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Uma pessoa nossa conhecida, avançou com soluções para o estado da Rita Shimada Coelho,
cuja descrição das suas vivências abdutivas muito bem elaboradas pela própria tem sido alvo
de muita atenção pela parte dos nossos leitores. Assim essa pessoa remeteu-nos um conjunto
de preocupações que a Rita respondeu.
Este diálogo de preocupação e resposta mostra
dois campos, duas maneiras de pensar, duas teorias sobre as abduções e os seus efeitos. Há
um campo que apresenta preocupações, decerto baseado, nas suas experiências e o outro,
tem ou teve contacto com outro tipo de civilizações ou outro tipo de esquemas abdutivos.
Nota-se aqui, que do campo das preocupações há já uma longa experiência no campo
abdutivo com perspectivas ou vivências diferentes.
Vêm-se aqui surgir velhas questões, baseadas nas teorias dos ETs negativos que ainda não
foram limadas pela velha máxima que uma abduzida disse “Eles não estão terrificando-me,
eles estão forçando-me a crescer”.

Preocupação nº 1:
Há dois dias, quando acedi ao site da APO, estava a Rita Shimada Coelho on line e consegui
ver a fotografia, que ela pôs no seu endereço e sinceramente não gostei do que vi.
Resposta 1:
Coincidentemente eu também o ví on line e também não senti coisas boas vindo dele, isso
justifica minhas ausências da APO e dos fóruns.
Preocupação nº 2
Penso que a fotografia não deve ser muito actual, mas se o for ela está profundamente
afectada pelos seres que a abduzem, que efectivamente não são de luz e isso é
completamente visível na aura que a fotografia tem, assim como a energia do medo, que ela
também possui em grande quantidade, é também completamente visível.
Resposta 2:
A foto é de Março, portanto atual, rs.
E sim, a foto impressiona bastante visto que sou eu quem as tiro, não permito que ninguém o
faça, pois eu tenho um modo de transmitir em minha imagem quem eu sou. Muitas pessoas
que vêem as fotos mencionam que há algo nelas e entendem ser minha essência.
Na época, não estava afetada pelos seres que me abduziram, visto que eu nem sabia que era
uma abduzida e nem me passava pela minha cabeça que isso fosse possível. Estava afetada
sim, por meu marido ter perdido um emprego muito bom e estarmos diante de uma situação
em que não havia nenhuma possibilidade dele conseguir outro com a urgência que
precisávamos.
Os seres que me abduziram não foram cinzentos e nem do mal. Minha aura de medo existia
sim em grande proporção do momento que contactei a APO até o dia e uns dias após a
publicação do artigo, visto que os cinzas e negros desejavam me atacar. Dias depois de
observar que os brancos me protegiam, fizeram-me entender que o medo é uma das maneiras
que os do mal se utilizam para aproximarem-se de suas vítimas. Mas, o que senti da parte
deles não era medo, e sim o mal que há neles.
Os relatos do meu inquérito são experiências em sua maioria que ocorriam com frequência até
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uns anos depois de minha adolescência. Após isso acorreram outros tipos de fenômenos
espirituais. Hoje não vivo mais a abdução, apesar de este mês minha menstruação teimar em
não querer vir, e sentir uma melancolia semelhante a depressão pós-parto, mas não houve
este ano ausência de menstruação.
Preocupação nº 3
A energia que o mail tem, tem a mesma energia do medo e enquanto ela não se conseguir
livrar dela, não conseguirá evoluir e isso no futuro será muito mau para ela, pois o problema
ir-se-á agravando, assim como o corpo se irá deteriorando.
Resposta 3:
No e-mail não havia medo.
Comunicam-se comigo entendendo de certa forma que eu seja criança. Não sei porque, assim
como nas mensagens, não sei expressar-me e me utilizar dos termos e nomes que humanos
dão as coisas. Apenas sob influência das vozes que ouço e pedem-me para escrever é que
sou de certa forma clara, sabendo que nem todas as mensagens devem ser claras!
Já estou livrando-me do medo, pois assim como durante toda a minha ida, fui minha própria
cobaia, estou também neste caso trabalhando isso. O que se parece medo em mim nada mais
é que um período de transição que sempre ocorreu-me: algo dentro de mim adormece, não
canalizo nem vejo nada do costumeiro, pois estou acumulando energias, para continuar o
processo de evolução. Após isso, todo meu conhecimento retorna, porém mais aguçado.
