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Os argumentos explanados neste nosso
trabalho propendem desenvolver de forma
objetiva, o agrupamento de subsidios sobre
uma presumivel presenca de seres
tecnologicamente mais desenvolvidos no
passado remotissimo do planeta Terra.
Registramos como possivel presenca para
nao tentar impor aos nossos leitores algo
que temos fe de que realmente possa ter
acontecido. Deixamos para todos os que
estao lendo esse livro a opcao de se
convencer ou nao acerca da realidade de
todo o material que disponibilizamos aqui.
Anexado ao nosso ponto de vista sobre os
acontecimentos relatados, estao relatos,
descobertas, evidencias materiais e muito
mais, porque contra os fatos os argumentos
sao invalidos. Nao se pode questionar a
inexistencia de uma pedra quando uma e
encontrada no caminho. E aqui sao muitas
as
pedras
que
disponibilizamos.
Logicamente existirao aqueles que
observarao os fatos sobre outro vies, mas
respeitamos as opinioes, ate mesmo as
contrarias as nossas. Todavia, nao
deixamos de tambem efetuar as nossas
opinioes atraves do papel com o mesmo
direito dos que pensam diferente de nos.
Todas as pistas e achados sugerem e com
significativa forca a possibilidade de a
Teoria do Paleocontato estar correta. Caso
contrario, teremos de conjecturar que os
habitantes
ancestrais
deste
planeta
dominavam ciencias e procedimentos que
somente agora estamos comecando a
desvendar... No entanto eles eram seres
primitivos vivendo em um mundo
igualmente em fase primitiva. Como os
homens das cavernas conseguiram acesso a
tao extensos conhecimentos? E ainda mais,
se nao sabiam ler e nem escrever, de que
modo comunicaram tudo isso para os
outros? Que tipos de processos foram
usados para repassar tantas nocoes
matematicas, arquitetonicas, astronomicas,
e outras mais? Ao que parece determinados
acontecimentos dados em periodos
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pre-historicos foram produzidos pela acao
de seres portadores de inteligencia e de
tecnologia incomuns para o periodo em que
ocorreram. Dizemos incomuns porque era
um tempo anterior a Historia, nao havia
nenhuma linguagem desenvolvida (o que
inviabiliza a possibilidade de ser
transmitido oralmente de uns para os
outros), nem formas de escrita, etc. Os
seres teriam de guardar tudo memorizando
as informacoes, por causa da ausencia de
meios de registra-la por escrito ou por
qualquer outro metodo. E com um volume
cerebral menor do que o nosso... Em razao
de o Espiritismo explanar sobre a
existencia de vida inteligente fora da Terra,
nos espiritas acreditamos nisso, mas muitos
companheiros tambem creem nas bobagens
e enganacoes divulgadas pela NASA e
outras agencias espaciais. Por serem
agencias
de
pesquisas
espaciais
conceituadas elas repassam somente o que
e de menos importancia para a populacao.
Tanto e verdade que dezenas de
ex-funcionarios tem vindo a publico
denunciar acobertamentos de fatos e outras
coisas mais. Relatorios secretos copiados
antes de seres destruidos; filmes
desaparecidos de seu arquivo original;
fotos divulgadas pela internet antes de irem
para as fragmentadoras, etc. Somando-se a
isso a facilidade que qualquer pessoa tem
hoje de fotografar ou filmar um incidente
ufologico
usando
celular,
tablet,
smartphone, etc. Apesar de nos estarmos
no Espiritismo desde os oito anos de idade,
tambem pesquisamos a Ufologia desde
muito jovem. O tema sempre foi de nosso
interesse e, as informacoes sobre
avistamentos de naves e de seres de outros
mundos despertaram a nossa atencao desde
muito cedo. Para nos parecia uma coisa
bastante logica haver vida inteligente em
outros mundos. Por que somente a Terra
era beneficiada com a presenca de seres
humanos? Era o que pensavamos. Ja
naqueles tempos ouviamos as entrevistas
dos cientistas dizendo que era impossivel
uma nave viajar mais rapido do que a luz,
so que os pilotos das naves, ignorando esse
apotegma tacanho continuavam viajando
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cada vez mais rapido. Apesar de nossa
pouca idade, pensavamos o seguinte: se
esse fato acontece e porque e possivel de
acontecer! Nos e que
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