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A palavra comum é OVNI, mas uma outra só usada entre os amantes da ovnilogia é referente
aos Objectos submarinos não identificados, também conhecidos por OSNI’s.
Viajar no espaço é uma coisa e meter-se dentro de água, sofrendo o efeito de altas pressões
é outra. A estrutura dos OSNI’s poderá ser bem diferente da dos outros objectos.
Tudo leva a crer que assim como nós temos tractores que lavram a terra e carros desportivos
descapotáveis para passear, também haverá objectos para cada fim. Não é por isso fiável o
emprego dos mesmos objectos para viajar no espaço e para mergulhar na água. Na revista
Evidencia OVNI de Puerto Rico vem o relato dum Portorinquenho que foi levado a visitar uma
base debaixo da Sierra Bermeja. Esse camponês foi convidado a entrar numa nave e depois
viu a nave onde ia dirigir-se para a dita sierra e parece que algo se abriu. Lá dentro dessa
base, foi-lhe mostrada diversos tipos de aparelhos, ao que ele perguntou, porque é que o
tinham convidado e lhes estavam a mostrar aqueles diferentes tipos de aparelhos?. Os seres
que lhe estavam a mostrar aqueles aparelhos responderam-lhe que era para ele ir dizer lá fora
o que vira.
Podemos pois concluir que existem diversos tipos de aparelhos. No caso do primeiro aparelho
que se estatelou em Rosewell, era uma pequena nave com umas pequenas asas que na ponta
estavam retorcidas para cima e tinha capacidade para quatro pessoas.
Assim diversos incidentes já se verificaram entre eles o celebre dia de 22 de Novembro de
1972, em que a marinha Norueguesa lançou cargas de profundidade contra um suposto
objecto não identificado. Essa operação utilizou 24 navios de guerra, diversos aviões de
reconhecimento, assim como dois helicópteros britânicos. O próprio ministro da defesa Johan
Kleppe dirigiu as operações. A 27 de Novembro a Marinha Norueguesa suspendeu as
operações, dizendo que o submarino que se tinha escondido no fiorde de Sogne se tinha
escapado. Ora com tantos barcos como deixam escapar um submarino dum fiorde. Lógico que
não era um submarino, mas sim um OSNI.
A este incidente faz-me lembrar uma profecia de Lobsang Rampa que afirmou que haverá um
incidente entre barcos de guerra e um objecto com seres do espaço e verificar-se-á que esses
seres são diferentes de nós. Rampa num dos seus livros fala deste incidente e diz que será
que os governos que compõem a NATO, esconderam-nos algo.
Mas noutras partes da Terra, existem avistamentos com tanta frequência que se torna já
banal. No sul da Argentina no golfo de S. Matias e no golfo de San Jorge, respectivamente a
1100 e 2000 Km a sudeste de Buenos Aires, são vistos inúmeros OSNI’s a mergulhar e a
emergir.
No paralelo 42 entre a Madeira e os Açores, são vistos pelos nossos pescadores a sair e a
entrar nas águas. Bem perto de nós, na zona do Guincho, também eu próprio já vi uma bolha
de luz com perto de 2 Km de diâmetro às 4 horas da manhã em 1996.
Em 3 de Março de 1973 o então presidente do Uganda Amin viu um objecto a sair do lago
Victória.
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Este é um tema também verdadeiramente apaixonante e que penso continuar a desenvolver,
para isso conto também com a vossa colaboração enviando-nos textos para o nosso email.
Luís Aparício
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