
DOCUMENTOS DO FBI COM DETALHES SOBRE OS CORPOS DOS 

EXTRATERRESTRES, SUAS NAVES E SEU PLANETA. 
 

 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR “CONTEUDO EM INGLÊS” 

Numerosos governos ao redor do mundo estão lentamente encarando a ideia de que a 

população mundial tem o direito de saber se estamos ou não sós no Universo. De fato, o 

movimento para o desacobertamento nunca esteve tão forte como hoje, com inúmeros 

oficiais militares, autoridades governamentais e astronautas falando sobre a existência de vida 

e naves extraterrestres. 

Entre todos os governos do planeta, acredita-se que os Estados Unidos tenham muito para 

divulgar.  A candidata presidencial Hillary Clinton declarou que se for eleita Presidente dos 

Estados Unidos, ela divulgará todos os documentos relacionados aos alienígenas e chegará ao 

fundo da questão do fenômeno OVNI. 

John Podesta, que foi o braço direito do Presidente Barack Obama e Chefe de Gabinete sob a 

administração de Bill Clinton, enviou em 2014 uma agora famosa mensagem no Twitter sobre 

seus fracassos, sendo um deles a divulgação dos arquivos OVNI, e que “já passou há muito 

tempo a hora de abrir a cortina sobre este assunto.   Temos declarações das fontes mais 

incríveis, aqueles na posição de saber sobre um fenômeno fantástico, a natureza do qual ainda 

deve ser determinada”. 

https://vault.fbi.gov/UFO


Mas apesar das sérias tentativas de desacobertamento, o governo dos Estados Unidos ainda 

afirma não ter conhecimento de nenhum tipo de informação relacionada ao fenômeno 

alienigena/OVNI. 

Contudo, muitos afirmam que a razão porque o desacobertamento ainda não aconteceu não é 

devido ao governo. É provável que tal assunto poderia até mesmo ir muito além, se 

estendendo para dentro de corporações poderosas e de um fechado grupo da elite 

internacional. 

Muitos governos ao redor do globo têm liberado um número de documentos relacionados aos 

OVNIs, fato este que prova que eles têm tido extremo interesse no fenômeno por anos. 

Porém, não somente os governos liberaram a informação secreta. Também agências como o 

FBI, a NSA e a CIA liberaram alguns de seus documentos mais secretos sobre os OVNIs e a vida 

alienígena no Universo. 

Um documento intrigante, liberado pelo FBI, pode ser encontrado ao visitar seu site de 

documentos publicados (FBI Vault).  Este documento em particular foi endereçado a “certos 

cientistas de distinção”, “autoridades aeronáuticas e militares”, e a “algumas autoridades 

públicas”. 

CARTA REVELADORA 

Trata-se de uma carta enviada ao diretor do FBI em Washington, de seu escritório em San 

Francisco, detalhando os OVNIs e os extraterrestres. 

“O Tenente Coronel _X_X_ da G2, San Francisco, avisou hoje que não possui mais informações, 

e que o nosso escritório de Seattle está em posses de toda a informação conhecida por ele, e 

que está lidando com o assunto em Tacoma, estado de Washington.” 

A carta, em suas páginas 21 e 22, declaram o seguinte: 

Parte dos discos carrega tripulações; outros estão sob controle remoto. 

Sua missão é pacífica; os visitantes contemplam o assentamento neste planeta. 

Os visitantes são como os humanos, mas muito maiores em tamanho. 

Eles não são pessoas reencarnadas da Terra, mas vêm de seu próprio mundo. 

Os discos possuem um tipo de energia radiante. 

Eles não vêm de qualquer ‘planeta’, como usamos a palavra, mas de um planeta etéreo que 

interpenetra o nosso e não é perceptível a nós. 

Os corpos dos visitantes, e também suas naves, automaticamente se materializam ao 

entrarem na taxa vibratória de nossa matéria densa. 

Eles reentram o etéreo à vontade, e assim simplesmente desaparecem de nossa vista, sem 

deixarem rastros. 



A região de onde eles vêm NÃO é do plano astral, mas corresponde ao Lakas ou Talas. 

Estudantes de assuntos esotéricos compreenderão estes termos. 

 

Todavia, este é somente um dos muitos arquivos que têm sido liberados ao publico, os quais 

descrevem com grande detalhes as visitações. 

Muitas coisas ainda são um mistério. Embora os documentos mencionados acima forneçam 

fascinantes detalhes sobre os visitantes, eles ainda nos deixam com muitas dúvidas:  Será 

possível que há várias raças de alienígenas lá fora?  Seriam eles físicos ou extra-dimensionais? 



“Sim, houve naves acidentadas e corpos recuperados. Não estamos sós no Universo; eles têm 

vindo aqui por muito tempo” – Astronauta da Apolo 14, Capitão da Força Aérea e Fundador do 

Instituto de Ciências Noeticas, Dr. Edgar Mitchell. 

 

FONTE: http://www.new-age-gamer.com/news/o-fbi-liberou-documentos-com-detalhes-

sobre-os-corpos-dos-extraterrestres-suas-naves-e-seu-planeta/ 


