que corriam na 
rua, enlouquecidas, pedindo socorro... 
     Pois bem, não se trata de ser humano, que 
protagonizou em esse fenômeno. Tampouco de 
animal, porque a casa estava hermeticamente 
trancada. Então, foi quem? 
 
  CRIATURAS DESCOMUNAIS 
    Outubro dos anos 90, época dos festejos da 
Padroeira.  As multidões surgindo com aquela fé, 
que “move montanhas", gravadas na fisionomia 
chegando com qualquer forma de transporte 
percorrendo quilômetros e quilômetros e até com 
bicicletas, ou andando durante muitos dias para 
encontrar e agradecer pelo milagre alcançado. 
Demais turistas, provindos de vários países do 
Mundo. As empresas tentando ajudar oferecendo 
até lanches gratuitos, etc. Um ambiente que fez 
lembrar os andarilhos do famoso Caminho de 
Santiago. As frenéticas massas populares 



 

 

avançando em grupos para “tocar as cordas”, como 
velha tradição, na periferia da Santa e receber sua 
Benção.  O Salve Maria, ecoava nos quatro lados.      
   Dirigindo-me ao encontro do cientista norte 
americano que prometia trazer, a cidade de Belém, o 
Mapinguari  – ou ”Yeti amazônico” -- vivo ou morto.  
A expedição sairia para a floresta virgem para 
realizar o sonho do referido que, acreditava tratar se 
espécie de enorme preguiça da selva. Pessoalmente 
tive oportunidade encontrar preguiças de menos de 
50 centímetros. A maior que foi encontrada mal 
superava um metro.  
    Acompanhado pela equipe do museu encontrava 
o referido nas instalações e embora com equipe de 
expedição formada e verba, que empresa brasileira 
doou, quase esgotada disse que até poderia ser 
incluído. Porem entendendo atividade de ofidiologo 
(especialista em ofídios). Foi decepcionado 
esclarecendo atividade de ufólogo! Pois não 
acreditava a origem sobrenatural do referido 
monstro... 
     Antigas lendas referem se em uma espécie de 
“King Kong” -- equivalente ao Yeti do Tibet -- que 
vive nas profundezas da selva amazônica. 
 
      (Anota se que aos Montais Urais, da Rússia, 
foram esmagados alguns corpos do grupo dos 
estudantes/alpinistas, que acampavam em região 
montanhosa florestal, provavelmente pelo Yeti. E os 
demais participantes mortos. Se trata do 
denominado Passo Dyatlov gerando polemica na 
Imprensa Internacional, obras literárias e films 
cinematográficos. 



 

 

   Pois bem, foram criadas teorias sobre testes 
militares, fenômenos naturais medonhos, etc. No 
entanto, entre as demais fotos que foram batidas 
existe e uma foto de provável Yeti, ou algo similar, 
nos fundos da paisagem. E o mais estranho: 
ampliando a foto e regulando brilho/contraste o 
tórax, do ser, parece claramente, enquanto o rosto 
esta coberto de uma camada escura - provável re 
toque - que não parece com sombra natural, ou seja, 
sombra de um objeto por cima. O andar também 
esquisito, de estrutura Yeti. Levando em 
consideração que as fotos foram liberadas ao ano de 
1990, enquanto o caso aconteceu em 1959, 
deveríamos estranhar. Alem disso na ultima foto do 
film, embora exposição “tremida” batida com menos 
de 1/125, luzes bem parecidas as dos UFO´s 
destacam claramente.  )  
    
      De porte enorme - relatos sobre acima de 02 
metros de altura - ouvi inclusive relatos sobre acima 
de quatro - e considerado o “rei da floresta”, 
propagando o terror nos demais animais, durante as 
suas peregrinações. Derruba até arvores inteiras, 
enquanto estão impedindo a sua passagem. 
Referencias dizem que possui só um olho, no meio 
da testa, e enorme boca no tórax - existem também, 
descrições de espécie com dois olhos. Desde a 
descoberta do Brasil ate hoje apareceram poucos 
relatos de caçadores, que encontravam o referido na 
floresta. Inclusive um desses apareceu durante a 
construção da Trans Amazônica que “torrava” uma 
parte da floresta virgem. As escamas do seu corpo 



 

 

protegem o Mapinguari, ate das armas pesadas. 
Difícil vencer o rei da floresta!  
    Pois bem, o grupo permaneceu certo tempo na 
floresta, mas não conseguiram o objetivo de 
alcançar o monstro.  No entanto foram ouvidos 
fortíssimos urros. Por mais, foram descobertos 
traços de pegadas desproporcionais... 
     Amigo, ex prefeito, profundo conhecedor das 
tradições indígenas, defendia a opinião que; "havia 
relação entre os "vultos" tradicionais, das lendas, 
Tantav Vu, Anhangá, etc., e o Mapinguari..." 
    O mencionado, dizia-me, na oportunidade, – eis ai 
o relato - que na época da construção da “Estrada 
do Trem”, que unia a capital Belém no Estado do 
Para com a cidade de Bragança, que: os 
engenheiros ficavam pasmos com os conhecimentos 
dos índios Tupinambá – do tronco Tupi – porque 
encontravam durante as obras caminhos, 
denominados de varadouros, de interligação das 
tribos entre o Estado do Para e o do Maranhão a 
fantástica retilínea, chegando até a cidade de 
Alcântara, Maranhão. Ou seja, durante extensão de 
muitos quilômetros:  
    “Somente alguém do alto” – disse em certo 
estante – “poderia ter dirigido a obra. Com os 
equipamentos “modernos” que os nossos 
engenheiros possuíam; achavam difícil alcançar o 
grau da perfeição...”  
      
 SUGA SANGUE 
  Aconteceu nas proximidades. Avisado por um 
amigo, foi dirigido na residência de uma senhora que 
perdeu um cachorrinho, de forma estranha: 



 

 

  “Olha essa” - disse a referida. “Faz muitos dias que 
meu cão nem quer comer, nem esta reagindo como 
antes. Passa o dia inteiro, calado nesse lugar. Ele 
vai também morrer, desse jeito. De dois cachorros 
vou ficar nenhum. O outro amanheceu mortinho, 
sem sangue...” 
     Pois indicou uma vizinha que viu “traços 
estranhos” no próprio sitio: 
     “Veja esses rastos” - dizia-me, a próxima relatora. 
“Algo passou de noite, atravessando o areal e 
deixando esses sinais finos. Carro não foi, porque os 
pneus são grossos, muito mais grossos e o portal 
estava trancado. Bicicleta não foi, porque tem só 
duas rodas. Por mais o sitio esta cercado com muro 
alto. Então... 
      “... Meu cachorro amanheceu morto, sem 
sangue! A turma disse” – desenhando no mesmo 
tempo, na areia, algo  – “aparecer de noite, "coisa 
esquisita”, parecida com “tartaruga achatada”, de cor 
azulado, que subindo na vertical desaparece a 
velocidade incrível! 
      “E esse e todo, que posso lhe informar...” 
      Sem duvida, algo rastejante passou acima da 
areia, pela noite, Os fininhos, traços, ainda vivos, 
estavam com mais de um metro de distancia entre 
si... 
     Terminando as novidades da atualidade, 
adquirindo maior confiança, narrou um caso que lhe 
aconteceu, muitos anos atrás, onde tiveram um tête 
a tête com provável Lobisomem, transferido em 
termos próprios:  
     "Atravessando uma região florestal com seu 
companheiro, para entregar encomenda em casa 



 

 

distante, se confrontaram com "animal" horrível cuja 
descrição assimila a de Lobisomem... 
    "Apavorado o casal tentou escapar, mas foram 
perseguidos e em seguida atacados. Ai o rapaz 
passou a contra atacar, tentando agarrar o monstro 
no pescoço. Durante a luta o referido levou mordida 
profunda no braço, mas conseguiu espantar o 
atacante que em seguida fugiu em direção a 
densidade florestal... 
    ”A mordida aos próximos dias inflamou de modo 
estranho e segundo as próprias palavras da relatora: 
"o braço inteiro ficou preto e foi feita cirurgia. Nunca 
ficou bom” - disse ao fim da narração – “e até perdeu 
o equilíbrio mental..." 
 
  BEBE DESAPARECE MISTERIOSAMENTE 
      Aconteceu tempo depois, nas proximidades do 
Município da cidade de Ourém. Caso relatado por 
pessoas dos interiores onde passei uns vinte dias, 
em uma casa beira rio: 
     Na vizinhança havia outra família, produtores de 
farinha de mandioca. Em certo dia a menina de três 
anos, escapa da atenção dos pais e entra na 
floresta. Percebendo sua falta começaram procurar 
nas proximidades, mas não acharam. Pela tarde se 
reuniram em dois grupos entrando na floresta e 
beirando o rio e chamando a menina. Neuma 
resposta ouviram... 
   Estavam já no oitavo dia das buscas a ponto de 
perder a fé, que não iriam achá-la. Foi por milagre! 
Membro da família ouviu choros de criança nas 
proximidades e dirigindo-se ao lugar encontraram a: 
“chorava muito - disse emocionado, o narrador – 
com a roupinha toda molhada, mas estava em 



 

 

perfeito estado” “sete dias nas matas, sem comer, 
apanhando a umidade das noites e sem sujar as 
roupas! A imaginação vai muito além...”. 
    Hipnose regressiva, talvez iluminasse o caminho.  
Eu digo. 
     Os demais acreditavam que a menina teria sido 
“encantada”, caso contraria não agüentaria tanto 
tempo sozinha na floresta. E estou achando até 
lógica à suposta, por mais, causa da idade. Nesse 
caso todo indica abdução. Existem segredos que 
escapam dos nossos “conhecimentos avançados”? 
Fomos à Lua! Preparamos aparelhos sofisticados 
para desvendar os segredos do planeta Marte! E ate 
estudamos a vizinhança do Sistema Solar, para 
descobrir planetas com melhores condições para 
abrigar futuramente a população terrestre. 
Desconhecemos porem coisas do nosso ambiente. 
 
 AS ILHAS DO TERROR 
    Nas proximidades do Delta, do rio Amazonas 
existe pequenas ilhas desabitadas e algumas das 
quais habitadas por pescadores. Um profissional foi 
reformar uma casa em uma ilha próxima, aonde 
haviam construído quatro casas: “pela parte da 
noite” – disse o narrador – “ouvimos fortes latidos e 
algo como luta do próprio cachorro com outro corpo. 
Correndo na direção da confusão, chegou a 
perceber algo se lançando rumo à floresta próxima...  
    Levando em consideração que a distancia do 
quintal ate a beira florestal passava os 50 metros, o 
intruso, foi muito veloz.  
    “Focando com lanterna só enxergava arbustos e 
folhas inclinando durante a fuga. O cachorro ficou 



 

 

com um montão de cabelos segurando na boca, mas 
também apresentava uma mordida  na cabeça...” 
   Poucos dias depois o cachorro morreu. Os 
narradores disseram-me que em cada dia 
emagrecia, perdendo o animo de latir, correr atrás de 
outros cachorros, etc., apresentando alias, 
comportamento inabitual.  Perguntei os demais 
moradores da ilha sobre a possibilidade de um “gato” 
maracajá (animal feroz da floresta) ter mordido o 
cachorro. Caçadores profissionais, esses, disseram 
que não foi! E nem onça existia na ilha. Por mais 
disseram que a ilha e muito pequena para esconder 
animal feroz, eles nunca encontravam perigo algum 
durante as caças. Em sua opinião <?> tratava-se de 
Lobisomem! 
 
