UFO ÚNOS V MIRASSOLU - biogenetický experiment
Součástí této knihy, která byla poprvé publikován v portugalském jazyce v Brazílii, pod
názvem "O CASO DE MIRASSOL", vydala Livro Branco Dos Diskotékos Voadores, Dr.
Walter K. Bühlerem a Guilhermo Pereirou, v roce 1984.
Nejvýznamnější UFO badatel v minulém století, vážený Wendelle Stevens byl seznámen s
některými dalšími materiály, později v 80. letech. Patří mu všechna čest! Kniha je dávno
rozebraná, ale použité knihy lze nalézt v antikvariátech.
Ilustrace z knihy:

Plánek s místy,kde v Mirassol došlo ke kontaktům - dole novější fotografie průmyslového
parku v Mirassol

Obrázek z Photoshopu, mimozešťanka z Mirassoll, se kterou měl mít Antonio vynucený sex,
(moc se mu to nelíbilo) na palubě ufo.
16. října 1957, 23-letý brazilský rolník Antonio
Vilas Boas pracovat na svém poli, když se motor
jeho traktoru náhle zastavil. Několik minut viděl nad
hlavou létající disk. Kosmická loď přistála na poli a
Antonio z ní viděl vystupovat tři humanoidy.
Cizinci se přiblížovali k mladému muži. Antonio
zpanikařil, protože neměl žádnou představu o jejich
záměrech. Připravoval se na možný boj.
Bytosti měly na sobě nějaký druh těsně přiléhajícího overalu a měkké přilby, které pokrývaly celou
hlavu, kromě jejich očí. Čočky v přilbě mohly
zkreslovat vzhled jejich očí, které se zdály malé, s
modrým odstínem.
Mimozemšťané byli v převaze, bylo jich více a
vtáhli vyděšeného muže do své kosmické lodi, kde
byl odstraněn jeho oděv a celé jeho tělo bylo postříkáno nějakou kapalinou. Pak byl zaveden do další

místnosti, kde se objevil vyšetřovací stůl. Dvě bytosti odebraly malé množství krve z jeho
brady a odešly. Všiml si, že z otvorů ve zdi vystupují malé obláčky kouře nebo par a udělalo
se mu špatně, vyzvracel se a jeho žaludek se pak cítil o trochu lépe.
Vzaly zemědělci šaty, přikurtovaly ho na kovový stůl a prováděly pečlivé lékařské
vyšetření. Zřejmě zjistily, že zajatec je zdravý, daly mu injekci neznámé látky a odešly z
místnosti. Za poměrně dlouhou dobu, když se Antonio vzpamatoval, se otevřely dveře a vešla
krásná nahá blondýnka. Dívka se přiblížila k mladému muži, a on byl donucen k milování s
mimozemskou ženou po několik hodin, aniž by řekla slovo.
Zcela nahá žena, blondýna, měla vlasy téměř bílé. Měla podlouhlé modré oči a světlou pleť
s koncentrací pih na jejích rukou. Měla vysoké lícní kosti, normální nos a ústa s tenkými,
téměř neexistujícími rty a velmi špičatou bradu. Její podpaží a pubické ochlupení bylo
červené, téměř jako krev. Měla krásné tělo, jaké Boas nikdy neviděl.
Nechtěla mluvit, ale přes náznaky jejího těla poznal, že se s ním chce milovat, i když on
zprvu odolával. Pak měli pohlavní styk dvakrát za sebou, po něm ho odtlačila pryč od sebe.
Byla nahá a Antonio k ní byl okamžitě přitahován. Bez mluvení nebo líbání měli sex, během
kterého vrčela jako pes. I přes tyto podivné okolnosti nebo snad proto, že kapalina od cizinců
měla účinky jako Viagra, byl Antonio brzy připraven na druhou porci sexu. Při pozdějším
rozhovoru, řekl: „Před odjezdem se na mě obrátila, ukázala na své břicho a s úsměvem
ukázala k nebi.“
Po takovém pozoruhodném setkání, začal mít Antonio touhu po poznání. O rok později
nastoupil na právnickou fakultu na místní univerzitě, úspěšně vystudoval a stal se skvělým
právníkem.
Podle dalšího zdroje:
V říjnu 1957, mladý jihoamerický rolník, Antonio Villas-Boas vyprávěl příběh, který
šokoval celý ufologický svět. Ufologie se ještě nesetkala s případem, že lidé byli svědky
přistání UFO, ale tento příběh prokázal zlom v mnoha ohledech.
V noci 5. října, když Villas-Boas spal ve svém pokoji u boční zdi, se z nějakého důvodu
rozhodl podívat ven z okna. Tam uviděl jasné světlo, jako od zářivky, vznášející se těsně nad
vrcholkem nedalekého stromu. Zavolal na svého bratra Jaoa, který také byl také svědkem
tohoto jevu. Ani jeden z mužů nemohl vysvětlit toto pozorování objektu, který brzy zmizel.
O několik dní později, Villas-Boas pracoval pozdě večer na poli, když spatřil podivný
kruhový objekt, přilétající k němu. Snažil se ujet v jeho traktoru, ale motor zhasl. Cítil se
neschopen pohybu, jak se objekt začal přibližovat k zemi, jen pár metrů od místa, kde seděl.
Jak se UFO blížilo k zemi, vysunuly se z objektu tři teleskopické nohy a ten dosedl na zem.
Náhle cítil, jak ho popadlo několik rukou a dříve, než stačil pochopit, co se děje, byl vtažen
dovnitř plavidla. Křičel o pomoc, ale nikdo nepřišel.
Pak byl veden do velké, jasně osvětlené místnosti, s kovovou tyčí, běžící od podlahy ke
stropu. Bytosti začaly mluvit mezi sebou jazykem podobným vrčení. Brzy po tom, ho bytosti
svlékly, postříkaly ho olejovitou látkou a odešly z místnosti.
Villas-Boas se náhle cítil velmi unavený, tak si lehl na jakési lůžko. Brzy po tom se
otevřely dveře a ukázala se nahá humanoidní žena. Za chvíli již měl pohlavní styk s tímto
stvořením. Po tom, co ejakuloval, žena vstala a když se chystala opustit místnost, ukázala na
své břicho a pak do nebe.
Pak byl pak odvezen na krátký výlet lodí, jejíž posádka mluvila jen mezi sebou a nikdy s
ním. Nakonec byl vysazen z lodi, která odletěla obrovskou rychlostí.