Preocupação nº 4
É essa energia que a prende e se ela conseguir livrar-se dela, tudo mudará na sua vida.
Resposta 4:
Minha vida nunca mais será a mesma, mesmo que ela nunca tenha sido normal, pois, à partir
do momento que abandonei as tradicionais crenças sobre tudo, e assumi o que sempre esteve
cá dentro de mim, o mundo não é e não será mais o mesmo! Bem que gostaria que minha vida
mudasse e para melhor! Bem que gostaria de pelo menos um dia normal! Mas, com tudo isso,
só esquecendo-me de tudo!
Preocupação nº 5
Essa energia é provocada pelos que a abduzem e tem como finalidade de a subjugar e essa
energia, só existe porque ela a aceita e permite.
Resposta 5:
Sim, até uma semana e meia atrás, o medo em mim era provocado pelos cinzas e escuros que
queriam atacar-me. A presença de quem me abduziu nunca causou-me nada de ruim ou
perturbador, tanto que muitas vezes eles apareciam como espíritos desencarnados. Houve
apenas duas vezes em que apareceram para mim, e não causaram-me nada de ruim! Eles
mantêm contato telepático e respeitam meu modo de ver tudo, e conhecem meus medos não
agindo de modo que eles despertem!
Preocupação nº 6:
Quando perder o medo e os mandar embora com energia e convicção, eles não terão outro
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remédio se não ir, pois assim, se ela tomar essa decisão, está a permitir que o Ser de Luz que
tem com ela, a possa começar a ajudar e para que isso possa começar a acontecer, ela só tem
que Lhe pedir com convicção e Amor.
Resposta 6:
O Ser de Luz acompanha minha família a gerações, sendo esta muito antiga! A prova está
numa foto que enviei a ti, onde um espectro aparece em frente ao meu pai e minha irmã. A foto
é uma confirmação respondida por tê-lo visto com outros dentro da casa do meu pai. Um
sempre esteve com meu pai e é do meu pai que herdo essas coisas todas. Não sei porque
motivo sou eu que sempre devo desenvolver os métodos para o aprendizado: nunca consigo o
auxílio necessário e não tenho permissão para ler nenhuma literatura a respeito desses
assuntos todos, quer seja de ovnilogia, quer seja de espiritualismo. Sempre foi assim e ainda é.
Uso do que sempre usei para expulsar estes seres e os outros dos planos espirituais que
sempre me rondaram e tentaram contra minha vida.
Preocupação nº 7:
Ela tem com ela um Ser de Luz, como acima escrevi, que foi o que produziu a frase. que ela
não entende ( eles não deixam que ela a entenda ) e ela foi dita, para que ela compreenda, que
se tem que livrar dos outros ( grays ou parecidos ) que a continuam a abduzir e a tem
transformada, numa fábrica parideira de híbridos. Olhe que foi mesmo isso que eu quis dizer.
Resposta 7:
O Ser de Luz faz parte daqueles que me levaram. Sim, usaram-me para procriar meus filhos
das luzes, que ainda são meus filhos. Não me sinto uma cobaia, nem uma parideira, pois se
isso fizeram eu consenti.
O Ser de Luz por toda a vida falou comigo. Não compreendo ainda porque tenho que ter filhos
que são guardados lá. Apenas a hipnose que me recuso fazer poderia explicar. Não posso
fazer a hipnose, pois a falta de memória é como um termómetro que mede minha evolução
espiritual! Se ainda não me lembro, ainda não evoluí.
A verdade é que, eu até compreendo, mas a mensagem deve ser enviada assim, para que
apenas quem evoluíu compreenda.
Preocupação nº 8
São essas gravidez por eles provocada, (acredite a tecnologia que eles tem, permite-lhes isso
e muito mais, assim como de se tornarem invisíveis, quando estão a fazer esse trabalho de
incubação e de lhe introduzir a amnésia, para que ela não se possa lembrar de nada.
