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1. Dados Técnicos 
 
 A pesquisa foi realizada no período de 04 de março a 20 de março de 
2010. A população estudada foram os convidados dos seguintes grupos 
listados abaixo: 
 
- Lista de discussão da Revista UFO (Revista_UFO · Revista UFO Online); 
Entrar no grupo: Revista_UFO-subscribe@yahoogrupos.com.br 
Total estimado de participantes: 3.251 associados 
 
- Lista de discussão Ufoburn (BURN - Brazilian UFO Research Network); 
Entrar no grupo: ufoburn-subscribe@yahoogrupos.com.br 
Total estimado de participantes: 1.907 associados 
 
- Portal/Revista Vigília OVNIS/ UFO/ Insólitos 
Entrar no fórum: http://www.vigilia.com.br/vforum/index.php 
Total estimado de participantes: 1.890 associados 
 
- Site LenderBook 
Entrar no site: http://www.lenderbook.com 
Total estimado de acessos no período: 1.200 cliques 
 
- Lista de discussão ficfan · Ficção Científica e Fantasia; 
Entrar no grupo: enigmasonline-subscribe@yahoogrupos.com.br 
Total estimado de participantes: 618 associados 
 
- Lista de discussão enigmasonline; 
Entrar no grupo: enigmasonline-subscribe@yahoogrupos.com.br 
Total estimado de participantes: 175 associados 
 
 Muitos usuários que foram convidados para participar da pesquisa estão 
inseridos em mais de um dos grupos acima mencionados, o que leva supor que 
ativamente o público alvo (população) que participou da pesquisa possa ser 
estimado em torno de 5.000 indivíduos. 
 

Parâmetros Valores 
Nível de 

Confiança Resultado Z 
Z = 1,64     
N = 5000     
P = 0,5 68% 16 1,00 
Q = 0,5 90% 43 1,64 
E = 0,125 95% 61 1,96 

   99% 103 2,56 
   99,7% 136 2,96 

          

 N . Z2 .  P.  Q    
n = -------------------------------------------   

 
e2 . (N - 1)+ Z2 P. 

Q    
 O nível de confiança escolhido para esta pesquisa foi de 95% com uma 
amostra de 63 questionários válidos.  Como não se sabia o desvio padrão das 
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respostas para esta população adotou-se para a amostra uma variação 
máxima (P=0,5; e, Q=0,5) desta forma o risco por uma estimativa falsa diminui. 
 
 Convém ressaltar que os grupos estudados estão em sintonia com a 
Ufologia. E, portanto, buscam frequentemente informações desta natureza na 
internet.  
 
 Também cabe ressaltar que esta pesquisa objetiva levantar o consciente 
coletivo deste grupo, em suas percepções sobre como estão envolvidos com o 
fator extraterrestre, suas crenças, suas expectativas e suas projeções sobre os 
possíveis visitantes ao planeta terra. 
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2. Resumo Executivo 
 
 A pesquisa sobre Tipologia de Entidades Biológicas Extraterrestres 
(EBEs) visou abordar o conhecimento que os pesquisadores e público em geral 
que acompanham a ufologia dispõe de informações sobre este universo 
ufológico. 
 
 Cientificamente a pesquisa não afirma a existência ou não de 
extraterrestres, uma vez que ela está abordando apenas o consciente coletivo 
das pessoas relacionadas no meio. Ela servirá para um nivelamento das 
informações que circulam pela internet sobre o tema.  
 
 A maioria do universo estudado é composta por homens (74,6%) e a 
faixa etária mais disposta a contribuir com informações são os indivíduos acima 
de 26 anos e abaixo de 57 anos. Existe um percentual de 8% das pessoas que 
acompanham informações ufológicas que não acreditam em extraterrestres.   
 
 Entre os tipos de extraterrestres que a lembrança das pessoas que 
buscam informações sobre ufologia dispõe em seu consciente coletivo, 
destacam-se: os Greys com 89% da lembrança; os Reptilianos com 80% e os 
Arianos com 63%. 
 
 Os campeões em serem mal-vistos pelos indivíduos que acompanham a 
ufologia são os Greys (com 81% de reprovação); seguidos pelos Reptilianos 
(com 71% de reprovação); e, os Zeta Reticuli Greys (com 33% de reprovação). 
Para 46% desta população o principal favor de desconfiança em relação aos 
Greys pode ser devido ao fator das Abduções. Já os Zeta Reticuli Greys foram 
apontados por 17% como os responsáveis pelas Abduções.  
 
 52% do público alvo já ouviram falar bem dos Arianos (Louros); seguidos 
pelos Azuis (Guerreiros Estelares) com 30% de aprovação; e, Andrômedas 
com 27% de aprovação. O consciente coletivo dos ufologistas aponta que 
existe uma forte evidência que os arianos abordam as pessoas através de 
telepatia (29%); da mesma forma 13% afirmam que os Andrômedas também 
utilizam deste artifício. Os azuis segundo esta lógica abordam pela telepatia 
também seus contatados (acreditam 14%).  
 
 Quanto à crença, no sentido da confiabilidade dos fenótipos estudados, 
não há confiança em primeiro lugar nos Greys por parte de 46% dos ufonautas 
que acompanham a ufologia, em segundo lugar com 40% os reptilianos e em 
terceiro com 30% dizem não haver confiança em nenhum tipo de extraterrestre. 
 
 Também quanto à crença, no sentido da confiabilidade dos fenótipos 
estudados, há confiança em primeiro lugar para os Arianos (Louros) com 29% 
de aprovação, seguido pelos Andrômedas e Azuis (Guerreiros Estelares) com 
19% de aprovação cada um.  
 
 Com 83%, os ufonautas discordam totalmente que extraterrestres caso 
venham ser encontrados em solo terrestres devam ser eliminados. Também, 
60% acreditam que não se deve utilizar o espaço para fins bélicos (somente 
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categoria “discordo totalmente”). Já 33% discordam totalmente da afirmação de 
que devemos fazer alianças bélicas. Não se devem trocar matérias primas 
como gado por tecnologia, é o que acredita piamente 48% dos ufonautas. 62% 
“discorda totalmente” que se deve deixar que os governos negociem assunto 
de interesse próprio dos ufonautas com extraterrestres.  
 
 Quanto ao uso de drogas ilícitas ou lícitas é correto afirmar que a grande 
maioria nunca usou substâncias que afetassem o cérebro (80%). 
 
 A pesquisa revela que 54% dos ufonautas acreditam estar numa 
evolução espiritual acima da evolução espiritual dos possíveis visitantes 
(moda), mas pela média geral os possíveis visitantes possuem notas de 
evolução espiritual superiores aos ufonautas. 
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3. Análise de Dados 
 
3.1 – Dados Demográficos 
 
Questão 01 - Qual a região em que você reside? 
 

Região Freq. %    
Centro-
Oeste 8 12,70%    

Nordeste 4 6,35%    
Norte 0 0,00%    
Sudeste 32 50,79%    
Sul 13 20,63%    
Outras 6 9,52%   Outras Freq. 

Total 63 100,00%  Portugal 3 
    Itália 1 
    USA 1 
    Não identificado 1 
    Total 6 

 
 
 
 Observando a tabela acima nota-se que a grande concentração de 
ufonautas é residente da região sudeste.   
 
Questão 02 - Qual o seu sexo? 
 

A imensa maioria é do sexo masculino, conforme pode ser observado 
abaixo 75%. 
 

        
  Sexo Freq. %    
  Feminino 16 25,40%    
  Masculino 47 74,60%    
  Total 63 100,00%    
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Questão 03 - Qual sua faixa etária? 
 
 Na tabela e gráficos abaixo é fácil notar que a grande concentração dos 
entrevistados está na faixa de 34 anos a 57 anos que corresponde a mais de 
60 % do total de ufonautas.  O fato da pesquisa ter tido pouca adesão de 
ufonautas da faixa menor que 25 anos pode se dever ao fato do fraco 
conhecimento que eles dispõem sobre o tema estudado.  
 