   E outro caso aconteceu nas redondezas, no 
próximo mês, durante a noite. Dois cachorros de 
raça, tentando perseguir algo, voltavam com graves 
ferimentos de prováveis unhas. Os moradores que 
ouviram a confusão saiam armados para defender o 
patrimônio.  Também seus relatos mencionam: “vulto 
de grande volume tentando fugir em direção à 
vegetação densa..." 
      
    FOTO FA 14: Década dos anos 90. Época de 
freqüentes aparições e intensas vigílias, na floresta 
da zona Bragantina, onde esperávamos a habitual 
aparição do UFO pela parte da meia noite. E 
geralmente o regresso acontecia pela parte das 04 
horas.  
   Dizia naquele estante ao colega que o “profeta” 
das aparições, que provocavam a curiosidade dos 
moradores do Estado do Ceara e em geral das 



 

 

emissoras de TV do Brasil, provavelmente foi 
baseado aos horários fixos, de que os UFO´s 
apareciam, para anunciar... a Aparição da Virgem, 
tal dia tal hora. Como resultado as multidões 
encheram a região, mas a Virgem não apareceu.  
Apareceram porem impressionantes objetos 
voadores fotografados, no estado de pontos 
luminosos, pelos ufólogos que estavam acampados. 
O caso passava durante um bom tempo, nas demais 
emissoras de Tv e nas folhas principais! 
   Foi enquanto percebi, na escuridão noturna, uma 
luz no tamanho do foco de lanterna comum. Primeira 
conclusão de que algum ladrão estava perseguindo 
gente, para roubar a moto. Ai sentiu a falta de um 
rifle. Mas a “luz” tinha tonalidade amarelada e as 
lanternas emanam, tonalidade branqueada – pensei. 
Então não se trata de nenhum ladrão e sim de “outra 
coisa”. Focando com poderosa lanterna...  nada 
aparecia, embora as  folhas e os galhos. Apagando 
a lanterna; ai esta de novo a “bolinha charmosa”! 
Aliviado pelo fato não tratar-se de ladrão, observava 
seus passos: à referida aproximava, ate certa 
distancia, subia, descia, se afastava, aumentava no 
tamanho de bolha de jogo, diminuía, “apagava”, 
“ascendia”, ia pela direta, pela esquerda, deixando o 
companheiro das vigílias perplexo. O intruso estava 
provavelmente, sondando alguma coisa. O evento 
deu uma alegria particular em mim, supondo uma 
provável {...} “aproximação”! Ou então fui alcançado 
por misteriosas {...} projeções, que davam a 
impressão do bem estar. O estranho estava no fato 
que o companheiro, não percebeu diferença.  
    Não adianta ultrapassar o limite, e aproximar 
demais, causa das radiações nocivas que as 



 

 

fireballs, como também os aparelhos de porte maior, 
estão emanando. Pois “apagou” (usando o termo 
vulgar) definitivamente. E, ai esta o ponto frágil da 
aparição, de que estou debatendo durante a 
seqüência. Tanto faz UFO enorme, médio, ou 
pequeno, “bolha de luz”, ou “ponto luminoso”, etc., 
apresentam o mesmo comportamento; mudando {...} 
espaço! Ou melhor, espaço-tempo, para seguir os 
ensinamentos de Einstein. 
    Majestosa aparição, imortalizada pela Rollei, film 
1600 ASA, a cores. 
 
 A LENDA “DO CARREIRO” 
    Nas proximidades da cidade de Santo Antônio do 
Tauá, Para, em regiões beira rio, os ribeirinhos 
vivem da agricultura e principalmente da pesca. 
Pessoas de acesso quase diário, com essas regiões, 
disseram-me que apareciam cavalos, bois e outros, 
surgindo da floresta em volta da meia noite; “mas 
sim, onde esta o estranho”? - Perguntei enchido de 
curiosidade.  
     Ai entendi que não se tratava de animais e sim de 
formações imateriais, acompanhadas por “luzes 
estranhas”. E também verificando nos Arquivos 
através  das lendas, como a do “Carreiro” e dos 
“bois”... 
    Naquela época, avisado por coincidência, por um 
conhecido, adepto de igreja freqüentada também, 
por uma moça, que tinha visto algo medonho.        
     Fez duas tentativas, durante entregas de serviços 
fotográficos, para convencer o testemunho contar 
maiores detalhes. Mas não consegui. Evitava 
sempre os esclarecimentos, alegando os 
ensinamentos do seu culto, etc. Pois entendi que 



 

 

acontecimentos dessa natureza, entravam em 
desacordo as suas concepções.   Durante a terceira, 
porem, por “milagre”, consegui alguma coisa, 
melhor:  
      A moradora beira rio, que seu marido naquele 
dia estava no rio pescando, ouviu pela parte da noite 
- Lua cheia - algo muito pesado “batendo” na terra.  
Assim, pensou que estavam derrubando alguma 
casa: “Numa hora desta?” – Me disse – “derrubando 
casas... 
     “Mas o barulho chegava mais perto; tok, tok, 
fazendo a terra tremer. Fechei portas e janelas, 
espiando de uma brecha na parede. Um “homem” 
aproximava naquela direção” – completava, 
indicando. “Pois passou na frente da casa, bem 
pertinho... só enxergava os seus pés, era muito 
alto... 
     A moça insistia que não viu a parte alta! Estava, 
porem lembrando que o narrador me disse: “lhe 
contei o caso. Mas, não diz que eu falei, porque ela 
sabe que estas escrevendo livros...”.  
    Ultima vez que encontrei a moça, num Terminal 
Rodoviário, perguntava-me sobre a sorte do meu 
livro. 
     Vou encerar então, a primeira parte com as 
seguintes manhcetes: 
      

  1998: A folha de O Diário do Para, de 09 de 

março de 1998, com reportagem de Solange 

Campos, refere-se as minhas pesquisas, com 

titulo: “Grego escreve livro, sobre fenômenos 

ufológicos na região amazônica: 



 

 

      “O pesquisador e ufólogo Stélio Agathos, 

escreveu há alguns anos um livro – editado em 

Belém – sobre a vida alienígena na Terra. O 

também cineasta, com estudos realizados na área 

e no campo da fotografia em Paris, criou a teoria 

que defende laços de povos proto-históricos (pré- 

índios) com alienígenas na Amazônia...” 

      A “folha de O Jornal Liberal (associado ao 

Globo, de Rio de Janeiro) do mesmo ano, refere-

se no seguinte: ”ETs viveram na Amazônia, diz 

ufólogo: 

      “Os alienígenas estiveram na Amazônia, 

garante o pesquisador e ufólogo Stélio Agathos. 

Grupos indígenas como os Omagua do (Estado) 

Amazonas e os Macuxi do Para, teriam mantido 

contados com extraterrestres. Segundo Agathos, 

fragmentos de Arqueologia insólitos e lendas 

populares contem, em analises mais profundas, 

fortes indícios de que a Terra recebeu num 

longuinho passado seres enigmáticos...” 

      A folha de o Jornal Popular, de 03 julho de 

1998, com titulo: “Eles estão de volta...” 

      “O ufólogo Stélio Agathos, admite após vários 

estudos, que habitantes de “outros mundos” 

vivem nas proximidades. Segundo ele; os UFOs 

ou ÓVNIS existiram desde a mais profunda 

antiguidade, sob a denominação de 

“Vimanas”...” 

                



 

 

 

 

                
 

      (2) Segredos amazônicos 

         

   “Na verdade, não chegamos ainda entender o 

nosso mundo...” 

 
   A noticia demorou, mas chegou! A ciência deu 

enorme passo. A essência das essências, a cor das 
cores o grande sonho dos alquimistas, filósofos, 
aventureiros, etc., esta nas mãos da ciência atual: 
Gilgamesh, o babilônio que procurava os “deuses 
antepassados”. Perceval, (existe e Percival, 
também) o cavaleiro das Lendas do Graal. 
Alexandre Magno, o macedônio, no comportamento 
do qual transparecem objetivos similares, aos de 
Gilgamesh. Paracelso, Basilens, Hegel, etc., com a 
visão de alcançar a “pedra filosofal”. Hitler e os 
“homens imateriais” – alguns estudiosos os 
associam espécie de Reptilianos, que perturbavam 
os seus sonhos. Percy Harrison Fawcett, que 
procurava o “túnel” de interligação dos “dois 



 

 

mundos”. A descoberta perdida, com seu Wilhelm 
Reich, da orgon que; mudaria o Mundo, como 

energia vital! Todo isso foi superado...  
Sendo assim os norte-americanos descobrem uma 

espécie de minúscula “água viva” marinha; com 
ciclo de... eterna renovação da célula! E 
prometem surpresas, durante as próximas décadas. 
Trata-se da maior descoberta, que o ser humano 
poderia imaginar. Quem permanecerá vivo, ate... 

 Pois bem, geralmente eles prometem cinco, dez, 
ou vinte anos, mas demora muito mais. Doenças 
terminais, como por exemplo, câncer, AIDS, etc., 
estão ainda, na fase experimental. As últimas 
descobertas estão simplesmente prolongando a vida 
dos pacientes. E as drogas que estão usando, 
apresentam sérios efeitos colaterais. Essa ultima 
enfermidade esta provocando, junto à violência 
diária do Brasil, mais vitimas, que a Segunda Guerra 
Mundial. Em vez dos super armamentos, os 
governos deveriam direcionar os esforços nessas 
pesquisas. 

 Pensaste o estado emocional de Júlio Verne, 
“ressuscitando”, de alguma forma, para visitar a 
NASA e assistir o vídeo da aterrissagem do modulo 
espacial na Lua? Seria a maior recompensa, que 
poderia imaginar. Ou então um paciente italiano da 
cidade de Verona, que morreu de tuberculose na 
época de Romeo e Giulietta, “visitar” um hospital da 
atualidade... 

 Daqui a poucos anos tais pensamentos, serão 
coisas do “primitivo” Passado da Humanidade, o 
grande problema estará, na superlotação do Globo!  
   
 



 

 

 
  O “TEMPO” E UMA ILUSÃO 

 Nesses pensamentos, deitei em um kayak (cama 
de pano estendido) “preguiçoso”, ascendendo um 
cigarro. Estava aos poucos viajando, com o “tapete 
mágico” rumo Passado... 

  Levando em consideração o tempo que gastei 
durante as minhas viagens pelo Mundo deveria 
possuir... “Nacionalidade Internacional”. 

 
            ----------------------------------------- 
 

    FRANCE: Viajando a noite toda, atravessando 
Itália desde a região costeira Sul, passando o 
minúsculo. Mônaco e entrando em Cote d´Azur. 
(Riviera Francesa ou Costa Azul). Meu relógio 
marcava já ás 16 horas. E que pena, não havia 
suficiente tempo para visitar a gruta, das 
antigas civilizações, de Lascaux. Havia 
acontecido problemas com ações, como estava 
vendo na folha de Herald Tribune, que havia 
comprado, em Amsterdam, de uma empresa. 
Desviei então, entrando numa pequena cidade 
francesa, procurando restaurante.     
    Vou almoçar spaghetti al burro, formaggio, da 
cozinha italiana e um bife mal passado com 
salada russa - murmurava. 