Resposta 8:
Minha família é vasta e muito antiga. Não pense em família como a terrena. Não foi acaso que
conheci meu marido, que meu sogro que cria nos Ets conheceu minha sogra, que meu avô
japonês conhecesse minha avó japonesa, que meu pai conhecesse minha mãe, e que meus
avós fossem pagés, ou feiticeiros.
Não posso afirmar sem a hipnose se eles provocaram as gravidezes, mas eles guardaram
meus filhos. E sim, a tecnologia deles é muito avançada a ponto de incubar em mulheres
humanas, e a invisibilidade não é física: é o avanço mental!
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Preocupação nº 9
Se ela fizesse regressões, com uma pessoa qualificada, mas tem que ser uma pessoa
qualificada, pois é um processo perigoso, chegar-se-ia à conclusão, de que o que acabei de
dizer, é infelizmente verdade, que lhe aumentam a barriga e quando lhe tiram o feto, a barriga
desaparece e então ela tem a menstruação. Claro como água.
Resposta 9:
Não tenho permissão para fazer as regressões, nem hipnoses. O que devo saber me é
transmitido.
Minha barriga por anos não diminui pois, não há tempo para o útero voltar ao lugar! Demora
seis meses ou pouco mais para que um útero retorne ao seu tamanho normal após um parto.
Depois de meu segundo filho, minha barriga nunca mais voltou! Apenas este ano que não
ocorreu nenhuma gravidez e o útero começa a voltar!
Este Sr. está tão equivocado no que diz que não, não tenho uma simples menstruação... Tenho
o que minha médica sugeriu mas não diagnosticou como abortos espontâneos. Sinto
contrações quando a menstruação volta, saem pedaços do que parece placenta de dentro de
mim e a barriga não volta!
Preocupação nº 10:
Numa das sessões a que eu fui da cura quântica, tivemos um caso igual, em que uma mulher,
que lá foi tratada, quando estava na marquesa a barriga começou a aumentar enormemente e
quando o trabalho acabou, voltou ao normal e os laços que a prendiam a esses seres, que
estão aqui com a intenção de criar híbridos, com a finalidade de uma regeneração do seu DNA,
o qual sem essas intervenções não tem hipóteses de sobrevivência, foram cortados. Ela
precisa do mesmo.
Resposta 10:
Cura quântica? Praticante da Cientologia?
Há várias raças de ETs, cada caso é um caso. Depois de responder-te a essas afirmações
explicarei mais.
Não me ocorre nada de fantástico, com excepção da barriga ser idêntica ao de uma grávida e
minha mãe e irmã testemunhar que ela se mexia como se houvesse um feto. Mas, exames de
gravidez deram negativo. Um ultra-som que me foi pedido para ver o caroço sobre o umbigo
não encontrou feto. No exame de toque concluíram que o útero estava com tamanho alterado,
mas não detectaram feto.
Claro, o ultra-som não foi feito enquanto havia ausência de gravidez. Numa das vezes que a
menstruação voltou, tive algo semelhante a hemorragia e fui ao hospital. A médica disse-me
não haver nada errado. Não relevei pois a médica era uma pessoa desumana.
Embora todas as teorias já existentes, não posso crer em todos os casos, sejam para o mesmo
propósito, visto que alguns seres estão cá com propósitos diferentes. Não creio na
regeneração do DNA, nem que roubam-nos filhos para esses fins.
Seres avançados como são não precisam disto.
Preocupação 11:
Não sei se acredita ou não naquilo que eu lhe estou a dizer, eu sei que é difícil de acreditar,
mas é a pura das verdades e se perguntar aos seus conhecidos, pode ser que algum deles lhe
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diga o mesmo e assim o informe convenientemente.
Resposta 11:
Por mim, podes perguntar para seus contactos de confiança se há fundamento nessas coisas
todas. Meu caso não deve ser julgado igual a maioria, que foi feita por Greys.
Preocupação 12:
Assim digo-lhe, que ela precisa de ser tratada com urgência, mas terá que ser o Luís a
dizer-lhe, pois eu não o faço, não porque não a queira ajudar, mas porque a minha energia é
muito diferente da dela e poderia-lhe fazer mais mal do que bem.
Resposta 12:
Preciso dizer algo?
