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Aparentemente, milhões de pessoas têm ou tiveram contacto com seres extraterrestres. Muitas
dessas pessoas não se lembram de terem tido essas experiências devido a memórias
reprimidas. O seu desconhecimento é limitado por um ou outro incidente paranormal que torna
tudo mais confuso. Outras, por seu lado, não estão preparadas para ter a certeza e por fim,
existem outras que sentem necessidade de saber se estão envolvidas em abdução ou
contactos.
Esta é uma lista de indicadores comuns á maioria dos abduzidos. É baseada em investigações
que fiz sobre casos de abdução que aconteceram em todo o mundo.
Serve também para ajudar a determinar se as pessoas tém experiências de abdução ou
contacto. Claro que pode haver outras explicações para estas ocorrências e não deve por si só
ser usada para determinar com certeza se a pessoa é abduzida ou não.
Se tiver algo em comum com mais de 50% dos tópicos que estão nesta lista contacte a APO
Esta lista não está numa ordem específica de acontecimentos
Pergunte a si próprio se...
1_ Teve algum lapso ou perda de tempo, especialmente de uma ou duas horas.
2_ Sentiu-se paralizado na cama ou noutro local
3_ Teve cicatrizes ou marcas no corpo sem explicação aparente ou não se lembra como as fez
4_ Viu bolas de luz ou flashes de luz na sua casa ou noutro local
5_ Lembra-se de voar e sente que não foi sonho
6_ Tem uma imagem na mente que o perturba profundamente (exames, agulhas, mesa, bébés,
olhos de ets)
7_ Viu feixes de luz no exterior da casa ou a entrar no quarto por uma janela
8_ Teve sonhos com ovnis, feixes de luz ou seres extraterrestres
9_ Teve avistamentos de ovnis ao longo da vida
10_ Sente-se ligado ao cosmos,interesse pelo meio ambiente
11_ Tem uma forte sensação de missão a cumprir ou tarefa
12_ Teve incidentes inexplicáveis durante a vida que provocaram ansiedade que predura até
hoje
13_ Para mulheres apenes:Teve falsa gravidez ou perda repentina sem explicação do feto
14_ Já acordou noutro sítio que não onde adormeceu ou nem se lembra de ter adormecido
15_ Sonhou com olhos de animais, lembra-se de ver algum animal a olhar profundamente para
si ou tem medo de olhos
16_ Acordou a meio da noite assustado
17_ Tem reacções fortes ao ver imagens de extraterrestres
18_ Tem medos ou fobias inexplicáveis
19_ Tem problemas de auto-estima ou insegurança
20_ Viu alguem que estivesse consigo que ficasse paralizado, sem reacção ou congelado no
tempo, especialmente, se esse alguem dorme consigo
21_ Acordou com marcas ou nódoas negras que surgiram durante a noite sem explicação
possivel
22_ Conhece alguem que diz que viu um ovni perto de si ou deu pelo seu desaparecimento
23_ Acordou com manchas de sangue nos lençois ou na almofada
24_ Tem um interesse invulgar sobre ovnilogia especialmente em abduções
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25_ Sentiu-se fortemente compelido a afastar-se para um local isolado
26_Sente-se, na maioria do tempo observado, especialmente á noite
27_ Teve sonhos em que se viu a passar através de uma janela fechada ou através de uma
parede
28_ Viu algum neveiro estranho ou neblina que não deveriam estar naquele local especifico
29_ Ouve ou já ouviu sons pulsantes ou sons agudos contínuos e desconhece a sua origem
30_ Teve hemorragias nazais sem explicação
31_ Acordou com os genitais doridos sem explicação
32_ Acordou com o corpo dorido sem explicação
33_ Teve ou tem sinusite crónica ou problemas nasais
34_ A sua presença provocou avarias inexplicáveis em aparelhos eléctricos ( candeeiros de rua
que se apagaram á sua passagem, electrodomésticos, tv, rádios, etc)
35_ Viu alguem estranho perto da sua casa ou um vulto ao pé da cama durante a noite
36_ Teve frequentemente ou esporádicamente um som agudo nos ouvidos ou num ouvido em
especial
37_ Tem um medo invulgar de médicos ou tendência para evitar tratamento médico
38_ Tem insónias ou perturbações no sono que o fazem estranhar
39_ Teve sonhos com médicos ou procedimentos médicos
40_ Tem dores de cabeça frequentes ou esporádicas, especialmente atrás dos olhos ou num
ouvido
41_ Sente-se com problemas psiquiátricos por pensar neste tipo de coisas
42_ Teve ou tem experiências paranormais ou psiquicas, incluindo intuição
43_ Tem comportamentos compulsivos ou vicios
44_ Canalisou mensagens telepáticas de extraterrestres
45_ Teve medo do roupeiro ou ainda tem
46_ Teve problemas sexuais ou de relacionamento
47_ Tem que dormir encostado á parede ou de ter a cama encostada á parede
48_ Sente dificuldade em confiar noutras pessoas especialmente se forem autoridades
49_ Teve sonhos sobre destruição ou catastrofes
50_ Sente que não pode ou não deve falar sobre este assunto
51_ Tentou resolver este tipo de problemas mas sem sucesso
52_ Tem a maior parte destes sintomas mas não se consegue lembrar de nada sobre uma
abdução ou de um contacto com extraterrestres

2/2