 ------ Boa tarde, senhor- disse a atendente. 
 
------Vou recomendar um bife com...” 
 
------Senhor, acabou todo! Infelizmente. E 

cozinhar agora vai demorar. 
 



 

 

 Pela expressão facial minha a mulher trocou 
de idéia e disse: 

 
-------Numa hora desta o senhor não vai achar 
outro. A cidade é muito pequena. Sente e vou 
lhe atender. 

  
Ai, puxando um carrinho de aero moça e 

tirando uma quarta de picadinho cru e 
misturando com alho, cebola e derramando 
vinagre. Não me diz que vou comer carne crua – 
pensei - nem eu cozinhava dessa forma. Vou 
procurar outro. O fato de ascender um mini 
fogão, atrasa meus planos. Agora sim, ao menos 
vai esquentar a “refeição”! 

Em vez de fazer isso, põe somente o prato 
acima do fogo! E lança a “mistura doida” por 
cima, com movimento super profissional, 
dizendo: “pronto, o senhor pode comer” – 
olhando, porem em minha direção, completa: 
“Vamos fazer um acordo? O senhor experimenta 
esse e se não gostar não tem problema. Eu 
também estou com fome... 

 
------ E... eu vou comer isso? ”Como se chama 

esta refeição, senhora... 
 
------ E a refeição preferida dos meus clientes, 

prezado... 
 
------Querida, isso e carne crua – disse 

novamente. 
 
--- ---E uma delicia! Experimente. 



 

 

 
  Mil demônios rondavam minha cabeça. 

Chegar comer carne crua, não esperava na 
vida! Mas vou testar. E aproximando o prato e 
afastando. E de repente devorando o “conteúdo 
estranho” de uma vez, imitando os animais 
selvagens. 
 
    Passando segundos: “E mesmo – exclamei, 
mudando opinião – vou querer mais senhora...” 

  
 Satisfeita muito mais pela aprovação, de que 

pelo consumo, respondeu: 
 
------Ne faites plus I’erruer! Bienvenue, 

monsieur. 
   
    Como estava anotando, todo este tempo, 
grande parte dos franceses, também 
recomendam bife mal passado. Mas picadinho 
cru, nunca vi. Na saída á razoável interrogação 
estava surgindo; “comida deliciosa ou 
capacidade de “dominar a mente” para fazer 
“acreditar”? Uma Reptiliana? 

   (E aqui está um ponto frágil em relação ao 
conteúdo deste livro. Pois bem, embora a 
senhora do restaurante não apresentar indícios 
de “reptiliana”, como por exemplo, pupilas dos 
olhos verticais – veja as pupilas de um provável 
ET reptiliano na pag. 09 - “rosto anguloso”, etc., 
-- os Aliens Nórdicos, também tem “rosto 
anguloso” -- a suspeita tem algumas bases. A 
incrível capacidade dos Reptilianos “projetar” a 
imagem exterior, com características da 



 

 

anatomia humana, está em discussão. 
Pessoalmente não estou duvidando. 

 Desde que aproximei os Reptilianos e ou 
Nórdicos, etc., na floresta amazônica, estava 
sentindo notáveis diferenças. E principalmente 
durante os meus sonhos. Algo que nunca 
aconteceu nas ilhas gregas, ou França, Itália, 
etc.) 

 
 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS. Época de 

agitação turística, todos os hotéis completos! 
Pelo fato de mais de meia noite, viajando direto, 
decidi finalmente hospedagem a hotel, estilo 
royal, no preço do Hilton. Único com vagas 
livres. 

 Passei quatro dias, resolvendo e fazendo 
reformas ao veiculo. E novamente France. 

Passei uma boa temporada, nessa vez, de mais 
de dois anos entrando na escola das artes 
cinematográficas e procurando importantes 
livros do Antigo Pensamento. Aquilo que 
impressionava de mais foi uma exposição de 
itens da Civilização Sumer e Babilônica, mas ate 
o presente momento não deu pra visitar as 
referidas regiões. 

  “A Air France anuncia o vôo do BOEING 777 
para Cayenne, os senhores passageiros, se 
dirigem para o corredor...” 

 Avancei então em direção ao aparelho: 
aeroporto super moderno, com corredores 
rolantes, para aliviar o peso das bagagens, onde 
aparecem todos os objetos das malas e do 
corpo, nas telas sem precisar “revistas”, que 
enjoam os passageiros, todo sofisticado. 



 

 

  A França e um país de primeiro mundo, sem 
duvida. Estou bem lembrando que durante o 
golpe militar, na Grécia, o premier escolheu a 
França como sua nova moradia. Estava 
pensando, na época, que a Itália parecia mais 
liberal. Adquirindo uma experiência maior, 
durante a passagem do tempo e dos 
acontecimentos – ate seqüestro e execução do 
próprio presidente, Aldo Moro, pelos Briggate 
Rose – que foram desenrolados, conclui que: a 
“liberdade” não poderia superar certo limite, 
porque viraria “bumerang” contra a própria 
Democracia. 

 Infelizmente não consegui detectar anomalias 
dos campos magnéticos com a mini bussola que 
atraia a curiosidade dos passageiros, que 
tentavam entender o porque dessa observação. 
A aeronave estava já acima do Oceano 
Atlântico, beirando o famoso Triangulo das 
Bermudas – em viagem anterior, a Air Bahamas 
atravessava o referido – onde aconteceram 
sumiços inexplicáveis de navios, yates, aviões e 
etc. Sumiço inexplicável aconteceu também 
com barco ancorado na marina costeira de 
Florida!  

Tablóide dos USA: anunciava o inacreditável 
fenômeno do vôo 914 da Panamerican Air Lines 
sumir em 1955, nas proximidades de Florida e 
reaparecer intacto no aeroporto de Caracas em 
1992!  Ou seja, 37 anos depois. Acionado o 
Sistema de Segurança do Aeroporto, os pilotos 
foram espantados e levantaram vôo. Farsa? 

Embora caso não aprovado, não tenho duvidas 
sobre o fenômeno denominado de lapso de 



 

 

tempo, associado ás atividades alienígenas. 
Existem diversas teorias sobre gases de metano 
em forma de bolhas, surgindo de vulcões 
submersos que diminuem a capacidade de 
flutuação, sobre enormes vácuos marítimos do 
Oceano Atlântico, alem disso campos que 
provocam perturbações eletromagnéticas, 
gerados pelas nuvens de carga elétrica, etc. 
Todo isso não afeta a possibilidade das 
atividades alienígenas, como já disse. Mas 
também não estou excluindo erros humanos 
durante sumiços de aeronaves, por mais que em 
certa viagem, com grande companhia aérea, 
durante a decolagem o piloto quebro extremo 
pedaço da assa, batendo nos sinalizadores da 
pista. 

Outra razão, pelas conclusões que estava 
formando estudando o comportamento do piloto 
do vôo 370 do Boeing 777, da Malaysia Air Lines, 
esta na influencia errada de acontecimento que 
desenrolava em tempo anterior. Não estou 
excluindo e abdução alienígena.   

Ao fundo do oceano Atlântico foram 
detectados, com instrumentos de ultima 
geração, traços geométricos que não poderiam 
ter procedência natural. Indícios que reforçam 
os defensores da teoria que a Atlantis 
(Atlântida), de Platão, situava-se mesmo no 
Oceano Atlântico. Afundando talvez de tal 
asteróide que impacto a Terra e provocou super 
tsunami, dez a dose mil anos atrás.  

Desembarquei à Cayenne, cidade próxima ao 
Brasil, às duas horas de madrugada, sentindo 



 

 

um forte impacto de calor, que lembrava forno 
super aquecido. 
 
    ILHAS GREGAS: Fim da década dos anos 70. 
Regressando de noite de um clube de dança, na 
beira mar, só fez desligar o motor, em pleno mar 
e a voadora ficou imóvel naquele lugar. Meados 
de agosto a Lua pausava no horizonte em 
tamanho desproporcional exibindo uma 
luminosidade suave, e transmitindo estranhas 
sensações. Nenhum vento soprava, nenhuma 
nuvem existia. Trilhões de estrelas tremiam seu 
brilho criando um fantástico décor noturno. 
Estranhamente, nunca senti em tão bem estar, 
apesar ter passado as meia noite e dos copinhos 
de vinho consumido. Por mais nunca senti tão 
confiante em mim. Algo estava ligado! Como 
prefácio? Esses sentimentos superando até uma 
decepção natural, causa de a moça viajaria o 
próximo dia prá Inglaterra. Infelizmente, tinham 
terminando suas férias... 

 Regressando em casa tomei um café e 
descansei um pouco. Acordei, relativamente 
cedo, pensando que talvez uma leve ignorância, 
que cometi ao inicio da semana, havia ferido seu 
frágil romantismo. 

 Pois entrei no barco, seguindo a rota do navio. 
Alcancei o referido muito tempo depois quase 
ao fim da ilha. Pensando que o capitão pararia o 
colosso para embarcar à moça, tentei encostar 
á lateral, enquanto ela sinalizava com as mãos... 

Vendo que não dava certo, passei por varias 
vezes e até em frente o navio, prá entender. Mas 



 

 

também nada aconteceu! O maldito continuava 
sem prestar atenção... 

Fiquei, então, observando seu vulto 
desaparecendo na curvidade global. Ai 
precisaria ascender um cigarro. Pois ascendi o 
motor refletindo em relação outra solução. 

Depois de dois meses e em um belo dia, uma 
lindíssima surpresa me esperava. Descendo, 
bastante solitário, a avenida principal rumo ás 
praias da ilha turística, ai esta: à charmosa 
passageira do navio, sentada ao nosso banco 
preferido da pracinha... 

Mas nunca tive outra noite igual ou parecida e 
nunca entrei em tão forte estado de euforia, 
durante o passar dos demais agostos. 
 
   EGÍTO: Acordei ao ambiente comum de um 
Boeing 777, da Air France, provindo de Paris. 
Que viagem de rotina, pensei – vou 
desembarcar a Athenas resolver os meus 
problemas, pois volto. 
  ------- Olá – perguntei a aeromoça - estamos 
aproximando Athenas? 

 
------- O que? Senhor, estamos acima da África! 

Aos poucos estaremos em Cairo. Athenas já foi. 
Mas você ia prá Athenas? 

- 
------- Pois sim. E agora? 
 

-------- Meu Deus – disse ela – o senhor tem como 
passar a noite no Cairo? 

 



 

 

--------- Pois não esperava isso acontecer, mas 
tenho um trocado. 
    
   Interferindo um silêncio, disse novamente: 
“vou conversar com o piloto. Espere... 
   E voltando disse: “senhor, o comandante disse 
que a Air France lhe da á passagem pra 
Athenas, não se preocupa. Amanhã tem vôo ao 
meio dia. Mas o senhor tem mesmo para pagar 
hotel? Se não... 