 

Faixa Etária Freq. % 

Menor de 18 anos 3 4,76% 
De 18 anos a 25 anos 7 11,11% 
De 26 anos a 33 anos 9 14,29% 
De 34 anos a 41 anos 14 22,22% 
De 42 anos a 49 anos 15 23,81% 
De 50 anos a 57 anos 10 15,87% 
De 58 anos a 65 anos 2 3,17% 
Acima de 65 anos 3 4,76% 
Total 63 100,00% 
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3.2 – Dados Culturais 
 
 
Questão 04 – Você acredita em extraterrestres? 
 
 O grupo estudado tinha bastante foco no segmento de ufologia. Isto foi 
refletido diretamente do resultado da pesquisa cujo mais de 90% dos ufonautas 
entrevistados acreditam em vida extraterrena. É interessante notar que uma 
pequena parcela que não acredita acompanha informações do setor na 
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esperança de obter informações científicas que neguem ou confirmem a 
hipótese. 
 
 
 

Acredita em Extraterrestre Freq. % 

Não acredita 5 7,94% 
Acredita 58 92,06% 
Total 63 100,00% 

 
 
 

Ufonautas que acreditam na existência de Extraterrestres

8%

92%

Não acredita

Acredita

 
Questão 05 - Você acredita em extraterrestres visitam o planeta terra? 
 
Observe que dos 92,06% que acreditam em extraterrestres 96,55% dos 
ufonautas afirmam ocorrer visita ao planeta terra. Agora se for considerado 
todo o universo estudado apenas 88,89% dos ufonautas acreditam que as 
visitas ocorram ao planeta. 
 

Visitas de Extraterrestres Freq. % 

Ocorrem 56 88,89% 
Não ocorrem 7 11,11% 
Total 63 100,00% 

 
 
3.3 – Dados sobre a tipologia de Entidades Biológicas Extraterrestres 
(EBEs) 
 
Questão 06 - Suponha que você esteja de frente com um extraterrestre 
que acabou de pousar de uma nave espacial, qual slogan você acha mais 
apropriado dizer sobre os visitantes? 
 

Caso um ufonauta encontrasse com um extraterrestre que por ventura 
viesse ao planeta terra a grande maioria desejaria boas-vindas. A imensa 
maioria dos terráqueos-ufonautas é amistosa e desejam interação com os 
possíveis visitantes caso um dia ocorra de forma oficial.  
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Reações perante visitantes Freq. %

"Sejam bem-vindos" 33 52,38%
"Saia de perto de mim Satanás" 1 1,59%
"Meu Santo é forte" 0 0,00%
"Pernas para quem te quer" 4 6,35%
"Me leva contigo" 3 4,76%
Outras reações 22 34,92% Outras Freq.

Total 63 100,00% acho que ficaria muda de medo 1
bem vindos irmãos estrangeiros. 1
Cuidado...SERES HUMANOS!!!!!! 1
E ai... 1
não diria nada, esperaria que me indicassem como se poderia das a comunicação 1
Não diria nada... 1
Não sabendo das intenções destes, teria cuidado no contato. 1
O que procuram? 1
O que querem? 1
O que vcs querem? 1
Pois não!! 1
qual a sua origem? 1
Rola uma carona pra Orion? 1
sabe lá. 1
Se pode me entender, levante sua mão direita 1
Seja o que Deus quiser 1
Sejam bem-vindos. Vamos nos reunir, porque preciso de valiosas informações vossas! 1
Slogan???? Apenas uma Reverência 1
sobre ou para ? 1
tinha de saber que intençoes seriam as deles 1
Vade retro! 1
Vejamos como seriam de perto 1
Total 22  

 
 
 
Questão 07 - Já ouvi falar destes tipos de extraterrestres: 
 
 Conforme pode ser verificado na tabela abaixo os campeões em 
lembrança através do consciente coletivo são os Greys (ou Grays), Reptilianos 
e Arianos (Louros). A LenderBook, nesta segunda pesquisa sobre ufologia, 
utilizou a nomenclatura do site Liberdade Cósmica 
(http://liberdadecosmica.blogspot.com/2010/02/tipologia-dos-extraterrestres.html ) que trás 
um breve resumo sobre os vários tipos de extraterrestres relatados até hoje na 
ufologia mundial. 
 
 Convém ressaltar também que foram poucos os ufonautas que 
selecionaram a opção de “nenhum” que significa não conhecer pela mídia 
nenhum tipo de extraterrestre da relação citada ou outro que ouvira falar.  
 
 O consciente coletivo é tudo que pode ser projetado através dos 
sentidos e convertido em algo material, como por exemplo, um conceito ou até 
mesmo um objeto como uma bola. Quando um espectador é motivado a 
declarar certo grau de conhecimento, ele abstrai do seu interior algo externo 
que adentrou em seu cérebro pelas vias do conhecimento.  Outro ponto 
importante deste estudo é a replicação deste conhecimento. Como as pessoas 
lidam com a informação que é absorvida, em termos de confiança e status na 
forma benigna de absorção deste conhecimento ou maligna da mesma forma. 
Tal como pode ser observado nas perguntas seguintes. No quadro a seguir 
está sintetizado as principais tipologias que estão na lembranças dos ufonautas 
que compõem o universo de quase 5.000 indivíduos ativos que procuram 
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absorver informações sobre o ramo de ufologia, da forma que está descrito nas 
informações técnicas. 
 

Ouviu falar     
       
Tipologia Freq. %     
Greys 56 88,89%     
Reptilianos 50 79,37%     
Arianos (Louros) 40 63,49%     
Orion Greys - Altos 37 58,73%     
Zeta Reticuli Greys 36 57,14%     
Sirius 32 50,79%     
Andrômedas 28 44,44%     
Vega 22 34,92%     
Arturianos 21 33,33%     
Azuis (Guerreiros Estelares) 21 33,33%     
Centaurianos 21 33,33%     
Lirianos 17 26,98%     
Draco Mothmen 17 26,98%     

Outros 9 14,29%   Tipologia Freq. % 

Bellatrax Greys 8 12,70%  Plêiades 2 3,17% 
Deros/Teros 6 9,52%  Anunnakis 1 1,59% 
Nenhum 4 6,35%  Ashtar sheran 1 1,59% 
DALs 3 4,76%  Nórdicos 1 1,59% 
Total de relatos (casos) 428 -  Os altos e loiros 1 1,59% 

    Os de pele azul 
perolada 1 1,59% 

    Umitas 1 1,59% 
    w56 1 1,59% 

    
Total de relatos 
(casos) 

9 - 

 
 
 
 
Questão 08 - Já ouvi falar mal destes tipos de extraterrestres: 
 

Segundo o consciente coletivo dos ufonautas os greys aparecem em 
primeiro lugar no quadro das raças mais agressivas quando a interação com os 
humanos.  Não muito distante os reptilianos vêm em seguida. E em terceiro 
lugar os Zeta Reticuli Greys com apenas 33,33% da lembrança.  
 
 Para quem gosta de Ufologia é conveniente ressaltar que praticamente 
todos os tipos de extraterrestres existem pelo menos uma menção de que teve 
um tipo de problema com seres humanos registrado no consciente coletivo. 
Então diante de uma situação hipotética em que um cidadão se depara com um 
ser não identificado é bom manter a cautela antes de seguir em frente para 
efetuar um possível contato. No quadro abaixo está o ranking das raças 
segundo as manifestações dos internautas referentes a elementos negativos 
que elas possuem: 
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Ouvi falar mal     
       
Tipologia Freq. %     
Greys 51 80,95%     
Reptilianos 45 71,43%     
Zeta Reticuli Greys 21 33,33%     
Orion Greys - Altos 16 25,40%     
Draco Mothmen 10 15,87%     
Arianos (Louros) 9 14,29%     
Outros 7 11,11%   Tipologia Freq. % 

Bellatrax Greys 5 7,94%  Não sabe opinar 4 6,35% 
Andrômedas 5 7,94%  Não pode falar 2 3,17% 
Deros/Teros 4 6,35%  Cramunhão 1 1,59% 
Azuis (Guerreiros Estelares) 4 6,35%  Só com a vivência 1 1,59% 

Centaurianos 4 6,35%  
Total de relatos 
(casos) 

7 - 

Nenhum 4 6,35%     
Sirius 3 4,76%     
Arturianos 3 4,76%     
Vega 2 3,17%     
Lirianos 1 1,59%     
DALs 1 1,59%     
Total de relatos (casos) 195 -     

 
 
 
Questão 09 - Já ouvi falar bem destes tipos de extraterrestres: 
 

Os Arianos (Louros) com 52,38% da lembrança dos ufonautas lideram a 
lista de benfeitores. Talvez porque tenham as feições humanas, mas próximas 
dos humanos conforme o relato descritivo no site “Liberdade Cósmica”.  
 
