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Em 1976 quatro estudantes foram a uma viagem de acampamento em uma área de selva do
norte do Maine. Uma noite eles avistaram um curioso objecto luminoso no céu.
Depois eles testemunharam um objecto oval com uma luz brilhante colorida pairando sobre
eles. Eles experimentaram então um período de 'tempo perdido' em sua memória consciente.
Foi apenas anos depois em sessões de hipnose que eles reviveram as traumáticas abduções
alienígenas durante esse período 'perdido'.Eles relataram ser transportados a bordo de um
OVNI, onde estranhas criaturas humanóides os examinaram.

Tais relatos têm uma longa história. Em várias ocasiões eles foram relatados como carruagens,
escunas flutuando e visões religiosas. Na década de 1890 houve relatos difundidos no EUA de
aeróstatos com forma de charutos. Avistamentos semelhantes emanaram da Inglaterra em
1909. Durante os anos trinta objectos chamados de 'voadores fantasma' foram vistos sobre a
Suécia, e durante a Segunda Guerra Mundial relatos de objectos luminosos chamados de 'foo
fighters' tornaram-se comuns.
O termo 'pires voador' foi cunhado em 1947 para descrever estranhos objectos vistos por um
piloto sobre o estado americano de Washington. Mais recentemente, o fenómeno OVNI foi
dominado por histórias de abdução alienígena.
Embora as alegações de abdução alienígena sejam relativamente novas, histórias de contacto
com seres de outros mundos não são. Foram descritas visitas por anjos ao longo da história.
Em muitas culturas há crenças em pessoas que são transportadas a outras dimensões e mitos
de ascensão nos quais os humanos confrontam deuses nos céus.
Até mesmo antes do fenómeno de abdução, alguns indivíduos alegaram entrar em contacto
com extraterrestres de mundos avançados. Por exemplo, George Adamski ficou famoso nos
anos cinquenta por suas histórias de conhecer os seres de Vênus e visitar o lado distante da
Lua numa nave.
Contactados como Adamski diziam que viajaram pelo espaço à sua própria volição. Abduzidos,
por outro lado, não t6em qualquer escolha em seus encontros com extraterrestres. Abduzidos
podem ser levados em áreas remotas ou simplesmente teletransportados de seus próprios
quartos. Os abdutores extraterrestres assumem uma gama de formas e cores, mas são
descritos tipicamente como baixos, cinzas, calvos e com grandes olhos negros.
Frequentemente memórias de abdução são extraídas através de regressão hipnótica.
O primeiro caso de abdução a receber ampla publicidade nos EUA envolveu um casal, Betty e
Barney Hill, em 1961. Desde então, histórias de abdução alienígena proliferaram. O fenómeno
ganhou proeminência adicional seguindo a publicação do relato pessoal de Whitley Strieber no
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best-seller Communion (1987).
Enquanto os EUA têm sem dúvida a maioria dos relatos de abdução, seguidos pela América do
Sul, o fenómeno na Bretanha data do meio dos anos 70. Alguns investigadores calculam que
os casos por todo o mundo chegam aos milhões.
por Michael Sturma
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