 Perguntando a diária de um hotel media 
classe, fiquei até surpreso. Daria prá passar a 
semana! Pois disse em mim mesmo: “tenho 
algum anjo ao meu lado? 

Ao próximo dia tive e outra surpresa vendo 
centenas de fiais do islam, de joelhos numa 
praça central, ouvindo os “gritos religiosos” do 
chefe numa mesquita pontiaguda e muito alta. 
Estavam repetindo palavras incompreensíveis 
em coro. 

 Nem todos os países muçulmanos são 
perversos. Durante esse pouco tempo admirei a 
gentileza dos seus habitantes. Inclusive, com o 
dinheiro da corrida, que dei no taxista, ele 
comprou duas garrafas de suco de laranja e 
oferecendo gentilmente uma, usando o idioma 
Frances. Algo nem tão comum! Pois no 
aeroporto tive uma longa conversa com os 
funcionários, sobre as pirâmides, e prometi 
regressar para estudar as. 

Tempo depois adquiri experiência sobre a  
Civilização do Antigo Egito, de que me refere na 
seqüência. 
   



 

 

   POMPÉIA: Ondas sísmicas davam seus 
primeiros sinais, abalando as majestosas 
construções de Pompéia -- similares aos 
Labirintos de civilizações desaparecidas, que 
atraíram minha curiosidade. Anos atrás outro 
terremoto provocava sérios danos ao porto de 
Napoli (Nápoles). Era de limitados 
conhecimentos astronômicos e em geral 
científicos, esses sinais não deram a devida 
alerta, sobre o que estava para acontecer... 

Situados nas mediações seus habitantes 
faziam parte da luxuosa elite romana. No 
ambiente da rotina diária e em dado estante a 
lava rompendo a fenda natural do vulcão, de 
Vesúvio e provocando nuvens de gás tóxico que 
espalhava rapidamente atingindo os mais 
próximos habitantes. O tempo de Pompéia 
estava já esgotado... 

Aos poucos a cratera começa cuspindo fogo, 
cinzas e até rochas que provocam verdadeiro 
bombardeio acima das residências. As nuvens 
de fumaça cobriam todo horizonte visível, desde 
à cidade de Pompéia até Herculano, etc., 
asfixiando todo ser vivente, das proximidades. 
Em seguida a lava fervente passa por cima, 
completando a catástrofe. 

“Estatuas humanas” petrificadas, 
impressionam até hoje os demais turistas. 

   Depois de centenas de anos estacionava o 
veículo ao fim do caminho primitivo e subindo de 
curiosidade até o topo da cratera – isso foi 
muitos anos atrás. Hoje me parece que até está 
proibido para evitar acidentes de imprevistas 
detonações.  



 

 

 Na oportunidade, queria ver como seria 
cratera de vulcão. Foi surpreendido porque em 
certo ponto a fenda estava fechada, impedindo 
avançar. Uma fumaça cinzenta surgia por 
dentro do barro, formando desenhos 
transparentes.  A “operação” em nada adiantou. 
  
   MARROCOS: Embora um país exótico, 
conservando hábitos muitos antigos, esta entre 
as também interessantes nações em relação a 
traços de civilizações misteriosas. Pois no 
profundo passando havia claras relações com 
os navegadores fenícios e os primeiros 
habitantes de Canaã. Ambos de muito antiga 
origem. Prováveis descendentes de raças ainda 
mais antigas e talvez de procedência das terras 
das Américas pré-colombianas (ou ainda melhor 
pré-diluvianas), aonde existia uma fabulosa 
cidade, muito prospera e muito evoluída, 
povoada por descendentes, dos sobreviventes, 
de Atlantis. Esses povos haviam até o segredo 
da longevidade. 

  Dirigindo numa estreita de barro nas 
montanhas das extremidades de Marrocos, 
procurando o endereço de uma moça, que 
conheci em Tanger. A religião islâmica, 
extremamente rígida nesses casos, proíbe ás 
mulheres “relações” com homens estrangeiros, 
de outra religião. Em caso contrario a referida 
poderia ser torturada e presa. Para receber 
mulher no hotel, deveria ser no escondido de 
noite e ainda deixar um trocadinho no 
recepcionista que arriscava ser demitido... 



 

 

  O holandês da oficina de manutenção avisava, 
porém de que existiam guerrilhas naquela 
região é melhor deixar esta idéia. Pois estava 
arriscando. 

Estava já avançando o dia dirigindo muitas 
horas aproximando pelos cálculos o povoado 
enquanto avistei, logo depois de uma curva, 
uma meia dúzia de homens com metralhadoras 
penduradas no ombro, movimentando para 
fechar a estrada. Notei a pressão sanguínea, 
diminuindo. 

 Os guerrilheiros – pensei  -  e agora?.. 
A potência do motor de 2.0 do carro esportivo, 

sem dúvida, salvaria do imprevisto com brusca 
manobra de spin. Porem a estrada muito 
estreita e principalmente á distancia mínima. 
“Os caras” sem dúvida atirariam, alcançado o 
veículo. Assim preferi avançar... 

Parei no sinal: “Bonjour monsieur...” 
Um ficou perto do veículo fazendo 

comprimentos de rotina, enquanto os demais, 
possuindo moderníssimas metralhadoras, 
estavam procurando com “jeitinho” em baixo 
dos traseiros para lamas, como estava 
observando do espelho, “identificando” o 
estrangeiro. Fiquei aliviado pelo fato de 
entender, não tratar-se de guerrilheiros! As 
demais funções orgânicas retomavam seu ritmo 
habitual... 

Como estava vendo, no outro lado da estrada 
existia um Fiat 1500 cc, modelo da década dos 
60, em perfeito estado. A porta abre e um 
senhor baixinho aproxima, dirigindo os 
primeiros comprimentos ao estilo do 



 

 

comportamento francês. O meu veículo estava 
matriculado em Amsterdam (NL) assim o 
referido pensou tratar-se de holandês. E não 
demora e duas prováveis filhas aproximam 
também, usando o tradicional “véu” no rosto, 
apesar “matavam” com a beleza exótica... 

Estava já convidado segui-los até sua mansão, 
situada no topo da montanha, para “relaxar” e 
experimentar a qualidade “do produto” das 
enormes plantações. Seguiria minha viagem no 
próximo dia. 

“Olha esse yate” – disse o chefão apontando 
em direção um yate super luxuoso, na direção 
do porto. Bem embaixo a região montanhosa – 
“e um cliente nosso...” 

Passei indeciso observando as filhas 
“exóticas”, pois achando uma desculpa 
razoável, segui rumo meu objetivo, 
agradecendo Deus. Não havia caído nas 
guerrilhas, seguindo caminho errado. 

 
                  ---------------------------------- 
 
 “E gringo, acorda. A turma está lhe esperando 

bater as fotos...” 
A voz do colega, apagando a ilusão, transferia-me 

na realidade atual. Não estava na França nem na 
Itália e sim ao ambiente habitual brasileiro, 
resolvendo compromisso do dia-a-dia. 
 
 Aquele momento de expressão  
  Sete de setembro, comemorações na 
Independência do Brasil, montão de escolas, 
desfilando, montão de fotos profissionais, apesar 



 

 

dos smartphones, câmeras digitais, etc. Essa “nova” 
profissão foi á salvação financeira, dando a 
oportunidade de continuar apesar dos imprevistos. 
Por mim, o segredo da fotografia esta na rapidez 
captar formas de expressão, aproveitando daquele 
momento... 

  
ORIGENS DESCONHECIDAS 

   Ainda no Brasil, fui o suficiente impressionado com 
o que estava encontrado, em relação à selva esse 
ultimo tempo:  
     
INDICIO A  
    Antigo talismã apresenta duas mulheres 
esculpidas em quadrinhos de madeira. Uma esta 
cabeça virada, pois não aparecem características. 
Na outra destacam, de forma clara, características 
diferentes as dos índios dessa região. Alias traços 
faciais, muito mais próximas aos da Europa. Não 
tenho como testar a idade com C 14, mas havia 
provável origem, muito mais antiga que o 
descobrimento da América. E foi desenterrado da 
região amazônica. De forma nenhuma acreditaria 
que se trata de índia. Trata-se de civilizações 
perdidas! 
 
  INDICIO B    
Em uma obra, cujo titulo esqueci, encontrada em 
antiga biblioteca a repórter Maria Fenellon e 
pesquisadora de antigas tradições indígenas, muito 
antes do surgimento da Ufologia,  refere se sobre o 
‘ser supremo”. Algo parecido com astronauta, que a 
tribo imitava em suas cerimônias. Tratava se de um 
ser bem parecido com aquele que estava 



 

 

observando aos interiores da cidade de Ourem, 
mencionado na Parte Primeira. 
 
 
 INDICIO C 

  O mistério está no termo Uaupés. Barbosa 
Rodrigues refere-se a uma lenda que encontrou 
durante as suas peregrinações: 

 A lenda indígena do Princípio do Mundo trazida 
“nas malas” dos colonizadores pré-cataclísmicos das 
Américas – Rodrigues acreditava na origem 
asiática dos povos das Américas! Teoria apoiada 
por vários cientistas da atualidade - narra o seguinte: 

  “Existia uma tribo que havia somente mulheres 
preocupadas, por não terem filhos. Certo dia chegou 
uma ordem; “todas as mulheres entrarem no rio, no 
mesmo tempo.” Foi naquele dia apareceu o Uaupés! 
Todas as mulheres <...> nasceram filhos...” 

 

   (Referências tiradas das narrações de J. B. 

Rodrigues, como reforço em relação as minhas 
teorias) 

 
  Claros sinais de parteno géneses, termo de raiz 

grega, <partena> virgem <gêneses> nascimento.. 
 
  (Desde aquela era B. Rodrigues havia teorias 

avançadas: o crânio de Luzia, Museu Nacional da 
Quinta Boa Vista, de aproximadamente 12 000 anos – 
desenterrado das proximidades da Lagoa Santa, 
Brasil – inicialmente foi considerado, pelos cientistas, 
de características negras supondo que seu povo 



 

 

havia chegado da África pra colonizar as Américas. 
Recém conclusões referem se ao contrario, ou seja, na 
provável origem asiática das características de 
Luzia!) 
    
    ORIGEM AMERICANA, 

DAS TRIBOS INDOEUROPEIAS? 
    Refere se B. Rodrigues em relação o termo Kara 
que; significa branco ou “usurpador de terras” ou 
mestre ou superior e a terra Karelia <...> primeira 
terra fundada por esses “estrangeiros”! A primeira 
tribo do posteriormente denominado Estado de 
Amazonas, os Karaybas  eram portadores do 
muyrakitan. – Provavelmente Rodrigues refere-se 
em uma raça muito mais antiga que os pelasgos, 
fenícios, cananeus, troianos, egípcios, babilônios, 
gregos, etc. O termo Kyrios, na Grécia, significa 
também senhor ou mestre. Enquanto aluno 
comprava carteira de cigarros Karelia sem me 
preocupar sobre a origem do termo dessa marca 
que, talvez exista ainda. Documento enviado da 
Grécia, enquanto a mãe viva, foi assinado e 
carimbado por certa senhora Karelli. 