 Em segundo lugar os Azuis (Guerreiros Estelares) com 30,16% da 
lembrança, seguidos pelos Andrômedas com 26,98% da lembrança do 
consciente coletivo. 
 
 Observe também que os Greys, campeões em lembrança e também em 
malfeitores aparecem em 5º lugar como benfeitores.  Pode ser devido muitos 
acreditarem que seus experimentos ajudem os seres humanos no 
desenvolvimento científico, tal hipótese deve ser investigada com maior 
profundidade através da literatura existente sobre estes “seres” envolvidos 
quase sempre em abdução e por engravidar mulheres e lhes retirar o feto na 
quarta semana de gestação (alegação de muitos relatos –ver History Channel) 
 
 Na próxima tabela está a síntese da tipologia dos EBEs segundo o grau 
de benfeitorias que os relatos inferem sobre estas raças: 
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Ouvi falar bem     
          
Tipologia Freq. %     
Arianos (Louros) 33 52,38%     
Azuis (Guerreiros Estelares) 19 30,16%     
Andrômedas 17 26,98%     
Sirius 15 23,81%     
Greys 12 19,05%     
Arturianos 12 19,05%     
Nenhum 10 15,87%     
Orion Greys - Altos 9 14,29%     
Lirianos 9 14,29%     
Centaurianos 9 14,29%     
Outros 9 14,29%   Tipologia Freq. % 

Vega 7 11,11%  Plêiades 2 3,17% 
Zeta Reticuli Greys 4 6,35%  Anunnakis 1 1,59% 
Reptilianos 4 6,35%  ashtar sheran 1 1,59% 
Deros/Teros 2 3,17%  Nórdicos 1 1,59% 
Draco Mothmen 2 3,17%  Os altos e loiros 1 1,59% 

DALs 2 3,17%  Os de pele azul 
perolada 1 1,59% 

Bellatrax Greys 1 1,59%  Umitas 1 1,59% 
Total de relatos (casos) 176 -  w56 1 1,59% 

    
Total de relatos 
(casos) 

9 - 

 
 
Questão 10 - Eu não confio em: 
 
 O impacto da mídia sobre os Greys realmente é significativo, pois eles 
aparecem em primeiro lugar com o maior grau de desconfiança entre todas as 
raças catalogadas com 46,03%. Considerando que 88,89% dos ufonautas já 
ouviram falar nos Greys este percentual se eleva para quase 52% 
(desconfiança). Não teria o caso Roswell contribuído para mistificar sobre esta 
raça que aparentemente visita nosso planeta elaborando suas pesquisas. 
 
 Em segundo lugar estão os Reptilianos com 39,68% da desconfiança. 
Será que o feito do filme na década de 80 – V A BATALHA FINAL – onde uma 
raça de reptilianos dominava os seres humanos se apoderando de tudo e 
alimentando de humanos não contribuiu significativamente para que esta 
crença se difundisse pelo Brasil e principalmente pela comunidade ufológica? É 
necessária uma pesquisa com maior profundidade para responder este 
questionamento. Porém é fato que após o seriado ter passado na mídia os 
relatos de reptilianos se multiplicaram por todo o continente. 
 
 Em terceiro lugar está o próprio medo com 30,16% das observações 
como o responsável pela desconfiança com os possíveis visitantes que vêm 
até o planeta terra. Número este bastante expressivo se comparado a lista de 
raças que foram catalogadas para esta pesquisa. 
 
 Segue abaixo a relação de desconfiança segundo o ranking das raças: 
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Eu não confio     
          
Tipologia Freq. %     
Greys 29 46,03%     
Reptilianos 25 39,68%     
Nenhum 19 30,16%     
Zeta Reticuli Greys 17 26,98%     
Orion Greys - Altos 12 19,05%     
Draco Mothmen 11 17,46%     
Outros 10 15,87%   Tipologia Freq. % 

Bellatrax Greys 7 11,11%  Não sabe 3 4,76% 
Deros/Teros 6 9,52%  Não pode responder 2 3,17% 
Centaurianos 6 9,52%  Cramunhão 1 1,59% 
Vega 5 7,94%  Devemos estudá-los 1 1,59% 
Andrômedas 5 7,94%  Devemos ter prudência 1 1,59% 
Arturianos 5 7,94%  Não confia em ninguém 1 1,59% 

DALs 5 7,94%  
Total de relatos 
(casos) 

9 - 

Lirianos 4 6,35%     
Sirius 4 6,35%     
Arianos (Louros) 4 6,35%     
Azuis (Guerreiros Estelares) 4 6,35%     
Total de relatos (casos) 178 -     

 
 
 
 
 
Questão 11 - Eu confio em: 
 
 Observe que 38,10% dos ufonautas não confiam em nenhum tipo de 
extraterrestres. O que reporta, em relação a pergunta anterior, que o grau de 
desconfiança é bem maior do que se supunha; e o valor real está entre 30,16% 
e 38,10%. 
 
 Em segundo lugar os Arianos (Louros) são os mais confiáveis com 
28,57% das observações. Em terceiro empatados estão as duas raças: 
Andrômedas e Azuis (Guerreiros Estelares) com 19,05% cada um. 
 
 Observe na próxima tabela a relação das raças citadas e lembradas pelo 
ranking decrescente de confiança. 
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Eu confio     
          
Tipologia Freq. %     
Nenhum 24 38,10%     
Arianos (Louros) 18 28,57%     
Andrômedas 12 19,05%     
Azuis (Guerreiros Estelares) 12 19,05%     

Outros 10 15,87%   Tipologia Freq. % 

Sirius 10 15,87%  Não sabe responder 3 4,76% 
Arturianos 7 11,11%  Não pode responder 2 3,17% 
Lirianos 7 11,11%  Plêiades 2 3,17% 
Orion Greys - Altos 7 11,11%  Anunnakis 1 1,59% 
Centaurianos 5 7,94%  Ashtar Sheran 1 1,59% 
Greys 5 7,94%  Os de cara de melão 1 1,59% 

Vega 5 7,94%  
Total de relatos 
(casos) 

10 - 

Reptilianos 4 6,35%     
Zeta Reticuli Greys 2 3,17%     
Bellatrax Greys 1 1,59%     
DALs 1 1,59%     
Deros/Teros 1 1,59%     
Draco Mothmen 1 1,59%     
Total de relatos (casos) 132 -     

 
 
Questão 12 - Sinta-se a vontade em fazer um comentário que acha 
marcante sobre uma ou mais espécies de extraterrestres que você ache 
importante: 
 
 Leia atentamente as considerações dos ufonautas e tire suas próprias 
concluções: 
 
 
 
Comentários sobre a tipologia descrita na pesquisa 

Acredito que existam ETs, que não querem se comunicar, mas que já foram capturadas 
espécimes pelos governos de outros países, principalmente os EUA, mas que para não abalar 
opinião pública não divulgam. Que os ETs são mais adiantados que nós, que fazem experiências 
no nosso planeta, e se fossem indóceis, com a tecnologia que possuem poderiam nos destruir, e 
tudo tem seu tempo..Acredito que um dia eles farão contatos com nosso planeta.. O homem não 
pode ter a tecnologia deles, pois o homem destrói tudo em que toca, em nome do poder..  
Amo os Arcturianos e os Sirianos. 
Arianos. 
As Plêiades são uma coletividade de extraterrestres do sistema estrelar Plêiade. Sua cultura é 
antiga e parece vir de um universo de amor, muito antes da Terra haver sido criada. 
Conheço muito pouco sobre cada um deles e gostaria de receber informações sobre cada um 
deles, citado nas perguntas acima. 
É uma incógnita especular sobre civilizações extraterrestres. Através de relatos podemos saber 
algo, mas certeza sobre comportamento não temos nenhuma... 
Entre 1956 e 1978, em Pescara, Itália, vários cientistas italianos, um pintor muito conhecido, 
Gaspare de Lama, etc (mais de 150 pessoas) tiveram contacto com extraterrestres, entre eles 
Stefano Breccia, um professor universitário que acaba de escrever um livro sobre esse assunto, 
Contattismi di massa. Teriam uma base no mar e tinham vindo de vários planetas da nossa 
Galáxia. Chamavam-se a si mesmos W56. 
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Comentários sobre a tipologia descrita na pesquisa 

