Chupacabras e extraterrestres
Não se deixe enganar: são todos...

Retrato descrito de um “Chupacabra”
(Qualquer semelhança com um demônio não é mera coincidência)

O animal misterioso.
No verão de 1975, surgiram em Porto Rico as primeiras notícias de um animal misterioso,
desconhecido até o momento, que matava animais em fazendas sugando seu sangue por meio de
curiosos orifícios no pescoço. Relatos de casos semelhantes aumentaram na década de 1990, e um
boletim policial de 1991 descreve o estado em que foi encontrado o cão de um fazendeiro: "Era como
se ele tivesse sido sugado pela jugular. As órbitas dos olhos estavam vazias e não havia sinal de
órgãos internos”.
A pequena ilha ainda afirma que teve o maior número de ataques, mas frangos abatidos, patos,
cabras, gatos, cães e outros animais de pequeno porte têm sido atribuídos aos ataques do Chupacabras
no México, América Central, América do Sul e até mesmo partes do sul dos Estados Unidos.

Para pensar:
1) Observaram que o animal não foi identificado até o momento? E por que será? Porque não foi possível fazer
analogia deste tipo de ataque com o praticado por qualquer outro animal de todos aqueles que conhecemos.
2) E sobre Porto Rico:
O local onde surgiu o primeiro caso de Chupacabras, Porto Rico, é uma ilha localizada curiosamente no
extremo mais meridional do Triângulo das Bermudas, onde desaparecem barcos e aviões sem deixar rastros, e
onde se avistam óvnis com surpreendente frequência! CASUALIDADE???
Curiosamente, o maior
radiotelescópio do mundo, o de Arecibo, fica no coração de Porto Rico. Ele é usado para enviar ondas de rádio
ao espaço com mensagens de comunicação em busca de contato com “extraterrestres”.

O Radiotelescópio de Arecibo é o maior radiotelescópio fixo do mundo, sua antena parabólica gigante tem
305 metros de diâmetro e foi construída originalmente em 1963, na cratera de um vulcão extinto, para estudar a
ionosfera terrestre. Ele é operado pela Universidade de Cornell, dos Estados Unidos da América e é atualmente a
principal ferramenta na busca de vida extraterreste, através do projeto SETI@home.
Sigamos...
Os recentes ataques começaram em abril, e os jornais publicaram histórias de mortes
misteriosas de cerca de 200 cabras, ovelhas, galinhas e coelhos no norte do Chile. As mortes
misteriosas de animais seguiram o mesmo padrão como aqueles em Porto Rico e em outros países, e
as descrições de testemunhas que afirmam ter realmente visto a criatura no Chile combinam as
características detalhadas nos relatos anteriores. Os animais que foram vitimas, tiveram incisões em
suas gargantas e seu sangue foi sugado para fora… horripilantes sons foram ouvidos no escuro.
Alguns tiveram seus órgãos internos removidos.
A princípio, as mortes foram atribuídas a matilhas de cães selvagens, mas uma característica da
marca dos assassinatos transformou a suspeita sobre o lendário Chupacabra. A agência de notícias
Reuters informou que alguns dos animais vítimas “tiveram incisões em suas gargantas e seu sangue
tinha sido sugado para fora.” O relatório também disse que “detetives varreram a zona com
equipamentos de visão noturna e que os sons arrepiantes foram ouvidos no escuro, fazendo com que
nenhum morador se aventurasse a sair para fora de casa.”
Victor Espinosa, um investigador do Departamento de Ecologia do Chile, foi solicitado para
recolher amostras de cabelo e pegadas para exame. “As pegadas não coincidem com a de cavalos,
vacas, cabras, porcos, felinos ou cães selvagens”, disse Espinosa. Também disse que a evidência
mostra que o animal caminhava sobre duas pernas e só atacava animais de sangue quente e não
cobras ou lagartos da região.
Mas os ataques não se restringem apenas a animais:
Aposentado de 53 anos encontrado morto, possível vítima de ataque do Chupacabras.
O cadáver foi encontrado no mês de abril de 1997, na represa de Guarapiranga, zona sul de São
Paulo. A forma como o corpo se encontrava quando foi resgatado era
macabra: estava mutilado externamente e não possuía nenhum órgão
interno.
A vítima tinha como hábito pescar numa ilha deserta, localizada no
meio da represa. Para isso ia a nado, vestindo apenas uma cueca. Os
médicos não conseguem explicar a forma como foram retirados os órgãos.
No corpo do aposentado foram encontrados pequenos furos
simetricamente recortados, impossíveis de serem feitos no meio do mato,
que induzem a hipótese de que os órgãos tenham sido sugados.
Embora tenha sido achado com a roupa de baixo ainda no corpo, o
cadáver do aposentado estava sem os testículos, com o pênis ereto e
escurecido. Seu ânus estava perfurado e sem o reto. Braços, umbigo,
pernas e pés também possuíam o mesmo escurecimento. Foram, ainda, retirados olhos, orelhas,
língua e todos os órgãos internos. O mais aterrorizante foi a única conclusão a que a equipe do IML

chegou: “essa vítima apresenta lesões com características de reação vital”, o que indica que estava viva
enquanto sofria as mutilações. Todos os indícios levam a crer que o aposentado teria sido atacado por
um chupacabras.

Para pensar:
1) As cirúrgicas incisões para extrações de sangue e para remoção de todos os órgãos internos das vítimas não
parecem muito mais um detalhado procedimento avançado do que o dano causado por um animal irracional
qualquer da natureza? Nunca nenhum animal conhecido matou desta forma, nem teria habilidades especiais para
retirar todos os órgãos internos de sua vítima.
2) Porto Rico tem grande número de casos de avistamento de óvnis. Mas o que é mais curioso nisto tudo é que
as atividades de óvnis em Porto Rico ocorreram nos mesmos locais onde era visto o Chupacabras.

