Esposa do primeiro minitro Japonês foi a Venús
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A esposa do primeiro-ministro Japonês diz que a sua alma viajou para Vénus num OVNI. O
Japão habituou-se a chamar o seu futuro primeiro-ministro o 'extra-terrestre'. Mas a sua mulher
é que parece ter estado em contacto com seres de outros planetas.
No livro Coisas muito estranhas que encontrei, publicado há cerca de um ano, a futura
primeira-dama diz que foi raptada por extraterrestres e levada para Vénus.
"Enquanto o meu corpo estava a dormir, a minha alma viajou num óvni triangular até Vénus.
Era um lugar bonito e muito verde."
A confiar nas suas contas Miyuki Hatoyama, 62, foi raptada há uns 20 anos. Na altura
contou a história ao marido, o primeiro, e ele respondeu-lhe friamente que tudo não passara de
um sonho.
A japonesa acredita que com o seu novo homem, o recém-eleito Yukio Hatoyama, a reacção
seria diferente.

"O meu actual marido tem um forma de pensar diferente. Ele ia com certeza responder 'Isso é
fantástico'", escreveu ela.
As coisas muito estranhas que aconteceram na vida desta actriz reformada, obcecada com
comida macrobiótica, não se ficam por aqui. Miyuki garante que conheceu Tom Cruise na outra
incarnação, quando ele era japonês. E diz que está ansiosa por contracenar com ele. "Ele ia
perceber tudo. Bastava eu dizer-lhe: 'Há quanto tempo'", disse Miyuki numa entrevista a uma
revista.
Yukio não se sente envergonhado com a mulher, que conheceu num bar quando ainda era
casada. No seu site diz que ela o ajuda a "recuperar energia".
Nota:
Devemos lembrar que durante todo o mês de Dezembro de 2007 o governo japonês esteve a
discutir o fenómeno ovni. A APO publicou um artigo intitulado Poder político japonês fala de
OVNIS
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