Eu num sei o que eles querem aqui, se são bons ou ruins, mas na dúvida tenho minha escopeta 
10 de repetição sempre carregada. Até mesmo para os autores desta lista cuja intenção ainda 
desconheço. 
Eu sou reptiliano. 
Gostaria de saber mais o que fazer para conseguir ter contato com os extraterrestres, seja por 
sonho ate se familiarizar e depois contato de 3 grau. 
Grays são agressivos e dominantes. 
Nada a comentar. 
Não acredito em extraterrestres, como vou saber que espécie eles são? 
Não tenho conhecimento suficiente para fazer tal comentário. 
Não conheço nenhuma espécie e nem sei se existe. 
No fundo, somos todos farinha do mesmo saco. 
No site galactic federation,existe uma vasta compilação de textos explicando sobre formas, modo 
de vida e intenções de inúmeras raças extraterrestres. 
Os extraterrestres altos e loiros foram confundidos com Jesus Cristo. Inclusive as folhinhas os 
retratam, aumentando a confusão. 
Os Zetas e Arianos merecem todo nosso respeito pela bondade, inteligência e elevação espiritual. 
Para mim são todos invasores. 
Por que não se expõem mais abertamente? 
Prazer,  faço parte dos Orions reencarnados neste planeta, penso ter sido expulsa por agir com 
egoísmo, e sinto muito por isso. 
Que tipo de extraterrestres seriam os deuses e anjos? 
Sem comentários, pois não os conheço. 
Sirianos A por viverem em ambiente aquático. 
Só conheço por palavras, não posso saber a verdade. 
Talvez extraterrestres não venham pessoalmente ao nosso mundo e, sim, mandem sondas 
avançadas. Também não vejo razões para alienígenas trabalharem nas sombras. Acredito que, 
se nos visitassem, fariam isso publicamente, sem pactos sinistros com organizações 
governamentais ou secretas. 
Tenho sonhos marcantes com reptilianos e greys e os acho amistosos. 
Todos eles aparentam fazerem pesquisas em nosso planeta usando nossos recursos (inclusive 
usam o Homem para pesquisas científicas). 
Todos são reflexos dos medos e anseios humanos. 
Tolice. 

 
 
Questão de 13 – 17: 
 
13) Julgue a frase: "Todo extraterrestre encontrado em solo terreno deve 
ser eliminado" 
 
14) Julgue a frase: "Devemos usar o espaço fora do planeta para fins 
bélicos para nos defendermos de outras civilizações extraterrenas" 
 
15) Julgue a frase: "Devemos fazer alianças com extraterrestres para 
lutarmos juntos contra outras raças nocivas a nossa espécie" 
 
16) Julgue a frase: "Devemos negociar matérias primas, como por 
exemplo carne de gado, em troca de tecnologia com os extraterrestres" 
 
17) Julgue a frase: "Devemos deixar que os governos e militares 
negociem com os extraterrestres sobre assuntos de nosso interesse" 
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Afirmativa Nota Opinião 

13) Eliminar extraterrestres 2,0 Discorda totalmente 
14) Espaço: Fins bélicos 2,9 Discorda parcialmente 
15) Alianças bélicas 4,7 Nem concorda, nem discorda 
16) Matérias primas por tecnologias 4,3 Nem concorda, nem discorda 
17) Negociações governamentais 2,5 Discorda totalmente 

 
Para responder estas questões (de 13 a 17) utilizou-se uma escala 

padrão chamada de likert  (de 1 – 10) onde 1 representa discordância total da 
sentença e 10 concordância total com a sentença.  
 
 As conclusões que podem ser tiradas das respostas são: 
 
Que os ufonautas discordam totalmente que todo extraterrestre encontrado em 
solo terreno deve ser eliminado; 
 
Que os ufonautas discordam parcialmente que devemos usar o espaço fora do 
planeta para fins bélicos para nos defendermos de outras civilizações 
extraterrenas; 
 
Que os ufonautas Nem concordam, nem discordam que Devemos fazer 
alianças com extraterrestres para lutarmos juntos contra outras raças nocivas a 
nossa espécie; 
 
Que os ufonautas Nem concordam, nem discordam que devemos negociar 
matérias primas, como por exemplo, carne de gado, em troca de tecnologia 
com os extraterrestres; 
 
Que os ufonautas discordam totalmente que devemos deixar que os governos 
e militares negociassem com os extraterrestres sobre assuntos de nosso 
interesse 
 
Questão 18 - Faça o comentário que achar interessante sobre quaisquer 
das perguntas de 13 a 17: 
 
 Observe abaixo atentamente as declarações/motivos das opiniões dos 
ufonautas sobre as questões de 13 a 17: 
 
Comentários sobre as afirmações descritas na pesquisa 

(13) naturalmente, espécies agressivas, as que barganham com os governos e de fato os 
controlam, e aquelas que se "banqueteia" devorando crianças e animais devem ser banidos com 
a ajuda daqueles que estão velando por nós e nos protegendo em segredo. 
17 - depende dos governantes. 
Deve haver outro meio de negociar tecnologia, ou talvez ter umas aulas com eles. Os governos e 
militares não possuem capacidade de negociar nada. 
É preciso saber a verdade primeiro. 
Em breve a terra saberá. 
Essas não seriam frases/pensamentos dos norte-americanos ligados ao governo? 
Eu acho que é preciso ter muita confiança sobre uma raça extraterrestre porque ao que dizem 
eles não são muito hostis. 
Eu não vi sentido nessas perguntas... 
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Comentários sobre as afirmações descritas na pesquisa 

Extraterrenos não estão aqui, para fins bélicos nem tão pouco militares a evolução não funciona 
desta forma militar que conhecemos. Existem raças hostis sim, mas não devemos revidar 
absolutamente nada, pois a seres de mais alto grau que controlam todo o processo. 
Extraterrestres não estariam interessados em "carne de gado" ou coisas do tipo. Estariam mais 
interessados em conhecer nossas diversas culturas e toda a rica biologia da Terra. Não viriam 
como exploradores, viriam como pesquisadores.  
Mesmo que não queiramos, com certeza governo e militares negociaram por todos nós, aja visto 
que já o fazem sem que saibamos. 
Nada a declarar. 
Nenhum. 
Nós não temos que julgar e exigir nada. Nós é que estamos em julgamento com nossa civilização 
decadente. 
O contato com os extraterrestres é uma herança da humanidade, como seres estelares também 
que somos. Portanto temos que conhecer o que se passa a respeito deles para que possamos 
nos encaixar também no lugar que nos cabe como seres cósmicos. 
O momento é a busca pela paz. Temos subsídios melhores para negociar do que gados. Os 
melhores representantes do planeta é o povo e não os militares.  
Os governos escondem a realidade sobre os extraterrestres, da população. 
Os governos estão usando a tecnologia provida dos grays e dos reptilianos p/o uso nefasto contra 
a humanidade. 
Palhaçada. 
Pergunta de sentido genérico com muito valor na escala. 
Primeiramente os militares não passam nenhum dado importante para opinião publica, não acho 
que os ets queiram carne bovina, pois com a tecnologia que possuem pode pegar a carne que 
quiserem, e não temos tecnologia para guerrear com nenhum planeta.. 
Se os governantes forem negociar com os extraterrestres, que o façam com o acompanhamento 
e conhecimento dos povos da terra. 
Se temos matérias primas abundantes, porque não trocarmos matéria prima por tecnologia, 
principalmente tecnologia que nos faça viver mais e melhor. 
Sobre a pergunta numero 14, eu não acredito e nem desacredito em extraterrestres sou neutra na 
minha resposta, coloquei sim só pra resposta não ficar vazia. 
Somos diferentes em planetas e planos diferentes, cada uma das partes deve crescer por si 
mesma. 
Tem umas perguntas meio idiotas, cuja finalidade ainda desconheço. 