Uma nova onda de assassinatos de animais começou a ocorrer no início de junho. No quintal de
uma casa na cidade portuária de Talcahuano, 14 frangos foram abatidos misteriosamente em 4 de
junho. Poucos dias depois, o jornal Diario El Sur publicou uma reportagem sobre outro ataque na
cidade de Concepcion:
O estranho caso ocorreu por voltadas 04h00min, enquanto Julio Reyes e sua esposa, Carmen
Andrade, ainda dormiam. Eles de repente ouviram um barulho vindo do quintal da sua casa, uma
espécie de pequena fazenda em que eles têm um galinheiro e um jardim com batata, tomate, chocla e
plantas de pimenta. “A luz do lado de fora do galinheiro estava acessa e eu vi o monstro batendo suas
asas ferozmente enquanto as galinhas faziam barulho -… Foi quando eu vi uma luz branca correndo
em direção para parte de trás. Neste momento, Bobby [o cão da família] saiu para dar uma olhada,
mas quando viu o portão dos fundos, através do qual as galinhas tinham fugido, ele se recusou a
seguir e ficou parado. Ele, então, correu para a porta da rua e começou a latir “, explicou Carmen, que
não presenciou os acontecimentos com medo de que o intruso pudesse ser um assaltante. “Bobby se
assustou e virou-se. Ele não se atreveu a ir para a frente”, disse Julio. Por volta das 7 horas da manhã,
o casal descobriu o que havia acontecido. Atrás do quintal – que só pode ser alcançado pelo
cruzamento de duas portas – as suas galinhas e três galos foram encontrados mortos, completamente
despedaçados, como se tivessem sido rasgados na cavidade torácica e espalhados por uns 10 metros. É
interessante notar que a entrada da casa é uma porta coberta com tela de arame.
A Policial Nacional do Chile culpou o ataque de cães selvagens, mas Reyes não aceitou essa
explicação. “Com base em várias pegadas encontradas no local”, o artigo do jornal continuou, “Tinha
o dobro do tamanho de Bobby, o proprietário não estava satisfeito com a explicação, dada a
dificuldade que um cão teria em entrar na área.” Além disso, Reyes disse que teve experiências
anteriores com cães atacando suas galinhas, e levaram as galinhas para fora uma por uma para comêlas, eles não matam desta maneira. Dois dias mais tarde, um outro relatório foi enviado para uma
estação de rádio local. Um morador, da cidade de Antofagasta, alegou ter realmente visto o
Chupacabra. Ele disse que foi despertado por ruídos estranhos que seu gato estava fazendo. Quando
ele se levantou para investigar, a criatura o viu e “decolou em alta velocidade.” Ele alegou que o
Chupacabra tinha praticamente destruído seu carro, fazendo riscos profundos nele com suas garras. E
matou o gato.

Para pensar:
1) Órgãos internos e sangue parecem ser o que interessa a este ser. A carne não é devorada, nem a pele. Faz
lembrar das chamadas abduções, onde material genético humano é manipulado para fins de experiências feitas por
extraterrestres.

Testemunhas relatam como é o chupa cabras.
Agora, gostaríamos que você prestasse atenção à similaridade que existe entre a descrição do
“chupacabras” com a descrição da aparência dos “extraterrestres”.
1.2m de altura, tem uma linha flexível de espinhos as suas costas, olhos que brilham vermelhos e
longos, dentes afiados… alguns até dizem que ele tem asas. Isto é como testemunhas descreveram a
criatura estranha, irreal conhecida como “Chupacabra”.

Chupacabras

Extraterrestre (desenho)

Extraterrestre (imagem capturada por câmera)

Aqui está uma foto de um alien, congelada por uma câmera de caçadores em algum
lugar na América do Norte. Os caçadores configuraram as câmeras na floresta que
registram imagens quando algo passa, a fim de obterem uma boa ideia de padrões
de animais. Quando eles revelaram o filme esta foi uma das fotos que eles
obtiveram. (Fonte: http://blackrainbownihon.blogspot.com.br)

Palavras de Jesus sobre extraterrestres:
1) "Os UFOs fazem parte do plano de Satanás. Eles são falsas imagens para promover a falácia de que há vida
em outros planetas. Não há vida, pois eu só criei a vida na terra. "(Jesus, 10 de fevereiro de 1978)
2) "Eu advirto-lhes novamente para não ouvirem essas vozes que vêm das profundezas do inferno que dizem
que a vida existe em outros planetas do seu universo. Isso, meus filhos, não é verdade. Se fosse diferente, eu assim
o teria dito, no Livro da Vida. Saibam, meus filhos, sua batalha deve se enfurecer sobre a terra. Satanás está
criando muitos falsos milagres, e um deles são as manifestações sobrenaturais que vocês chamam de OVNIs.
"(Jesus, 25 de março de 1978)
3) TRANSPORTES DO INFERNO
"Não procure pela terra, não procure em outro planeta por vida, pois não há nenhum. Somente aqueles que
iludem você dizem isso. O que você viu, meu filho, no passado, chamado de disco voador pela humanidade, nós
permitimos que muitos vissem isto. Eles são transportes do inferno.. O que você tem agora: por causa dos
pecados da humanidade, todo o inferno está solto na Terra. Satanás agora sabe que seu tempo está se esgotando.
Essa é a verdade, meus filhos. Eu digo a todos vocês: seu tempo está se esgotando." (Jesus, 18 de junho de 1992.)
Fonte: www.tldm.org
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