 Procurando encontrei até tangas dos índios 
Omagua como também dos Macuxi, com desenhos 
geométricos idênticos daqueles clássicos que 
figuram como decorativos nos templos de Acrópoles, 
em Athenas.        

Povos das Américas e da Europa possuído 
símbolos idênticos? 

 
 (Os professores gregos ensinavam aos alunos – 

pensante aluno dizer, aos sábios professores, que na 



 

 

selva amazônica os índios usavam os mesmos, 
decorando as “suas tangas” – que os referidos 
desenhos eram característicos do estilo helênico. 
Espécie geométrica parecida á cruz gamada ou 
suástica,  hindu.) 
  A arte marajoara, da ilha do Marajó, no Delta do rio 
Amazonas (região dos índios Aruak) apresenta 
vasos de cerâmica com desenhos perfeitamente 
idênticos aos anteriormente referidos. As terras do 
Rio de Janeiro são denominadas como as terras dos 
cariocas, que em tupi-guarani significa: “terras dos 
brancos”. Com nomes parecidos: como Karajas, 
<Kara-jas> foram denominadas regiões do Estado 
do Pará. Passei quase um ano em residência da Av. 
Caripunas, na cidade de Belém. A capital da 
Venezuela, na vizinhança, é Caracas <Kara-kas>.  
 
 Estranhas coincidências! 

 Como já dizia quem encontrou as Ykamiabas 
(Amazonas), na região, foi á equipe de F. de 
Orellana, posteriormente denominada de a região 
das Amazonas.       

 Em 1744, La Contamine seguiu com importantes 
pesquisas sobre a cultura indígena e as Ykamiabas, 
nos rios Trombetas e Yamunda. Em Yucatan, 
México, existe a lenda de Quetzalchóatl  que: 
“desapareceu em uma carruagem pousada, por 
“serpentes”...”.  

Mas que “serpentes”, esses? Ali o antiguíssimo 
“culto da serpente”, encontrado nas tradições 
indígenas. Considerando um “filho do Sol”, 
Quetzalchóatl, foi adorado como deus, embora da 
categoria dos “usurpadores das terras”. O Jurupari 



 

 

das lendas indígenas era considerado, pelos índios 
Tupis, um “filho do Sol”, da espécie de 
Queztalchóatl – embora muito mais antigo – 
permanecendo, até nossos dias, como “espírito das 
lendas” indígenas, como “gênio do bem ou do mal”, 
um “deus” temido pela tribo da espécie do principal 
“deus” Tupã. Aprofundando em antigas lendas 
regionais, entendi que o Sol representava uma 
espécie de “nave-mãe”, ou seja, algo muito 
importante. Digamos a “Divindade Principal”. Um 
UFO, qualquer considerava se um “mini Sol”. 

 A pesquisadora, norte americana, Betty Meggers 
também acredita que os denominados por ela, paleo 
índios da Amazônia (termo de raiz grega <paleo> 
antigo) tem estranha cultura. 

 Ao México – como observei em certa viagem – 
existem diversas gravuras, com claros sinais, de 
estranhas crenças, como também aparelhos 
“aéreos” e etc. No Antigo Egito – civilização de 
procedência duvidosa – também existem sinais 
similares. Fragmentos de culturas alheias, de eras 
incógnitas, que sobreviveram durante o passar dos 
demais séculos 
   
  CRÔNICAS DO INUSITADO 
  FOTO FG 04: Charmosa índia figura em gruta 
amazônica. Veja o leitor, essa importante mensagem 
que civilizações desconhecidas transmitiram: 

Grutas de difícil acesso, com configurações de que 
aprovam que foram habitadas em épocas remotas, 
por estranhos povos. Por conseqüência natural 
índias regionais se juntavam aos “estrangeiros”, 
deixando as aldeias. Sem duvida, a elevada 



 

 

tecnologia impressionava os habitantes daquelas 
regiões. 

 
 FOTO FG 02: “Estrangeiros” de diversas 

aparências indicam que as equipes das 
espaçonaves eram formadas, além dos 

convencionais “Grays”, de outras também raças 
estranhas. 
   
   FOTO FG 06: Veja isto; ET, da divisão dos 
Grays/baixos (“cinzentos”) esta pintado. Grutas do 
Brasil, possuindo configurações estranhas de 
coloração principalmente vermelha – parecida com 
as das grutas de Lascaux, France. Na opinião dos 
cientistas nas demais grutas foram usados sumos 
vegetais, gorduras, etc. Mas sim, na era paleolítica 
que ciência interferiu para esta “simples” coloração 
sobreviver durante todos esses milênios? 
                   
                   -------------------------------------- 
                    
                   Imaginação ou realidade? 
                     
     A fantástica nave espacial, rodeada por reflexões 
multicoloridas, perdendo altura aterrissava a meio da 
noite em algum lugar da selva primitiva. 

Algo como fumaça esbranquiçada escapando das 
laterais, sufoca o ambiente. A vegetação florestal 
recebe um forte impacto de ondas invisíveis não 
suportando o enorme calor, que a gigantesca 
“turbina” do aparelho sofisticado estava emanando... 

O Mapinguari, “rei da floresta”, o animal dos 
animais, assistia a cena atrás das gigantescas 
arvores com visível temor: seres estranhos, de 



 

 

aparência descomunal, estão saindo do aparelho, 
procurando abrigo... 

As demais aldeias da vizinhança entravam em 
alerta. Os “espíritos”, das velhas tradições, 
“baixavam” em suas terras! A comunidade preparava 
instrumentos de cerimônias especiais, enquanto os 
tambores ecoavam até os confins da selva. Os 
homens pintavam o rosto com vermelho da planta 
“urucum”. As mais jovens mulheres, formando 
grupos, entravam em uma dança frenética, enquanto 
outros participantes vibravam o tradicional maracá. 
O pajé iniciava suas orações tradicionais. A 
comunidade selvagem estava em festa... 

Ao lugar da aterrissagem um dialogo travado em 
língua incompreensível, esta seguido por 
movimentos da tribulação alienígena, em direção as 
cavernas primitivas... 

   
                   ----------------------------------- 

      
 A alma do cineasta acordava. Eis o assunto! E o 
mais importante; não se trata de ficção. Tratar se de 
dados históricos, que as referidas pinturas estão 
querendo transmitir. 

 E como dizia anteriormente, a química das tintas, - 
a foto sofreu máxima ampliação – não apresenta a 
habitual decoração das nossas, embora exposta a 
diversas condições climáticas. Entende-se que; se 
trata de povos que usavam elevada tecnologia. As 
características faciais combinam com descrições de 
contatados com alienígenas.      

 Alguma catástrofe obrigava esses povos procurar 
abrigo nas cavernas onde foram pintados esses 
desenhos nas paredes, acima 200 000 anos atrás! 



 

 

Aprofundando as tradições indígenas, em cada 
minuto tenho maior certeza que a Amazônia foi uma 
colônia de civilizações perdidas. Os 
aproximadamente 10 000 anos, do Cataclismo seria 
então uma fração de tempo! 

 
FOTO FA 17: Estava na periferia da cidade de 

Santarém. Caçadores avisavam que os UFO’s 
passeavam nas proximidades. Sem perder tempo, 
avisei um amigo e pela parte da noite seguimos o 
caminho rumo à floresta. O rapaz conhecia essa 
região como sua própria casa, cortando galhos que 
impediam nossa passagem, pulando acima dos 
troncos derrubados, pelos ventos, enquanto a 
cachorra tentava com dificuldade passar por baixo. 
Havia já perdido a preocupação das serpentes e 
graças a Deus nunca fui “batido de cobra”, como 
eles denominam as serpentes. 

 Ai o imprevisto; “olha cobra, na frente” – grita o 
rapaz – “passou por meus pés...” 

 Apavorado com aparição, levantou o facão para 
torrá-la.  

Com movimentos da mão, recomendei não matá-la. 
Lembrei os... “encantadores” indianos, de serpentes, 
que tinha visto no cinema: 

Sob o estupefato olhar do rapaz, aproximei a 
serpente para examina a. Primeira vez encontrava 
uma dessas, tão perto, pois fixei o foco dá lanterna 
nos olhos. Tratava-se de surucucu “de fogo” espécie 
rara e venenosa,  segundo o amigo, de cor vermelho 
metalizado fantástico. A referida sentido ameaçada 
ficou enrolada com meio corpo e aberta a boca, que 
deu oportunidade observar os dentes, inclusive o 
venenoso que está no meio. 



 

 

 E depois de examinar, disse; “vai pra lá”, repetindo 
em tom de médio e movimentando varias vezes a 
lanterna naquela direção para entender. 
Inacreditável: a “maldita” ficou estantes sem decisão. 
Durante esses segundos discerni algo modificando 
no comportamento do animal, pois virou de repente 
na direção indicada e sumindo na vegetação 
florestal... 

 Os animais, também tem emoções! 
Se afastando, embora satisfeito pelo batismo 

“homem/selva”, senti aquele calafrio atravessado a 
espinha. Nem acreditava que agiria dessa forma. 

Estávamos á região indicada. Eram as meias noite 
e poucos minutos: enorme “clarão” se formava na 
direção SE, enquanto uma substancia vermelha 
escapava das laterais. O leitor esta lembrando a 
aparição do ser imaterial nas proximidades do rio 
Guamá? Também na atual, nenhum dos dois viu o 
UFO ATREVESSANDO ESPAÇO AÉREO, PARA 
CHEGAR NAQUELA POSIÇÃO! Usando a 
expressão vulgar; “surgiu do nada” confirmando 
suposições anteriores, de que estava relatando. 
   
  FOTO HD FA 26: Levando em consideração os 
quase vinte anos, de que estou na região 
amazônica, poderia denominar as referidas – trata-
se de parecidos modelos, de enorme porte – de (...) 
“eternos observadores”, do espaço. Em movimento, 
ou paradas na direção SE, ou seja, das 
proximidades atlânticas. Até agora tive a 
oportunidade de sete tête-á-tête. Aproximando a 
Terra, de mais, cobririam enorme espaço celeste.  

Desde as primeiras aparições, percebi que entrava 
em consciência superior. Seja pela oportunidade 



 

 

observar a tecnologia desses aparelhos, seja; por 
algo que não compreendemos.. 

 
   FOTO FA HD 28: Provável espaçonave de forças 
distintas e natureza enigmática, atuando em 
proximidades amazônicas! 

Aprofundando as tradições de diversos povos da 
Terra, estava a cada dia a cada hora, na certeza, 
sobre demais influencias. Principais responsáveis 
são os anteriormente referidos “Filhos do Sol”, ou 
“estrangeiros” das mitologias. Foram fundadores de 
impérios, chefes de tribos, legisladores, ensinando 
até trabalhar com o ouro, etc. Algo similar acontecia 
nos estados - cidades, da Mesopotâmia, Babilônia, 
Sumer, etc. No Brtish Museum, em Londres, existem 
fortes indícios sobre o assunto. 

  
 (Em certa época ministra, da Grécia, ex-atriz, 

estava exigindo devolução nos museus nacionais, 
por parte dos grandes museus, de peças encontradas 
naquele país em épocas anteriores.  