Encontre-o na paz. 
"Mantenha a calma, tente ler os pensamentos e se comunicar." 

 

 

Questão 19 - Que conselho você daria para alguém que se encontrasse 
com um extraterrestre? 
 
 

Opiniões caso alguém encontre com um extraterrestre 

Abra a palma da mão e diga namaste. 
Aconselharia uma aparição em massa em todo o mundo  
Calma. 
Calma e tente manter um dialogo, e aceite que na casa do senhor existem muitas moradias. 
Cautela. 
Com certeza para que tentasse observar se suas atitudes demonstram amistosidade ou não. 
Corra do desconhecido! 
Corra. 
Desconfiar 
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Opiniões caso alguém encontre com um extraterrestre 

Diga oi 
Entre em contato 
Estudar bem a situação. Tentar registrar o caso. Agir com calma e manter-se seguro. 
Fale com eles! 
Ficar na dele, se não conhece não procure, pois não sabe o que os ets pudessem querer..qual 
interesse deles 
Fique atento. 
Fique calmo e observe tudo. 
Fique calmo e pergunto muito. 
Fique calmo. 
Fuga sempre q encontrar com um, pois vc não tem o conhecimento se ele vai te fazer mal ou não. 
FUJA!!! 
Informe-se sobre os muitos tipos: amigáveis e os nocivos a vida na Terra 
Manter a calma, pois não é qualquer um que consegue esta maravilha de contato depois é 
perguntar o que pode fazer para ajudar e ser ajudado 
Mantenha a calma e peça para que ele levante a mão caso esteja entendendo 
Manter-se calmo, saudá-lo levantando a mão direita e pensar ou dizer: "seja bem vindo"e 
aguardar o contato 
Mostrar não ser uma ameaça a eles e c possível tentar fazer a amizade com alguns deles, pra eu 
poder ter amizade com um extraterrestre!!!! 
Muita calma e paz, eles lerão a sua mente, mesmo 
Não atacar, emitir uma onda de paz. Caso sinta que não foi compreendido/aceito, rezar e correr. 
Não confie nele. 
Não esqueça a máquina digital. 
Não se aproxime, a menos que seja convidado.  
Não tem como dar um conselho sobre alguma coisa, se você nunca tiver passado por algo 
semelhante 
Não tenha medo e mantenha a mente aberta 
Não tome atitudes agressivas ou ameaçadoras. 
Para essa pessoa tentar se comunicar e pedir alianças e ajuda para salvar as catástrofes do 
nosso planeta, por eles terem mais experiência. 
Para não ser hostil. 
Pergunte algo útil. 
Que pedisse ao extraterrestre alguma prova de sua existência (talvez algum equipamento 
altamente tecnológico). Também que deixasse informações sobre: a cura para nossas doenças, 
melhores formas de produção de alimentos, melhores programas de redução de poluição e 
soluções aplicáveis para o fim dos conflitos armados entre as nações terrestres. 
Que tirasse o máximo de informações do extraterrestre e o tratasse bem! 
Reze muito e corra o qto puder. 
Se for um gray, saia correndo. Se não for, tente entender o máximo possível sobre a tecnologia e 
a sociedade destes. 
se mantivesse centrado 
Se não se sentir bem, é melhor ficar longe. 
Seja cortês 
Seja humilde. Você é mais um espécime evoluído a ser observado. Portanto, corra se for possível 
ou fique e aguente as consequências. 
Seja prudente. 
Seja vc mesmo"^^ 
Seja verdadeiro. Pense claramente. 
Silencio 
Tenha calma. 
Tenha cuidado e não confie muito em tudo. 
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Opiniões caso alguém encontre com um extraterrestre 

Tenha evidência, senão não encha o saco! 
Tentar comunicação, antes de qualquer outra coisa. 
Tentar manter a calma. Se eles o levarem, com certeza vão trazê-lo de volta. 
Tentasse o contato come se fosse um estrangeiro qualquer. 
Tente contato 
Tente fazer contato 
Tente ser amigável. 
Tomar cuidado 
Vamos fazer sexo 

 
 
Questão 20 - Relacione as habilidades mais marcantes dos extraterrestres 
que você conhece: 
 
 Aqui foi questionada uma habilidade predominante por raças segundo o 
consciente coletivo humano. 46% dos ufonautas evidenciaram um forte poder 
de Abdução por parte dos Greys  e  Zeta Reticuli Greys (com 17,5%) e 28,6% 
de habilidade de Telepatia por parte dos Arianos (Louros) e também na 
telepatia com 15,9% pelos Orion Greys – Altos. Os outros percentuais são 
muito baixos para se fazer uma afirmação. 
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Greys 5 1 0 29 5 
Zeta Reticuli Greys 4 2 0 11 5 
Bellatrax Greys 3 1 1 6 1 
Orion Greys - Altos 10 1 0 4 1 
Deros/Teros 1 4 1 1 0 
Lirianos 5 5 0 1 0 
Sirius 8 2 0 2 1 
Reptilianos 2 3 2 9 8 
Draco Mothmen 1 2 1 3 1 
Vega 6 2 1 0 1 
Andrômedas 8 0 2 2 0 
Arturianos 7 2 3 1 0 
Arianos (Louros) 18 5 0 1 0 
Azuis (Guerreiros Estelares) 9 0 4 1 1 
Centaurianos 6 1 1 3 0 
DALs 2 0 0 1 1 
Outros 7 1 1 1 4 
Total de casos 102 32 17 76 29 
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Greys 7,9% 1,6% 0,0% 46,0% 7,9% 
Zeta Reticuli Greys 6,3% 3,2% 0,0% 17,5% 7,9% 
Bellatrax Greys 4,8% 1,6% 1,6% 9,5% 1,6% 
Orion Greys - Altos 15,9% 1,6% 0,0% 6,3% 1,6% 
Deros/Teros 1,6% 6,3% 1,6% 1,6% 0,0% 
Lirianos 7,9% 7,9% 0,0% 1,6% 0,0% 
Sirius 12,7% 3,2% 0,0% 3,2% 1,6% 
Reptilianos 3,2% 4,8% 3,2% 14,3% 12,7% 
Draco Mothmen 1,6% 3,2% 1,6% 4,8% 1,6% 
Vega 9,5% 3,2% 1,6% 0,0% 1,6% 
Andrômedas 12,7% 0,0% 3,2% 3,2% 0,0% 
Arturianos 11,1% 3,2% 4,8% 1,6% 0,0% 
Arianos (Louros) 28,6% 7,9% 0,0% 1,6% 0,0% 
Azuis (Guerreiros Estelares) 14,3% 0,0% 6,3% 1,6% 1,6% 
Centaurianos 9,5% 1,6% 1,6% 4,8% 0,0% 
DALs 3,2% 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 
Outros 11,1% 1,6% 1,6% 1,6% 6,3% 
Total de casos 102 32 17 76 29 

 
 
Questão 21 - Além das habilidades descritas acima você tem alguma 
coisa a mais a declarar que ache importante? 
 
 Leia atentamente as informações dos ufonautas abaixo: 
 
Declarações sobre as habilidades dos possíveis visitantes extraterrestres 

Acalmam a dor com um simples toque de mãos. 
Acho muito importante salientar o contínuo contato conosco desde os primórdios da civilização 
conhecida, segundo se acham em pinturas rupestres. 
As ações de engenharia genética, visando melhoramento biológico e espiritual da nossa raça, 
realizada pela maioria dos extraterrestres. 
Através de sonho ajudar alguém a ter premonição. 
Eu só acho importante que os reais objetivos desta lista sinistra sejam revelados o mais breve 
possível. 
Força magnética de proteção. 
Manipulação energética e genética. 
Muitos possuem habilidades cirúrgicas. 
Multi dimensionalidade. 
Nenhuma, acredito que existem mais formas de vidas, já que não somos os únicos.. E o homem 
não acredita que possa haver mais formas inteligentes em outros planetas, os seres humanos se 
julgam superiores.. não sabemos nem o que acontece em nosso planeta, conhecemos muito mal 
a lua, isto é , se a conhecemos mesmo.. não acredito que o homem tenha ido até a lua, pois 
nossa tecnologia caminhava a passos de tartaruga, naquela época, não havia nem computador..  
O coeficiente tecnológico e evolutivo espiritual das diferentes raças deve ser levado em 
consideração. 
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Declarações sobre as habilidades dos possíveis visitantes extraterrestres 

Os irmãos Arcturianos estão aqui para nos ajudar, são muito amorosos. Talvez o mesmo se dê 
em relação aos Sirianos. 
Que esta pesquisa gere um 'documento' com informações precisa sobre todos os ETs, suas 
origens, comportamento e intenções 
Tirando os grays e reptilianos, outras raças estão p/nos ajudar a ascender das 3’dimensões p/a 
5'd. 
Velocidade de viagem. 