Trvalo to několik týdnů, než o tom řekl své matce a bratrovi, a pak další 2 roky, než to
udělal veřejně. Později byl dotazován mnoha UFO badateli, z nichž první byl Dr. Olavo
Fontes z APRO.
Každý vyšetřovatel sdělil, že Villas-Boas je jedním z nejoriginálnějších lidi, se kterými měli
rozhovor. Svůj příběh nikdy nezměnil a když nemohl odpovědět na otázku, nikdy se nesnažil
odpověď vykonstruovat. Byl považován za muže s nízkou inteligencí, a to vedlo mnoho
vyšetřovatelů ke tvrzení, že příběh, který vyprávěl, byl příliš plný detailů a podivnosti, aby si
to vymyslel takový prostý člověk.
Tento případ nebyl nikdy vysvětlen a Vilas-Boas nikdy nedostal žádné peníze za jeho
zkušenosti. Případ byl znovu zkoumán, protože je od roku 1980 spousta zpráv o únosech, tak
velká část jeho příběhu stále platí i v dnešních moderních příbězích o únosech.
Informace na Wikipedii:
Mirassol UFO Incident je název události, v níž se říká, že brazilský člen ostrahy Antonio Carlos
Ferreira byl unesen ze svého pracoviště, továrny na nábytek v Mirassol, São Paulo, dne 28 července
1979
Podle své výpovědi, byl Ferreira byl osloven na svém pracovišti, ve 3 hod. ráno, třemi humanoidními postavami, které mu přiložili omračující zbraň, vyzařující paprsek dříve, než mohl reagovat a
vzali ho na palubu menší lodi, která ho dopravila na větší plavidlo. Jakmile byl na palubě lodi, Ferreira
řekl že byl umístěn v místnosti, kde v přední části byla velká televizní obrazovka a byla na ní
prezentována řada obrázků, než byl nucen spojit se s cizí ženou, po kterém on byl znovu omráčen a
vrátil se na své pracoviště.
Ferreira popsal své únosce jako přibližně 1,2 m vysoké se špičatýma ušima, šikmýma očima a ústy,
jako u člověka. Chybělo jim obočí a řasy a mluvily jazykem, který povrchně připomínal
Japonce. Někteří z nich, jak řekl, měli tmavou pleť a červené kudrnaté vlasy, zatímco jiní měli světlou
kůží a rovné černé vlasy. Popsal jejich loď jako kruhovou, se třemi podvozkovými nohami
vyčnívajícími ze dna a její interiér, který byl osvětlen jasně červeným a zeleným světlem, které bylo
tím intenzivnější, jak se blížili k vrcholku lodi.
Ferreira uvádí, že se znovu setkal s mimozemšťany v roce 1982, kdy jejich loď přistála nedaleko od
něho, když cizí žena z prvního setkán a cizí dítě ho pozorovali z dálky. Ferreira řekl, že zažil ještě třetí
setkání, později v roce 1982, ve kterém byl vzat do hangáru cizí lodi, zeleně osvětleném a dostal
injekci se žlutou látkou. Říkal, že pak byl odvezen ještě jednou, dvěma cizinci, mladší z nich ho vedl k
domněnce, že byl jeho dítě. Další setkání, jak řekl, následovaly, celkem jich bylo 16 mezi roky 1979 a
1989.