Pois bem, se trata de um patrimônio. Acontece, 
porém que nem todo pesquisador tem condições 
viajar pelo Mundo, para tirar suas conclusões. 
Centralizados aos museus principais, facilitam a 
pesquisa.) 

 
FOTOS HD FA 24, 29: Confirmando suposições: 

UFO parado ao horizonte, fez preparar material para 
registrar. A posição inadequada dificultava focalizar. 
Arvores de quase quarenta metros de altura 
deixavam, entre as suas folhas, aparecer algo 
luminoso não tão bem esclarecido. Então pensei; 



 

 

“seria melhor o “objeto” parar no outro lado, mais 
espaçoso...” 

 Resolvi, sob a luminosidade da lanterna, regular 
ASA. Levantando porem os olhos o UFO havia 
sumido... 

“Alguma nuvem densa esta na frente” – pensei. 
Havia acontecido que; o referido estava agora ao 
lado espaçoso criando condições para uma foto 
nítida! Levando em consideração que o avião da 
ponte aérea, para percorrer essa distância no 
horizonte, precisa acima de dois minutos devemos 
estranhar. Apertar os botões da câmera (digital) 
MENU/ASA/OK, um profissional, é máxima vinte 
segundos. 

 Anteriormente usava films de 1600 ASA collor e 
3200 ASA B/W, diafragma f 3.0, velocidade 1/30. 
Baixar o tempo de exposição vai dês focar o objeto 
em movimento. Cheguei ate 1/500, em algumas 
fotos, que o UFO estava en face. Mesmo assim 
cada film dava uma pequena percentagem de fotos 
úteis, devido da escuridão e a distância, que 
geralmente os UFO’s permaneciam.   

 Disseram-me inclusive, que durante a Operação 
“Prato” na ilha de Colares a FAB (Força Aérea 
Brasileira) descarregava caixas de films. Porem os 
de 100 e até de 500 ASA, servem para distâncias 
muito próximas. 

Usando, também lentes de aproximação ou filtros, 
como também lentes de camada escura, que as 
modernas câmeras profissionais possuem para 
proteger a chapa de reflexões luminosas, a 
qualidade piorava. Geralmente o film estava 
gravando o UFO na fase “matéria luminosa”, devido 
á fluorescência que estava emanando. Isso não 



 

 

significa que não observei o referido, também na 
fase “matéria” solida. Noite escura fuselagem 
espécie “carbonizada” só destacam partes 
luminosas, ou então inteiro aparelho, enquanto na 
fase “matéria fluorescente”. 

 Estávamos carregando equipamentos pesados, 
passando caminhos parecidos aos varadouros, dos 
Tupinambás de difícil acesso, com amigos da cidade 
da cidade de Belém, apoiados às vezes por pessoas 
daquelas regiões ou então curiosos que não 
acreditavam ao fenômeno. E quem me seguiu, 
acreditou. O tripé fotográfico foi instrumento 
indispensável, pois experientes limpavam cortando a 
vegetação, sob o foco das lanternas, para fixá-lo. 
Segurando a câmera nas mãos, impossível 
apresentar um trabalho sério que corresponde ao 
formado real. 
   Os moradores estavam curiosos para saber, em 
que serviriam os instrumentos, chegando a dizer que 
estávamos... “procurando ouro”. Os meus amigos 
fazendeiros ficavam preocupados, da probabilidade 
de uma invasão, por coisa do “ouro escondido”. Aos 
interiores amazônicos as pessoas acreditam que 
aonde aparece aquela “estranha luz” existe ouro – 
lenda da “mãe d’ouro”. Ouvi diversas narrações 
sobre isso e até sobre “ouro encantado”; destinado 
para a pessoa escolhida. “Tradições populares, 
misturadas com certa dose de verdade. 
   
  INCÊNDIO 

 Profundamente atingido pelo incêndio ao Museu 
Nacional da Quinta Boa Vista, de Rio de Janeiro. 
Itens de Arqueologia Monumental de imenso valor, 
em relação o passado da humanidade, foram 



 

 

consumidos pelo fogo. Perdendo, inclusive a 
principal prova da autenticidade do item (No 9694) 
do ser com capacete, da obra anterior.      

 Foram destruídas entre outras relíquias e as 
múmias que foram enviadas do Egito para o 
imperador Dom Pedro II, como por exemplo, a 
famosa dama Sha-amun-em-su, estatuas como o 
da dama Takushit, etc. Em relação essa espécie 
arqueológica: Lorde Carnavon, que financiava a 
operação, em 1922, morre de infecção generalizada 
ao abrir a tumba deTutankhamon  e em curtíssimo 
espaço de poucos dias. Estranhamente, o próprio 
Carter embora tirado, da urna, a múmia, sem 
providenciar usar luvas, mascaras, etc., morre 16 
anos depois por outra doença. Tratar-se-ia de 
fungos perigosos? Fontes egípcias referem-se; à 
“maldição” do faraó! 

Outro que estava anotando: à mãe de 
Tutankhamon, rainha Nefertiti, possui carateristicas 
egípsias? Embora crânio alongado e pescoço 
desproporcional, em altura, a fisionomia também não 
combina. Também a filha Nefertari – características 
originais, das pinturas da tumba subterrânea, e não 
dos films cinematográficos – possui características 
miscigenadas. 

 Entre outros itens, do referido museu, existia e o 
crânio da múmia Aymara desenterrado na fronteira 
Brasil/Bolívia. Pois bem não digo que se trata de 
crânio extraterrestre, mas também não se trata de 
crânio normal! Nesse ultimo tempo foram 
descobertos dezenas de crânios alongados, 
parecidos ao da rainha Nefertiti. Especificamente os 
da Bolívia foram avaliados á até 300 000 anos, ou 
seja, da idade de cavernas dos antigos povos 



 

 

amazônicos, cujas representações apresentam 
características de povos sumérios! Eles eram muito 
mais altos que o homem atual, viviam muito mais e 
pertenciam a provável civilização, pré incas. 

 

(Recém conclusão cientifica; um dos segredos da 
longevidade esta na densidade do oxigênio no ar. 
Durante eras primitivas, o oxigênio estava em 
maiores quantidades. Um exemplo esta ao tamanho 
e longevidade dos pré-históricos Dinossauros. O 
envelhecimento esta no ar poluído!) 
     
   Surgiram opiniões “conservadores”, relatando 
sobre más formações cranianas usando “formas de 
madeira” as quais apertavam o osso dos recém 
nascidos. E outros referem se em displasia craniana! 
Porém foi encontrado feto de grávida, com as 
mesmas características! 

Eu digo; mesmo usando “formas de madeira” 
porque alongavam os crânios? Querendo imitar os 
crânios de seres consideravelmente supremos? 

 
     ESTRUTURAS IMPREVISTAS  

E MOVIMENTOS INUSITADOS... 
“Evacuar a Terra...”. Foi o primeiro vídeo que, por 

acaso, cliquei em 2018 na Web. Seguiram e outros;  
“Enorme corpo celeste ou Nibiru ou Planeta X, 

esta prá colidir com nosso planeta. Outros bloggers 
anunciando o “inevitável” Fim do Mundo! Os judeus 
associando Nibiru com o “fim dos tempos”. Diversas 
vezes durante o passar dos séculos apareceram às 
mesmas “profecias”. Um asteróide poderia colidir 
tanto a manha como ao ano 8000 d. C. Nesses 



 

 

casos seria melhor seguir a NASA – mesmo 
escondendo certos acontecimentos – que os de 
mais “profetas”. 

A Imprensa dos Estados Unidos relata sobre 
estrondos subterrâneos, que algumas cidades dos 
EUA, estão enfrentando. Apareceram, inclusive, 
rumores de que a “elite” se prepara para a terceira 
guerra. 

Estão querendo imitar os Reptilianos e seus 
departamentos subterrâneos – mencionados pelos 
gregos filósofos -- no Oasis do Egito? Estão 
procurando Agharta? Estão querendo fazer a Terra 
oca? Não conheço! A probabilidade esta em ronda a 
Lua: nosso satélite “natural” representa o segredo 
magnum do Sistema Solar. O eterno símbolo do 
romantismo e oco! Escondendo, provavelmente, 
enorme base alienígena. Aterrorizante? Com a 
evolução da nossa era e bem fácil procurar indícios, 
as de mais referências, além disso, entender de que 
se trata de evento muito antigo. E durante o passar 
dos milênios; nada de mal aconteceu com os 
terráqueos! 

Entre outros indícios: 
 
 I) Foi provocado impacto com modulo espacial, 

experimental e foram registrados, aos 
computadores, ressonâncias: de corpo não solido. 
A Lua soa como sino! 

 II) A crosta lunar apresenta fantástica resistência 
aos impactos formando crateras, estranhos, 
limitando á profundidade até aos corpos celestes 
volumosos. 

 III) A idade da Lua é muito mais velha que a do 
sistema Solar. 



 

 

 
 A teoria da colisão planetária que formou a Lua é 

de muito pequena evidencia cientifica. 
E segredo comum que Neil Amstrong, enquanto 

aterrizava o modulo espacial Apollo 11 a Lua, disse 
no (VHF) canal medico: “eles estão aqui! Esses 
“bebes” são enormes...”. Amstrong refere se a 
naves espaciais. E a conversa, foi captada por 
radioamadores. 

 As novas teorias sobre a existência de “duas Luas” 
em orbita, formadas sob colisões planetárias, não 
explicariam em relação: as “crateras” lunares, os 
ecos prolongados, durante impactos, o movimento 
de aparelhos, detectados na superfície e 
principalmente: em relação, sua orbita 
perfeitamente redonda, enquanto os corpos 
celestes  tem orbita elíptica! 

 Em Marte, também aconteceram misteriosas 
cenas; primeiro achando uma “esfinge” ou “rosto” de 
características simétricas. Especialistas estão 
descartando a possibilidade de algo formado sob 
condições naturais. Por mais hieróglifos, parecidos 
aos egípcios, foram fotografados. Estamos aos 
primeiros passos em relação fantásticas 
descobertas, sobre o passado. 

 Dizem que fomos criados pelos alienígenas 
Reptilianos e até ouvi nesses dias D. Jokey de 
aparelhagem, no Brasil, comentando isso no 
intervalo das músicas. Com certeza conclusão tirada 
dos conspiracionistas. 

Como já disse, existem antiguíssimas tabuas no 
British Museum, de que referem se em claras 
experiências genéticas. E pelas conclusões que 
estava formando, estudando diversas mitologias em 



 

 

relação antiguíssimas raças, “cultos” de civilizações 
amazônicas como também referencias de Heródoto 
sobre a fantástica construção maciça do Grande 
Labirinto subterrâneo do Egito, apresentando arte de 
civilização muito mais avançada que á dos egípcios, 
com departamentos reservados aos “crocodilos 
sagrados”, etc., os Reptilianos, ou “Deuses” egípcios 
talvez existiram antes dos Anunnaki, da Civilização 
Sumer. 

No entanto não se trata do Criador Primordial. Do 
ponto de vista diria que: fomos resultado de 
mutações genéticas, de ciência muito mais 
avançada que a atual nossa! Seja dos Reptilianos 
seja dos Nórdicos, seja dos Anunnaki, ou seja, de 
{...} civilizações de acima dois milhões de anos atrás! 
Não importa se foram usados ancestrais primitivos, 
ou habitantes de exoplanetas. 
   