Mas, digo: Estou a 9 anos na internet auxiliando pessoas com diversos distúrbios psicológicos,
(suicidas, auto mutiladores que se cortam, depressivos.) e com uma capacidade dentro da
psicologia que não sei como adquiri, mas que creio poder curar a maioria dos males humanos,
pois a psicologia lida com a alma, não medi esforços para ajuda-los mesmo não tendo a
certeza de estar apta ou não, pois meu amor ao próximo movia-me a ajudar!
(apareceram todos só tipos de teorias a mim depois do artigo, rs)
Preocupação 13:
(eu já perdi o medo desses seres, que não são de luz como o Luís pensa, pois nem todos são
Jardineiros, nem todos Amam o Creador ).
Resposta 13:
Sim, nem todos são da Luz! Assim como os humanos!
Preocupação 14:
Olhe que eu quero mesmo ajudá-la, pois o nosso planeta encontrasse num estado crítico,
como bem deve saber e se não acreditar, naquilo que lhe acabei de dizer, acho que deve
conhecer muitas pessoas sensitivas, daquelas que vão às reuniões da APO, que lhe dirão que
eu tenho toda a razão e todos não somos demais de a ajudar e ajudando-a, estamos a
ajudar-nos a nós próprios.
Resposta 14:
Pois...
Depois de tudo que vivi nestes últimos dias e essa realidade nova que me surge, posso dizer-te
que sou sensitiva e estou mais além disso! Por isso me intitulam médium, vidente, bruxa,
maga, sacerdotisa, profeta...
Como estudioso que és, deverias sim entrar no mérito da questão nas reuniões da APO. E
claro, com o auxílio dos sensitivos que sempre são de suma importância nesses casos.
Pois, gostaria de saber também porque acredito que não sou um simples projeto deles! Meus
filhos não me foram roubados e não é que exista uma perca de memória. As coisas deste
mundo são deste mundo, as do outro de lá. Lembrar das coisas do outro lado necessita de
evolução espiritual, discernimento e sabedoria para não interferir no processo natural de tudo!
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Preocupação nº 15:
Existe na cidade em que ela vive, uma pessoa que a pode tratar e curar. Eu sei que o
considera um aldrabão e um sem credibilidade, mas acredite, ele nesses trabalhos é mesmo
bom. Assim fica à sua consideração de a avisar ou não e de lhe indicar o nome e a localização,
que lhe vou dar.
Resposta 15:
Ai, Deus, rsrsrsrs...
Minha vida é linda: corri em tudo que é tipo de médicos... Sempre ouví as mesmas coisas...
Tanta gente querendo me ajudar no que não pode...
Não acredito em mais nada nem ninguém cá deste mundo, sabes?
Veja que interessante: A APO não é o único site que utilizo! Em qualquer lugar na internet que
eu frequente, vou causar as mesmas coisas nas pessoas, não importa o que elas saibam sobre
mim! Certa vez no Recanto onde coloco minhas poesias, pensei em retirar minha foto. Achei
que gostavam das poesias por me acharem bonita, pois só os homens gostavam. Minhas fotos
só me dão problemas! Aparecem apaixonados de todos os lados! Aparecem teorias de que sou
desde encarnação de Iemanjá à um anjo disfarçado! Hahaha
Já contei a você que eu tinha vários perfis falsos no Orkut? sabe para quê? Experimento
inconsciênte meu! Mesmo usando uma foto falsa, as pessoas sentem as mesmas coisas de
quem olha minha foto! Esse caso cá é o primeiro que alguém acredita que estou sendo
manipulada por forças do mal... Com excepção de meu marido que depois de ler um livro de
uma ex satanista, temeu que estas coisas que me ocorrem poderiam ser por eu ter sido
oferecida ao nascer!
O que Aparício viu na Rita, tirando sua percepção para detectar abduzidos, todas as pessoas
vêem e dizem as mesmas coisas com minha foto ou sem!
Sabe o site onde posto minhas poesias? Recanto das Letras?
Pois...
Um escritor de lá contactou-me via e-mail... Veja o que ele me disse:
Minha flor cheirosa! Naiades é o lugar no mundo espiritual onde as almas gémeas se
encontram a cada noventa dias. Lá se encontram quando estão vivendo em diferentes planos
de evolução, ou em locais não comuns. A viagem astral é feita toda vez que dormimos, o
perispírito, veículo da alma sai em busca dos afins. Tenho uma verdadeira paixão por librianas!