 
3.4 – Dados Sociais 
 
Questão 22 - Qual a sua filosofia de vida? 
 
 A filosofia de vida é o que o ufonauta verdadeiramente pratica no seu 
cotidiano. Veja os depoimentos que se seguem: 
 
Filosofia de vida do grupo estudado 

A Verdade vem antes dei qualquer coisa. 
A verdade acima de tudo 
Acreditar em DEUS 
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. 
Buscar conhecimento e tentar ser cada vez melhor. 
Buscar sempre o conhecimento. 
Carpe dien. 
Cientificismo. 
Crescer a cada dia, aprender com os erros e assumir quando estou errado. Aceitar as opiniões 
dos outros. Viver a vida, porque ela e maravilhosa. 
Cristão. 
Deus existe. Assim como tem o mal tem o bem, cada um tem liberdade d escolha de uma das 
duas opções, e a minha filosofia de vida é : "Faça o bem não para os outros verem. Faça o bem 
para sua consciência e para Deus ver ". 
Do bem. 
Espiritualista. 
Estar uno com tudo. 
EVOLUIR. 
Evoluir espiritualmente, me adaptar como ser humano, seguindo as regras de paz e amor 
vigentes neste planeta. 
Evoluir mentalmente espiritualmente e conciencialmente em busca do Unos supremo. 
Fica cada dia como se fosse o ultimo. 
Liberdade com responsabilidade. 
Libertário. 
Normal. 
O Menos é mais! 
Paz e harmonia para todos. 
Paz, evolução pessoal. 
Pensar o bem e fazer o bem a todos. 
Pratico a Não-Violência. 
Primariamente seria ajudar a humanidade durante esse período de transição e falar aos que 
querem escutar. 
Procurar fazer o que é certo sempre. 
Que a beleza nos guie sempre. 
Realizar o Amor como pregado por Jesus Cristo e os seus anjos (extraterrestres) na terra. Sem 
egoísmo, maldade, más intenções, mentiras e etc. 
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Filosofia de vida do grupo estudado 

Sem caridade não há salvação. 
Sempre questionar. 
Ser feliz não precisar de tanto dinheiro. 
Ser um instrumento cada vez melhor para servir a Deus e à humanidade 
Siga sempre a bem-aventurança! 
Sou pacifista, amo a natureza. 
Tudo tem o seu limite... c ultrapassá-lo,com certeza vc vai sofrer consequências!!! 
Trabalhar por um mundo mais justo. 
Um dia de cada vez. 
Universalista - comunicador nato. 
Viva cada minuto como se fosse o último. 
Viva e deixe viver. 
Viva feliz. 
Viver. 
Viver bem e em paz. 
Viver bem. 
Viver com consciência. 
Viver e deixar os outros viverem , pois eles tem o mesmo direito de nós, se existem , é porque 
Deus deixou viverem, e o homem não é tão superior , que possa ter o direito de matar..  
Viver e deixar viver. 
Viver muito. 

 
 
Questão 23 - Qual a sua religião? 
 
 Aqui o ufonauta relata o grupo social ao qual pertence. Veja as opiniões 
abaixo: 
 
 
Religião do grupo estudado Freq. % 
Adventista 7 dia 1 1,7% 
Agnóstico 1 1,7% 
Ateu 4 6,7% 
Católica 10 16,7% 
Católica não praticante 1 1,7% 
Cientologia 1 1,7% 
Crente 1 1,7% 
Cristã/ão 4 6,7% 
Deus 1 1,7% 
Espírita 4 6,7% 
Espiritualista 2 3,3% 
Espiritualista Universalista com mediunidade de incorporação praticante na 
Umbanda Branca Cósmica Universal 1 1,7% 

Evangélico 3 5,0% 
Fui mórmon, hoje não frequento religião nenhuma. 1 1,7% 
Inclinação ao Budismo 1 1,7% 
Judeu 1 1,7% 
Kardecista 1 1,7% 
Metafísica e Magia. 1 1,7% 
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Religião do grupo estudado Freq. % 
Mórmon 1 1,7% 
Muçulmana e advaitin 1 1,7% 
não creio nas religiões 1 1,7% 
Não possuo 15 25,0% 
Universalismo ou Xamanismo. 1 1,7% 
Universalista 1 1,7% 
Wicca 1 1,7% 
Wiccana (de bruxos) 1 1,7% 

 
Questão 24 - Você já viu algum extraterrestre, relate, por favor? 
 
 Veja alguns dos relatos que os ufonautas afirmam ter conhecimento: 
 
Relato de quem declarou ter visto extraterrestre 

Sim pequenos e magros cabeças grandes (prov. greys) 
Sim, uma vez tive um contato com um membro da raça plêiade. - e já pude ver a nave deles. 
Sim. Durante um atendimento em que se trabalhava com extraterrestres, eu vi um, não 
fisicamente falando, mas era baixinho, sentado ou pairando sobre o chão. 
 
 
Questão 25 - Você faz uso de alguma droga lícita ou ilícita que afeta o seu 
cérebro? 
 
 Observa-se que a afirmação de que ufonautas são usuários de “drogas” 
não condiz com a verdade. Argumento muito utilizado para desfazer das 
observações que muitos fazem ao se referirem ao segmento. Embora aqueles 
que utilizem drogas lícitas por problemas neurológicos não estão afastados 
também de credibilidade, pois o método científico permite através de prova e 
contra prova a existência do fato. 
 
 
Uso de substância 
química 

Freq. %    

Não utilizo 52 82,54%    
Utilizo 8 12,70%    
Já usei no passado 1 1,59%    
Outros 2 3,17%   Outras Freq. 

Total 63 100,00%  Açúcar branco e café 1 

    Tudo afeta o cérebro 1 
    Total 2 

 
 
Questão 26 - Por que gosta do tema de ufologia? 
 
 Leia atentamente as declarações dos Ufonautas na página seguinte: 
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Porque os ufonautas estudados gostam de ufologia 

Acho interessante e não acredito que estamos sós no "universo" ou "multiverso" 
Acho lindos 
Acredito não estar sós 
Atração pela possibilidade de novas descobertas. 
BUSCA DA VERDADE 
Companhia no universo. 
Conhecer as civilizações que vivem nesses tão grandiosos universos é uma obrigação. Fizeram 
isso: Albert Einstein, Platão, Carl Gustav Yung, Carl Sagan, dentre outros.  
Curiosidade 
Curiosidade 
Curiosidade 
Curiosidade 
Curiosidade natural 
Depois que vi um UFO passei a querer saber mais sobre o assunto. 
Desde criança sempre gostei do tema, e quando tive um avistamento resolvi estudar o fenômeno. 
É a coisa mais real que existe. 
É a única mais próxima de Exobiologia no planeta. 
É um tema sério e verdadeiro 
Eu não sei se gosto, só quero saber a verdade. 
Fascina-me o fato de saber que há vidas paralelas, e que poderíamos viver todos em comunhão 
de ideais. 
Gosto de me manter informada sobre tudo. 
Gosto desde criança. 
Gosto porque eu não consigo acreditar que estamos sós e espero um dia contrariar tudo o que a 
igreja diz e que os governos sejam desmascarados sobre a existência de extraterrestres. 
MISTERIO. 
Nem sei oq é isso. 
Nunca acreditei que estamos sós e que Deus é muito mais do que diz na bíblia. 
Para pesquisa científica. 
Pela convicção de que existe vida em outros lugares do universo. 
Pela essência e diversificação do tema. 
Pelo mistério. 
Pke eu amooo essas coisas do espaço sideral, so ALUCINADA!!!!!Adoraria ir pro espaço... mas 
axo q espaco msm soo ta minha cabeça, q nunca ta firme!!!rsrsrsrsrsrs 
Por estar entrelaçado na história do homem. 
Por já ter visto OVNI e também por curiosidade e maravilhamento ante o Universo. 
Porque pra mim é um assunto tenho opinião neutra e eu tenho muita curiosidade em assuntos q 
tenho opinião neutra 
Porque, nos leva a começar a ver quem nos somos. 
Por ser uma ciência séria, que estudo os fenômenos existentes em nosso planeta que outras 
pessoas insistem em ocultar., além de acreditar que não estamos sós, basta ver a quantidade de 
evidências ao nosso redor e analisar , pesquisar e confirmar que estamos sendo visitados e 
mantendo contato a muito anos. 
Por ter visto um. 
Por uma experiência pessoal. 
Porque acredito piamente na existência de outros seres no Universo; por achar que eles já estão 
entre nós, inclusive comandando algumas ações governamentais.  
Porque acredito que há varias moradas na casa do Pai. 
Porque é algo totalmente desconhecido. 
Porque é interessante. 
Porque é interessante. 
Porque é interessante, curioso. 
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Porque os ufonautas estudados gostam de ufologia 