    (Explosão aos alicerces da Paleontologia; em 
Nampa, Idaho, USA, durante escavação; foi 
desenterrado humanóide, de argila e olhos 
desproporcionais. Avaliado á 2 000 000 de anos, com 
características exógenas...) 

 
 Teóricos da conspiração, disseram também, que: 

“certa elite representa “Nova Ordem Mundial” cujos 
objetivos estão na tendência dominar a população 
terrestre. Manipulados pela raça dos Reptilianos 
provocariam uma guerra catastrófica em nível global. 
Os sobreviventes, hospedados aos bunkers, 
construiriam outra humanidade. Assunto 
extremamente complexo, qualquer debate em 
relação pressupõe avançados conhecimentos. 



 

 

   Dou opinião enquanto em absoluta certeza. 
Referem se aos Illuminati? A sociedade extinta, 
proibida por decreto?.Essa foi formada na Alemanha 
com finalidade escapar da despótica influência da 
Grande Igreja, das teorias sobre a “Terra Plana”, 
etc.! Foram re organizados? Foram infiltrados aos 
Maçons? Do que conheço, por volta de 1200 d.C. os 
Templários – fatos históricos, que foram inspirando 
diversos filmes cinematográficos – foram instalados 
nas Terras Santas. E nesse período surgia a 
organização européia mais rica e mais poderosa. 
Esses encontravam pergaminhos com localizações 
de tesouros nas proximidades! E talvez possuíssem 
ate o Santo Graal. Dizem que o referido foi em 
seguida e escondido na Escócia, na capela de 
Rosslyn, Edimburgh, que apresenta fenômenos 
sobre naturais. De propriedade da família maçônica, 
dos Rosslyn, a capela, foi o palco da curiosidade 
internacional... 

 
Pois bem, como primeiro resumo, em relação, diria 

que: vejo as anteriormente referidas intenções 
sinistras; em mentes terrestres! Excluindo 
manipulações alienígenas. E ainda não existem 
provas concretas, sobre o envolvimento dos 
Illuminati.  
    
   (Nisso acrescentaria que durante rápida olhada, em 
relação as propostas NWO (Nova Ordem Mundial), 
ao menos nas primeiras – seguindo a ordem – 
discerni avançadas ideologias de sociedade do 
futuro: paz mundial, fim dos fanatismos que geram 
conflitos, etc  



 

 

   Em relação a Internacionalização no sentido 
evolucionário da Interconexão sem interferências 
burocráticas e não ao sentido do “antigo” 
Imperialismo, ou seja, dominação das maças com 
poder dos privilegiados – se for assim planejado, 
pela NWO – esta também ao lado favorável. No 
entanto, as ultimas põem em dúvida Princípios 
Democráticos.) 

 
   Pensaste outra guerra mundial? Nessa vez, não se 
trata de uma guerra. O termo “guerra” com o atual 
armamento perdeu o significativo. Tratar se da 
destruição do planeta. Não vai existir outra! 
Pequenos exemplos estão aos ataques com armas 
químicas, em Duma. 

 Estou bem lembrado, durante o ano de 2001, o 
impacto que recebi entrando na reveladora e 
encontrando a gerente aprofundada na TV. 
Estranhei mesmo, pois havia muitas fotos da 
comemoração brasileira da Independência de 7 de 
Setembro: 

 “Puxa” – pensei – “a gerente, não quer mais 
dinheiro! Tenho de esperar assistir...” 

 E aproximando – “Bom dia, e um filme do King 
Kong, derrubando edifícios? – perguntei 

 “O que? E ataque em Nova Iorque, Sr. Agathos. 
Veja ai – respondeu. 

 “Deus, o islã”. Foi genocídio. Todas essas pessoas 
estavam vivas, segundos atrás - murmurei. 

 “E sim” – disse a moça, virando a minha direção. 
 Saindo diversas interrogações enchiam a minha 

mente. Refletindo inclusive em relação uma 
interferência, ao extremo da probabilidade do mega 



 

 

colapso. A avançadíssima tecnologia alienígena 
agüentaria um holocausto nuclear? 
  “Objetos misteriosos” que foram captados pelos 
observatórios, em 2018, transitando ao núcleo e 
periferia do cometa PANSTARRS C\2017, ou Nibiru, 
seriam o que? E ainda: que força gravitacional 
afastou, em 2018, o cometa da sua orbita elíptica, 
cruzando as dos planetas do Sistema Solar? 
Seria responsável o “spin” durante á aproximação do 
Sol? 
   Em paralelo, existe muita imaginação se não má 
intenção minimizar a influência alienígena, do 
passado da Humanidade.  

   E outro que estou anotando: para alguns cientistas 
construções como a Grande Pirâmide de Gizé como 
também a Esfinge, apresentam - tecnologia anti-G? - 
milagre da engenharia. Entre outras e as 
impressionantes construções de Puma Punku, perto 
a Tiahuanaco! “Rampas”, cordas e ferramentas de 
pedra, para elaboração e transporte de toneladas de 
enormes blocos, de que certos grupos anunciam, me 
parecem explicações ineficazes. Surgiram até 
opiniões na Mídia que; “o homem ainda não foi a 
Lua!!” 

   Tive conhecimento do film de Olly Marchal, sobre 
Reptilianos, baseado em contatos telepáticos. Como 
já dizia os Reptilianos, igualmente outras raças 
evoluídas, possuem mentes muito mais 
desenvolvidas podendo influenciar á distancia a 
nossa mente. Por conseguinte, não precisariam 
infiltrar membros (EBE´s) com aparência humana 
para realizar seus “planos”, de extinção de raça 



 

 

terrestre. Infiltrações poderiam acontecer por razões 
pacificas, cuja exata finalidade desconheço. Isso tem 
a ver com os famosos implantes de minúsculos 
aparelhos, de “metal”, desconhecido E talvez, estão 
criando híbridos visualizando o profundo futuro, com 
humanos/extraterrestres, ou seja, uma raça mais 
avançada em outro plano universal. Esses “super 
humanos” serão mais inteligentes, imunes as 
doenças, etc. Também não estou negando que 
estão aproveitando da energia humana e 
principalmente de pessoas de consciência mediana. 
Nem toda raça alienígena tem natureza superior. 
Mas na realidade, ainda não sabemos como e 
porque acontecem “as coisas”. Estamos tentando 
descobrir através a regressão hipnótica, os relatos 
dos abduzidos – que nem todos estão transferindo 
os acontecimentos de forma transparente – como 
também vazamentos de informações 
governamentais e etc. Estou refletindo em relação à 
veracidade dos fatos enquanto indivíduos referem se 
em cooperação de governos e entidades alienígenas 
durante as abduções e etc.   

   Resumindo acrescentaria, por mais uma vez, que 
não me conforto a idéia que: raças de altíssima 
evolução, seja dos Reptilianos, seja dos 
Nórdicos, seja dos Drops, seja da estranhíssima 
raça parecida aos insetos, provocariam um 
conflito generalizado capaz de destruir o 
ecossistema da vizinhança, incluindo as suas 
instalações, independente isoladas ações com 
intenções sinistras. Não concordou com as teorias 
da possibilidade de uma “invasão” alienígena. Ao 
menos pelas raças que convivem, desde a profunda 



 

 

antiguidade com os seres humanos. No entanto 
poderiam existir raças maléficas, de evolução 
provavelmente inferior, com planos sinistros. Queria, 
no entanto acreditar que esses não constituíram 
ameaça. E, por mais, não esperariam a nossa era 
para agir. 

   Enquanto estava escrevendo essas linhas, colega 
me chama assistir um intrigante vídeo; 19/12/2018, 
estranhas luzes, deram um show acima do 
Pentágono aos Est. Unidos deixando perplexos os 
seus moradores. Prestando maior atenção e 
observando que; em certa evolução e por décimo de 
segundo, apresentava modelo similar ao FA 09, 
publicado na anteriormente referida obra da minha 
autoria e enviada a NASA em 1992. Ou seja, o 
enorme UFO/plataforma, triangular, observado por 
várias vezes na selva amazônica em horas 
avançadas. Parecido a alguns modelos da atual 
obra. Lembrei ainda que em 2004, algo parecido, 
aconteceu com os porta aviões norte americanos 
USS Princeton e USS Nimitz: exóticos aparelhos 
surgiam do oceano Pacífico, nas proximidades da 
área de São Diego, jorrando “nuvens” de águas 
espumantes e passando ás laterais e em seguida 
sumindo com velocidade inalcançável. Enquanto, os 
aparelhos, acima das ondas as águas pareciam 
fervendo. Em minha modesta opinião diria que: são 
avisos relacionados à expectativa de uma guerra 
mundial. De forma nenhuma acreditaria que 
apoiariam uma ou outra superpotência terrestre, 
ao extremo de uma nova guerra. 



 

 

   Estão circulando opiniões de que os nazi tinham 
relações com raças alienígenas de elevada 
tecnologia. Inclusive a svástica (denominada de 
suástica), a sigla dos nazistas, nada tem a ver com 
eles. Essa foi emprestada do hinduísmo. Em 
sânscrito significa felicidade e tem a ver com o 
profundo passado da nossa humanidade. Em minha 
opinião, o maior sucesso do terceiro reich seria: á 
descoberta de bases, a Antártica, provavelmente 
pré-cataclísmicas. Talvez da raça dos hybrid 
experiences, dos quais aproveito itens 
desconhecidos. Hitler baseava se, também, em 
antigas referencias das Tradições Hindu – sem 
dúvida, impressionantes – além disso, aos relatos 
das famosas médiuns, do sexo feminino, VRIL’. 
Nada mais que a energia kundalini, apresentada 
como “energia” VRIL. Como também aos seus 
geniais cientistas. 
   Mesmo assim não conseguiu finalizar a bomba 
atômica e não vence a Segunda Guerra Mundial. E 
os famosos foo fighters (caças de fogo) não foram 
fabricados por eles e nem pelos Aliados. Os 
mencionados seriam veículos dos denominados 
extraterrestres, os quais observavam as batalhas.  
   Estão circulando rumores que os USA 
desenvolveram o fantástico U-2 Dragon Lady 
Loading, de tecnologia copiada dos UFOs 
acidentados. Como estava porem dizendo e na obra 
anterior, mesmo assim se trata de imitações, 
fabricadas pela tecnologia terrestre e não de 
aparelhos alienígenas. 
   Pois as informações de diversos “delatores” sobre 
estreitíssimas relações, das super potencias com os 
Aliens, até hoje não foram aprovadas. Respeitando 



 