Todos os meus amores foram com essas doces filhas do zodíaco, daí a sintonia. O seu retrato
traduz uma alma com fortes dúvidas quanto aos propósitos da vida. A alma, no dizer platônico
é apenas um veículo de tragédias e comédias. Sorria! A vida é uma dádiva do Criador aos seus
filhos em evolução. Um beijão!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Minha flor cheirosa! Sentí um contentamento ao receber o seu e-mail. Vc. esta nos 36 anos, é
um período de retificações na alma, Muitas dores, muita falsidade de pessoas que cercam! O
tempo é o maior consumidor de todos os males. Hoje 21, inicía-se um novo ciclo em sua
jornada, Veja a possibilidade de me enviar e-mail com um seu retrato sem os óculos( que tão
bem ficam em vc.) quero ver os seus olhos e sentir um pouco da sua suavidade. Muitos
beijos!!!!!!!!!!!
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Vc. parece querer dizer alguma coisa para mim na foto. Um contentamento! Seus olhos são
lindos olhos de menina. Firme nos trancos que o inferno astral vai passar! Me dá a impressão
que vc. tem tanta coisa doce por dentro. O choro é sinal de alma evoluída. Te adorei!!!!!Te
adorei!!!!Um beijão!
Minha flor! Essa saudade é da sua origem no mundo espiritual, o planeta Capela. Vc. tem uam
energia de cura incontida. Me diga a sua crença ou religião para eu pode desugerir um contato
com uma fraternidade de resgate kármico aí na sua cidade. Um abraço e aguardo a sua
resposta!
Recebi esta última mensagem em 22 de Outubro.
Nessas coincidências que não existem, após eu ter recebido esses e-mails, na mesma
semana, conheci uma pessoa maravilhosa que muito se parece comigo nos medos, anseios,
evolução...
Conversávamos por e-mail quando ela mandou-me um artigo sobre os exilados de Capela.
Ao ler, fiquei impressionada e lhe enviei alguns de meus textos que são parte de uma história
que comecei a escrever 9 anos atrás, e só posso ir desenvolvendo a história conforme minha
evolução espiritual. Um anjo em forma de vento apareceu-me e sussurrou palavras
incompreensíveis e me veio a história.
Quando esta amiga leu, não continha-se em emoção e podia reconhecer em meus textos
relatos sobre Capela.
Isso deixou-me eufórica, pois muitos médiuns que encontrei pela vida diziam-me que eu era
filha das estrelas, que vinha de uma estrela como o Sol.
Não sei se alguma coisa de tudo isso é facto... ainda!
Sei que esta noite passada tive um sonho... De novo o mesmo sonho, mas ao invés de estar
nos fundos da casa de minha mãe, estava em cima e desta vez não estava só, estava com
meu pai!
Muitas naves de vários tipos começaram a descer das nuvens...
Ví duas sobre a casa de minha mãe que tinham cores esverdeadas cintilantes. Apontava para
meu pai que mexia em algo, para que ele visse. Ele olhava em direção oposta ao que eu
apontava, e não via!
Eu insisti até que ele viu e se surpreendeu! Eu corri para dentro da casa para pegar a máquina
e tirar fotos, mas começou um vento demasiadamente forte e deixei a máquina e fui ver...
Acordei com uma sensação de que deveria pesquisar sobre a água! A água poderia trazer
cura!
Então, não sei como podem os seres que me visitam ser do mal, se foram eles que por toda
minha vida me ensinaram a proteger os animais, a amar ao próximo, a devotar o Deus sem
nome, foram eles que mostravam-me no assoalho da igreja que minha mãe me levava
desenhos egípcios semelhantes aos do interior das pirâmides. Hoje sou uma pessoa que
mesmo quem acaba de conhecer considera confiável, então...
Tenho certeza de uma coisa Luís Aparício...
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Se estes seres maus me usassem para os intentos deles, eu não estaria cá passando
necessidades financeiras, com meu marido desempregado, eu precisando de médico, vivendo
fechada nesta casa!
Se os cinzas me usassem, eu seria rica, estaria na política influenciando maldosamente em
massa, pois nasci com oratória, sei manipular sim, mas para o bem, eu estaria usando outras
pessoas para me beneficiar!