Porque ela nossa origem. 
Porque está relacionado às nossas origens e ao nosso futuro 
Porque faz eu ampliar minhas possibilidades de interação. 
Porque não acredito que Deus criaria um universo tão gigantesco para só uma raça mesquinha 
como a nossa que e tão egoísta que não pode assumir que não estamos sozinhos. Deus e muito 
perfeito, nos não somos a sua imagem e semelhanças. 
Porque o homem é um mistério, assim como o universo e a vida. 
Porque os ET's são os que realmente fizeram as modificações genéticas necessárias para nos 
tornarem o que somos hoje. São os "tais deuses" da Bíblia, Vedas e outros livros considerados 
santos. Não passamos de uma experiência genética, se bem ou mal sucedida, acho que eles 
estão tentando descobrir. 
Porque sei que eles existem e estão aqui, já os vi. 
Porque sem dúvida há evidência de sua presença aqui. 
Porque sempre vi óvnis. 
Porque vi um disco voador em 1987, e desde então comecei a pesquisar. 
Quando não tratada com fanatismo, tem uma simpática ligação com a ficção científica, com a 
astronomia e a exobiologia. 
Sei lá e fascinante. 
Sem explicação, era o meu maior medo e hj é uma das minhas paixões. 
Sempre gostei, acho que a ufologia abre as portas para adentrarmos um mundo mais vasto do 
que só achar que as coisas só acontecem no planeta terra. 
Seres em outros sistemas são naturais para mim. 
Sinto que eles me visitam (em sonhos). 
Sinto que já sabia sobre estas coisas na ultima encarnação. 
Sinto-me contado de alguma forma. 
Só a titulo de curiosidade. 
Tenho medo de extraterrestres. 

 
Questão 27 - Que respostas espera encontrar pesquisando sobre 
ufologia? 
 
 Analise as respostas abaixo e veja se você identifica-se com elas: 
 
Respostas que os Ufonautas desejam obter estudando ufologia 

A origem da humanidade 
A realidade de não estamos sós e que a historia da humanidade não é bem esta. 
A respeito de nossa existência. 
A tecnologia deles fascina-me 
A verdade 
A VERDADE 
A verdade 
A verdade 
A verdade de tudo o que somos e para onde iremos. 
A verdade sobre as questões não respondidas. 
A verdade sobre vida extraterrestre. 
A verdade, que não estamos sozinhos nesse universo. 
A verdade. 
Algo que auxilie em minha evolução 
As respostas que nossos governantes tanto nos escondem. 
Atualmente, nenhuma. 
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Respostas que os Ufonautas desejam obter estudando ufologia 

Como disse na questão anterior, não sou eu quem está a procura de respostas. São eles. 
Conclusões sérias e abalizadas sobre os fenômenos, não "achismo" alarmista! 
Considero a ufologia científica a única forma de encontrar as respostas sobre o tema sem achar 
que são seres especiais, deuses, que salvarão a Terra da destruição.  
Contatos. 
Do conhecimento adquirido pelo ser humano. 
Espero saber a verdade sobre nossa origem e destino. 
Fantásticas e mais perto possível da realidade. 
Gostaria que provassem através de fundamentações a existência de ets... para conhecermos o 
modo de vida dos mesmos.  
Informações além das que já tenho. 
Integração da Terra ao contexto universal 
Ja encontrei minhas respostas. 
Mais entendimento. 
Muitas. 
Muitas, dentre elas como colaborar quando for necessário. 
Não busco respostas na ufologia. Busco contato. 
Não busco respostas pessoais, só a verdade dos fatos. 
Não procuro respostas, apenas conhecimento 
Nenhuma. 
Nenhuma. 
Nenhuma.. 
Nenhuma.  
O estudo da Ufologia é um caminho interessante para a consciência cósmica do homem. Somos 
cidadãos do Universo e desconhecemos isso. O homem é somente mais uma raça, dentre as 
outras. Precisamos integrar o Universo, física e espiritualmente 
O que eles desejam aqui? 
Obter maior conhecimento e tranquilizar minha mente, tentando viver melhor em meio humano 
ORIGEM DA VIDA 
Para onde vamos e como evoluiremos. - e se teremos ajuda. 
Porque estou aqui, de onde vim e para onde vou. 
Que de fato existem vidas tão inteligentes quanto a nossa e que esperam compartilhar 
conhecimento. 
Que eles se mostrem cada vez mais fazendo a humanidade crer no seu amor por nós e que estão 
aqui como enviados da Hierarquia Cósmica Interplanetária para ajuda ao Planeta Terra nesse 
momento de transição de Eras que estamos passando, na separação do Joio do Trigo. 
Que existam extraterrestres!!!!! 
Que existe mais que esta terra. 
Que o meu é grande. 
Que outras civilizações inteligentes existem no universo e que conseguiram ultrapassar as 
barreiras astronômicas através de tecnologias que ainda desconhecemos.  
Quem são e o que querem. 
Quem somos. 
Se eles existem mesmo. 
Se existe vida em outros mundos. 
Se existe vida fora da terra. 
Se o que eu ouvi falar sobre E.T.s é realmente verdade. 
Se realmente existem e se estão entre nós. 
Se temos "amigos" fora daqui. 
Se umas crianças mataram um "extraterrestre'  aqui neste planeta por que cientistas não 
estudaram e revelaram para o mundo inteiro a existência de extraterrestres  
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Respostas que os Ufonautas desejam obter estudando ufologia 

Sinceramente, não encontro nenhumas! É um desespero. 
Talvez resposta sobre esse tal extraterrestre que nunca vi nada a respeito só escuto falar. 
Tentar descobrir quem são os caras que estão nos visitando... 
Todas as pertinentes ao tema. 

 
Questão 28 e 29: 
 
28) De uma forma geral que nota você daria para a evolução espiritual dos 
extraterrestres que visitam a terra? 
 

29) De uma forma geral que nota você dá para a sua atual evolução 
espiritual? 
 
 Mesmo sendo o grau de espiritualidade dos supostos Extraterrestres que 
visitam o planeta ser superior em média que a elevação espiritual dos 
ufonautas se for comparado caso a caso observa-se que a quantidade de 
ufonautas que se dizem superiores em fator evolutivo aos extraterrenos é maior 
que o afirmado sobre os extraterrenos (54%). 

Grau de Espiritualidade comparativa entre os entrevistados e 

possíveis visitantes Extraterrestres
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Questão 30 - Tem alguma informação que ache relevante a ser declarado 
sobre o contexto da tipologia extraterrestre? 
 