 

os esforços de pesquisadores, escritores, ufólogos 
de fama, liberar a informação em relação o Enigma 
UFO e aprovar a veracidade, diria pra outros que; 
qualquer acusação deveria se basear em indícios 
concretos.. 
   Esta também circulando lista sobre prováveis 
clones reptilianos apontando Eisenhower, J. F. 
Kennedy, G. W. Bush, Barak Obama, entre outros e 
a rainha Elizabeth II como também uma dúzia de 
famosas cantoras e até agora uma astronauta... 
   A “prova” sobre B. Obama está em um vídeo que 
apresenta fisionomia difusa, de guarda costas, com 
características inverossímeis. Se não for montado, 
também não convence que Barak Obama e 
“reptiliano”! Em todos os vídeos sobre cantoras 
“reptilianas”, na Web, em minha opinião, foram 
usados filtros especiais! Não se trata de EBE’s 
(extraterrestial biological entitys) da categoria Draco! 
Se por acaso um dia ficar famoso, entraria sem 
dúvida na lista. Por mais que tenho rosto anguloso. 
   Pois bem, isso não quer dizer; de que estou 
excluindo a existência de clones reptilianos no dia a 
dia, ou infiltrações da raça dos Nórdicos, com seres 
parecidos aos humanos. Ou seja, híbridos de 
inseminação artificial. E talvez, com emoções ao 
domínio dos criadores – decepcionante isso. Mas 
também não admito as invenções de que estão 
fornecendo, sobre esse assunto. 
   Fiquei surpreso vendo na Imprensa, importante 
pesquisador inglês separar da sua própria esposa 
pela suspeita... da natureza reptiliana! 
    Sobre o envolvimento dos USA com os Illuminati, 
diria que: “o olho que tudo vê” com a pirâmide 
cortada, na cédula de um dólar, representa o “olho 



 

 

vigilante” que observa nossos atos. O “olho” da 
Providência e da Existência Perfeita. No Antigo 
Egito, significava o “olho divino”  de Horus. . 
   Outro estranho de que está surgindo, nesses dias, 
esta ao inacreditável fenômeno de seres estranhos; 
andando nas nuvens! Grande terremoto foi em 
seguida, provocado. Disseram; “e Deus...”.   “São 
Anjos...”.  “São Demônios...”. 
    . Pois bem, mais provável tratar se de projeções 
holográficas de sistema super sofisticado! Algo não, 
“cheira bem” em relação à originalidade. Sem 
dúvida, não se trata do “fim dos tempos”.  
    Sobre o termo “criadores” deveria, no entanto, 
exclarecer que o Universo ou *Multiverso, não foi 
criado por acaso. Admirei a Teoria Quântica: todo e 
feito de energia! Matéria é manifestação de energia 
vibratória. Por mais, tive a oportunidade assistir, com 
os próprios olhos: o show matéria-energia do UFO 
FA 08, de que estou relatando na referida obra 
anterior – sem dúvida, tem a ver para acreditar. Por 
instinto – não me refere ao instinto/preconceito, que 
tem a ver com nosso passado, as tradições, etc., e 
sim ao instinto/sensação - errada ou certamente 
acreditei á Consciência Cósmica: E como já dizia, 
talvez fomos trazidos de alguma outra parte do 
Universo (exo planetas) pelos “Deuses” Alienígenas. 
E nesse caso, também nada muda.  
  Conclusões, de experiências cientificas de 
laboratório, alegam reações químicas formando 
substancias orgânicas, sob condições de atmosferas 
primitivas imitando altas temperaturas, descargas 
elétricas (trovões), etc. Não tenho duvida mas 
também não me conforto  com um Universo criado, 
como já disse, assim por acaso  



 

 

      Vejo Deus unificado em toda criação. Podendo, 
lembrar-se Dele, em qualquer momento e em 
qualquer lugar: NÃO SE TRATA DE ALGO 
DISTINDO encontrado em lugares impressionada 
mente luxuosos. Através de nossos próprios atos, 
nos aproximamos ou nos afastamos de Deus. 
     Geralmente existe uma tendência de polarização, 
entre igrejas e entre igrejas e ciência. Por exemplo, 
em relação ás impressionantes Aparições de Fátima, 
no Sitio Cova da Iria, Fátima, em 1917, os 
documentos eclesiásticos referem se em 
“precipitações solares” como também a folha de O 
Século, Portugal. Segundo opiniões cientificas, tratar 
se de histeria coletiva! Pessoalmente, mesmo de 
longe, vejo manifestações do Sobrenatural.  
  
   (Nesse ponto deveria fazer uma interferência, ou 
seja, uma decepcionante conclusão em relação ao 
Fenômeno UFO, que ás vezes deixa pensativos até 
os mais experientes ufólogos: errada ou certamente 
estou convencido que no anteriormente relatado 
Passo Dyatlov, -- veja as ultimas fotos da moça, na 
Internet – da Rússia, apareceu UFO, durante o 
massacre dos alpinistas, de propósito ou por acaso. 
No caso Cova da Iria, Fátima, como estou em 
seguida relatando, acontecem curas in esperáveis! 
Tratar-se-ia de raças distintas? )  
 
   Observadores oculares do fenômeno disseram 
que: outro corpo celeste, brilhando intensamente, 
entrou em frente do Sol, rodopiando e até 
avançando na direção as massas populares, as 
quais acreditaram que o Fim do Mundo estava 



 

 

próximo. E estou vendo     que não se trata de delírio 
em massa, como alguns pesquisadores estão 
dizendo e nem de alucinações religiosas dos três 
pastorinhos! O dia estava nublado e isso reforça a 

anteriormente referida versão: enquanto o evento 

acontecia atrás das nuvens cinzentas á multidão 
estava confundindo Sol e “objeto brilhante”, que 
entrou na frente rodopiando... 
   Segundo os testemunhos, em seguida luzes 
multicoloridas piscavam nas extremidades refletindo 
acima das multidões. Roupas molhadas secavam 
rapidamente, paralíticos andavam cegos viram etc. 
Os pastorinhos Jacinta e Francisco, que 
aproximavam de mais, a Aparição, morrem pouco 
depois, ou seja, Francisco em 1919 e Jacinta - 
impressionante isso: a menina relatava conclusões 
incompreensíveis - em 1920. A Virgem inclusive 
havia avisado que morreriam poucos anos depois. E 
eles já sabiam. A Imprensa informa que o primeiro 
adquiriu febre mortal e a menina - fervorosa católica 
de caráter sincero, como estava observando - de 
pneumonia. Mas sim, na época não conheciam que 
tais aparições emanam radiações nocivas. Não 
podemos excluir e essa possibilidade. Lucia 
sobreviveu até nossos dias. Nossa Senhora, ou seja, 
que fosse,  aproximou as criaturas certas!  
  O Terceiro Segredo de Fátima, dizem, que não foi 
totalmente divulgado.  E talvez tem de ver com o 
longuinho o Futuro da Humanidade.  
  A Avaliação final está na consciência do leitor!  
                         
 
 



 

 

 
 

              EPILOGO 

  
    Poucos anos atrás, nem imaginaria o que poderia 
ter encontrado na “selva primitiva”. Sem dúvida, 
casos que entram em desacordo o status atual. 
Estou, por exemplo, lembrando uma conhecida 
brasileira, especialista em ritos umbandistas, que foi 
a Paris. No início a maioria os seus clientes visitava, 
segundo a mesma, o lugar de simples curiosidade, 
digamos na expectativa de um “show teatral”, ou 
seja, de uma diversão. Estava então lembrando os 
primeiros dias que cheguei ao Brasil e visitei a 
Umbanda. Para o cidadão brasileiro as coisas 
mudam, porque nasceu naquele mesmo ambiente. 
Independentemente da veracidade ou falsidade de 
crenças; mudar concepção, de um dia ao outro, não 
e algo tão fácil... 
    Em acordo os Registros Acashicos; “o que 
fizemos na vida está gravado no espaço”. Pela 
mesma razão o próprio passado atrai como ima, ao 
mesmo caminho. Dificilmente o indivíduo escapa do 
seu passado e conseqüentemente, do destino... 
    Estou bem lembrado enquanto estava lendo, 
muitos anos atrás, que Cristoforo Colombo - 
posteriormente denominado pelos reis de Cristobal 
Colon - pedindo o apoio dos genoveses na Itália, 
para descobrir as Terras Ocidentais, esses disseram 
que além das “Colunas de Hercules”, as águas 
haviam limite e além desse existiam os abismos do 
“inferno”. E ainda pouquíssimos dias antes do 
primeiro grito “terra em vista”, aconteceram 



 

 

manifestações nas caravelas espanholas. Quem 
levou a sério, desde o início, foram os reis da 
Espanha Fernando e Isabel que deram as caravelas. 
   Mas sim, o “paradoxo” derruba tabu e até 
incomoda conceitos. A comunidade não está 
preparada, para receber esses “absurdos”, embora 
uma pequena ainda porcentagem, de pessoas com 
conhecimentos mais avançados. 
    Repórter norte americano passou “em claro” 
várias noites, refletindo sobre a possibilidade perder 
o credito de seus leitores, entrando na área da 
Ufologia. Essa representa o insólito, o desconhecido, 
provocando certo medo em jornalistas, escritores, 
políticos, etc., os quais evitam se envolver com 
assuntos “abstratos”. Conceitos hereditários 
conservadores, que imobilizam o ser humano dentro 
de um esquema programado. 
    Especificamente sobre o grande enigma 
alienígena poderia dizer, com toda certeza, que se 
trata de um fenômeno que: ATRAVESSA TODA 
NOSSA HISTORIA EM CAMINHO PARALELO. 
“ELES” NÃO ESTÃO MUITO LONGE! 
 



 

 

  

    

 

  

         FA HD 26 FOTO DO AUTOR (TECNOLOGIA DIGITAL) 

 

     Aparelho de dobro aspecto. Gigandesca evidencia da 
existência alienígena 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   
 

         FA HD 28. FOTO DO AUTOR, (CAMERA DIGITAL, 
NIKON ) 

        Tratar-se-ia do mais valioso segredo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

   

 

 
 

           FA 17. FOTO DO AUTOR, FILM 1600 ASA, CAMERA 
ROLLEI. 

       Estranho “objeto pulsante", Amazônia . 

 

(Foto apresentada em 2012 pelo blog OURMNANET, sob 
permissão do autor. Posteriormete publicada na pagina do 
FACEBOOK, na  propria conta.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                   UFO na altura da copa da arvore 

                          
          FA HD 24/29 FOTOS DE AGATHOS, AMAZÔNIA. 

                          Seres do outro modus 

                         
S 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 
 

   FA 14. FILM 1600 ASA. FOTO PUBLICADA NA FOLHA DE 
O Diario, SOB PERMISSÃO DO AUTOR 

 

     Seres desconhecidos, de natureza  distinta... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

 

         
    DB 01 Raríssimo item: B. Rodrigues publicava em 1880, 
importantes achados em relação povos estranhos.  Anota-
se uma provável  estrutura feminina com capacete e outra 
apresentação incompreensível, algo como aparelho 
antropomorfo. Os ameríndios não possuíam tais coisas, 
durante a longa historia da sua existência. 

       (Referencia da obra de J. B. Rodrigues, Muirakytans 

e Ídolos Simbólicos.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

     FG 04,  

             Índia  pré cataclísmica, na gruta dos ET's... 
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              FG 02 

             Configurações rupestres amazônicas, com 
estranhas características, "... 
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                FBL 03 

              Configurações rupestres, amazônicas, do fundo 
“dos tempos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                        

 
 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     

                          
                  Muirakytan: o enigmático amuleto dos 
antepassados. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