Nem uma placa de vidente e cartomante tenho no meu portão para ganhar dinheiro com os
desesperados! Poderia estar eu ganhando muito dinheiro vendo o futuro das pessoas, ou as
vidas delas, enganando-as não?
Eu mais do que ninguém gostaria de ter as respostas para tudo isso!
Minha vida toda foi usada em me desenvolver como pessoa e espiritualmente...(de javu)...Me
casei e tive filhos para viver uma vida normal como todo mundo e nem isso em livrou!
Gostaria de ter vivido melhor minha vida, mas isso não me foi possível...
Passei esta semana fechada como uma ostra, dormindo, chorando, orando a Deus por
respostas, para que Ele não me deixasse me afastar Dele e tenho sonho com OVNIS! Desejei
esta semana com todo meu coração morrer logo, ou voltar pra casa! Não quero decepcionar o
Deus, seja Ele o que for!
Não queria mais ser vista como algo anormal, mesmo quando uso identidade falsa na internet!
Eu mais que qualquer pessoa quero a verdade!
Não posso ser um projeto e nem sou usada por seres do mal!
Tú bem podes ver e tens discernimento suficiente para ver!
Da minha parte (Luís Aparício) fiz este comentário/pergunta:
Não acredito que se consiga expulsar de dentro do corpo de pessoas, seres que são realmente
físicos e fazem as abduções, porque simplesmente eles fazem as abduções, conduzem naves
e fazem procedimentos ginecologicos são por isso seres tridimensionais.
Ter a veleidade de expulsar seres abdutores (de dentro de pessoas) é simplesmente uma
acção demagoga.
Resposta da Rita:
Concordo contigo, rs.
ETs não são demónios para estarem dentro de pessoas!
Ou estão com elas, ou perto delas, ou se é um deles!
Demónios expulsamos, hahahaha!
Todo abduzido é guardado por aqueles que os abduzem!
Quando um ETs está dentro de uma pessoa, é porque a pessoa é um ET, no caso um híbrido,
é isto?
Raramente um ser espiritual pode possuir um corpo, mas quando isso acontece ele pode ser
expulso! Um ET não!
ETs não manipulam as pessoas do modo que esse Sr. sugere!
Eles orientam seus experimentos e seus contactados para que seus interesses se cumpram!
Os seres espirituais são diferentes dos seres de outros mundos! (ETs)
O que confunde a todos é que os ETs possuem uma evolução mental, capaz de certas
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manifestações que se confundem aos seres espirituais!
Comentário de Luís Aparício:
Eu não acredito que exista seres que fazem abduções, ao mesmo tempo fazem procedimentos
ginecológicos e ao mesmo tempo andam dentro das pessoas.
Uma coisa é eles andarem dentro das naves portanto são seres tridimensionais, a outra coisa é
outro tipo de ser, por vezes estarem dentro das pessoas e ocuparem o seu corpo.
Será que quando existem seres possuidores de enormes olhos oblíquos dentro das pessoas,
podemos dizer que essa pessoa está possuída ou podemos afirmar que o ocupante
permanente é de origem extraterrestre?
Resposta da Rita:
Isso mesmo!
Quando um ET está dentro de uma pessoa, é porque a pessoa é um ET, no caso um híbrido, é
isto?
Raramente um ser espiritual pode possuir um corpo, mas quando isso acontece ele pode ser
expulso! Um ET não!
ETs não manipulam as pessoas do modo que esse Sr. (das preocupações acima) sugere!
Eles orientam seus experimentos e seus contactados para que seus interesses se cumpram!
Os seres espirituais são diferentes dos seres de outros mundos! (ETs)
O que confunde a todos é que os ETs possuem uma evolução mental, capaz de certas
manifestações que se confundem aos seres espirituais!
PS: Acrescentei essas palavras ao que enviei antes, ali em baixo!
Quero lembrar-te que se já pode perceber, algumas coisas na minha mentalidade é como de
criança!
Quando escrevo, como o texto que envio, não estou sendo induzida, nem manipulada... É um
estado de tipo auto hipnose onde retiro apenas o que é necessário para o momento!
Rita Shimada Coelho
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