 Veja as considerações finais sobre o assunto: 
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Considerações finais dos Ufonautas 

A fantasia da mente humana e o medo do desconhecido impedem o homem de enxergar 
claramente que a maior parte das inteligências dessa galáxia são humanóides e com pouca 
variação quanto à base genética. 
Acho os ufólogos, curiosos, mas que compartilham com os menos ufólogos as informações 
obtidas, e isto é bom..pois pesquisam e tentam responder as questões que lhe interessam..mas 
muitos também não viram naves espaciais ou discos voadores.. todo o ser humano é sonhador, 
como os ufólogos..não sei nem qual seria a reação , caso encontrasse um disco voador, ou et.. 
Acho que a tipologia visível é bem menor que a invisível. Podem existir seres multidimensionais 
que nem imaginamos como são. Portanto é bom não achar que esgotamos o assunto apenas 
com o que vemos. Creio que já vi disco voador em formatos mutantes, parecidos com algo mais 
vivo ( e não uma máquina) portanto acho que eles podem assumir diversas formas nem 
imaginadas por nós. 
Acredito que muitas das espécies relatadas são partes do folclore ufológico e devem ser tratadas 
com certa moderação por parte dos pesquisadores. 
Ainda estou aprendendo! 
Ainda não vi tipologia nenhuma, se houver alguma, por favor, me mostre. 
As aparências enganam, tanto em relação a humanos quanto a extraterrestres. Somos todos 
diferentes e todos iguais em essência. 
Como cada humano tem uma personalidade própria e experiências pessoais, acho difícil 
considerarmos os extraterrestres de outra forma, ou seja, unidos por um pensamento comum. Em 
outras palavras, não vejo como um grey pode pensar exatamente igual a outro grey, e, todos 
juntos, tramarem uma conspiração contra os humanos. Cada alienígena teria suas ideias e 
opiniões, e uma evolução espiritual diferente. Além disso, não vejo razões para os extraterrestres 
viajarem pela imensidão do espaço apenas para nos fazer mal.  
Como ter certeza de que tal tipologia corresponde à verdade? 
Devemos agradecer diariamente aos militares do mundo todo pelo excelente trabalho de 
acobertamento, o qual, infelizmente, se faz necessário. 
Existe um estudo tipológico extraterrestre, que informa a visita a terra, de pelo menos 40 raças 
diferentes. Temos informações de que os EUA mantêm contato com pelo menos 04 raças. 
Existem seres de aparência diferente dos que se ouve falar na internet. 
Muito provavelmente não tenham a forma humanóide, pois se desenvolveram sob condições 
adversas às da Terra. Sobre a questão acima você está forçando quem não acredita em espíritos 
a se manifestar, marco 1 como se fosse 0 (Não acredito em espiritualidade). 
Não. Porém sobre a evolução espiritual extraterrestre, muito me impressiona, algo não foi dito 
pelos religiosos na bíblia, porque eu não sei! Medo? Insegurança? Existe uma força maior que é 
DEUS e se eles continuam a nos visitar, alguma permissão divina existe, neste processo. Mas 
acredito que exista o mal e que ele também tenha poder e que esteja se beneficiando de forma 
indireta. Mesmo tendo o livre arbítrio cedido por DEUS, estamos sendo molestados, por algumas 
raças alienígenas, através de experiências genéticas, abduções, mutilações e morte de humanos 
e animais, isto para mim ainda é um enigma e me deixa muito preocupado, pois vários ufólogos e 
outros estudiosos, falam, por exemplo, de Ashtar Sheran , onde estão, porque não existe 
intervenção ? Pois são ditos como seres de alta espiritualidade e com missão de amor e paz, mas 
o fenômeno não terá continuam acontecendo, para se ter uma idéia uma pessoa é abduzida a 
cada 6 horas e então? Pois se DEUS existe, algo de muito estranho aconteceu há muito tempo 
atrás e não nos foi revelado, pois tenho certeza que DEUS não iria deixar algo que não fosse do 
desejo dele acontecer, por isso a minha desconfiança na bíblia e nos religiosos. (Uma certa 
certeza).Será que os humanos nesta historia não seriam os vilões ? Pois é de conhecimento de 
qualquer estudioso de ufologia, que as forças militares e cientistas trocam experiências e 
abduções por tecnologia, até quando esta moeda de troca continuará? Não acredito que os ET's 
estejam realmente nos ajudando em parceria. A tecnologia nos fornecida deve ser menos de 
1/1000 da que eles realmente utilizam, eles não iriam dar um tiro no próprio pé, para poder 
apenas realizar experiências, existe um objetivo muito maior, alguns dizem que algumas raças 
estão perto da extinção outras querem seres híbridos e por ai vai acho que  todos sabem que 
quero dizer. O real motivo das visitas só DEUS sabe. 
Não existe, ETs devem ser mto diferentes de seres antropomórficos. 
Não. Até porque não sabia nem a metade do que foi perguntado aqui. 
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Considerações finais dos Ufonautas 

Ninguém ainda aprovou a existência de extraterrestre então ninguém ainda pode ter opinião exata 
sobre isto 
Para quem tem o desejo sincero de evoluir, pratique o bem, e pratique a telepatia, (todos nos 
temos a capacidade), sem isto pouco se saberá dos acontecimentos na terra e de nossos 
governantes e também dos ideais dos nossos irmãos extraterrestres. 
Que eu amo. 
Que gostaria de conhecer mais sobre a tipologia de cada um. Onde tem informações / livros 
sobre? 
Que não dá para associar tipo com agressividade, a não ser que tenhamos contato direto. 
Racismo...? 
Se for verdade sobre a existência de extraterrestre por que as autoridades não vêm a público 
falar sobre o assunto? 
Segundo o que me disseram, há uns originários de Vega que são como nós, fisicamente, porque 
temos a mesma origem. 
Só sei que nada sei. 
Todos eles, suponho eu, e pelos relatos que eu leio, têm um olhar muito profundo, parece que 
estão a analisar o terráqueo com extrema cautela. 
Vou deixar, um enigma aqui - o mesmo que cristo deixou a tanto tempo atrás, ele fala da 
grandeza da obra. --- ** tudo que é carne é carne, tudo que é espírito é espírito, não conheceis ao 
espírito, somente a carne, quando chegarem ao ponto de não ter mais nenhuma carne, verão o 
espírito" 
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4. Conclusões 
 

• Por parte dos ufonautas existe uma forte evidência de vida 
extraterrena visitando o planeta terra; 

• Em sua maioria o grupo é formado por pessoas do sexo Masculino; 
• A idade mediana está entre os 34 e 41 anos; 
• Existe um sentimento amistoso para com os possíveis visitantes; 
• Os tipos Greys, Reptilianos e Arianos (Louros) são os mais 

conhecidos entre as tipologias descritas; 
• Os Greys, Reptilianos e os Zeta Reticuli Greys são os mais 

conhecidos de forma negativa; 
• Os Arianos (Louros), Azuis (Guerreiros Estelares) e Andrômedas 

são os mais conhecidos na forma positiva; 
• Greys e Reptilianos não são confiáveis segundo a tipologia descrita 

na pesquisa; 
• No geral existe uma desconfiança dos tipos de extraterrestres 

catalogadas; 
• Tirando a desconfiança os mais confiáveis segundos os ufonautas 

são os Arianos (Louros), Andrômedas e Azuis (Guerreiros 
Estelares); 

• Que os ufonautas discordam totalmente que todo extraterrestre 
encontrado em solo terreno deve ser eliminado; 

• Que os ufonautas discordam parcialmente que devemos usar o 
espaço fora do planeta para fins bélicos para nos defendermos de 
outras civilizações extraterrenas; 

• Que os ufonautas Nem concordam, nem discordam que Devemos 
fazer alianças com extraterrestres para lutarmos juntos contra 
outras raças nocivas a nossa espécie; 

• Que os ufonautas Nem concordam, nem discordam que devemos 
negociar matérias primas, como por exemplo, carne de gado, em 
troca de tecnologia com os extraterrestres; 

• Que os ufonautas discordam totalmente que devemos deixar que 
os governos e militares negociassem com os extraterrestres sobre 
assuntos de nosso interesse; 

• Deve se ter calma caso seja abordado por um extraterrestre; 
• Abdução e telepatia são as habilidades mais frequentes nos tipos 

estudados; 
• A maioria não possui religião seguida dos católicos; 
• A grande maioria dos ufonautas não utiliza alguma droga lícita ou 

ilícita que afeta o cérebro; 
• Em média os extraterrestres são mais evoluídos espiritualmente 

que os humanos, mas em comparação com o mesmo indivíduos os 
humanos são mais evoluídos em tese. 
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