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As questoes expostas no presente livro sao
bastante importantes pela razao de os
espiritas nao possuirem acesso a elas, de
uma maneira geral, justamente por elas, a
primeira vista, parecerem fora do contexto
doutrinario, entretanto, na medida em que
voce leitor for passando de uma pagina
para outra podera perceber o quanto a
Teoria dos Antigos Astronautas tem a ver
com a Doutrina Espirita. E nao podemos
esquecer-nos de um fato muito importante
assinalado pelo Codificador (Kardec,
2007): Entre os Espiritos que concorreram
para a realizacao desta obra, varios viveram
em diversas epocas sobre a Terra, onde
pregaram e praticaram a virtude e a
sabedoria. Outros nao pertencem, pelo
nome, a nenhum personagem do qual a
Historia tenha guardado a lembranca, mas
sua elevacao e atestada pela pureza de sua
doutrina e sua uniao com aqueles que
trazem um nome venerado. O grifo e
nosso. Entre alguns dos nomes registrados
pela Historia encontramos Sao Luis,
Platao, etc., que se encontravam naqueles
tempos ja reencarnados em outros mundos.
Sao Luis, pelas informacoes mediunicas
fornecidas por ele mesmo, era habitante de
Jupiter e veio a Terra em missao. Bach era
morador de Europa (um dos muitos
satelites de Jupiter). Platao era habitante de
Urano, etc... A questao e que durante a
producao da Codificacao Espirita eles
deixavam o corpo fisico repousando em
seus mundos e vinham em espirito prestar
os esclarecimentos necessarios para a
composicao daquele importante cabedal de
conhecimentos. So este fato ja serve para
criar um ponto de conexao entre os seres
inteligentes que vivem em outros mundos e
o despertamento da consciencia humana
apara questoes mais elevadas. Tal qual foi
realizado tambem no passado remoto. Pois,
a base de todas as religioes antigas e a
mesma do Espiritismo, com o diferencial
deste possuir a explicacao racional para o
que antes era simplesmente considerado
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como acontecimentos fantasticos. Fizemos
aqui uma vinculacao de informacoes de
modo a criar um elo entre acontecimentos
do passado e do presente dentro do
contexto espirita. Nao podemos nos
esquecer de que a vida fora da Terra e um
conceito amplamente divulgado pelas obras
espiritas e espiritualistas. Espiritos
encarnados em outros mundos tomaram
parte ate mesmo da Codificacao Espirita,
trazendo novas luzes para expandir o
conhecimento humano sobre Deus, o
Universo e nos mesmos. Esse intercambio
ja deve ter acontecido tambem no passado
remoto... O que fazemos nesta obra e
proporcionar uma visao sob a otica espirita
de eventos remotos que ate hoje
permanecem espantando os pesquisadores,
e isso somente acontece por falta do
entendimento mais dilatado proporcionado
pelo Espiritismo. A vida e um fenomeno
universal e, infelizmente, as potencias
mundiais que ja possuem conhecimento
sobre isso escondem descaradamente da
populacao essa importante noticia. Nao
estamos falando aqui de conspiracoes
mirabolantes
nem
de
tramas
interplanetarias entre seres humanos e seres
de outros mundos, nos abordamos fatos
reais e documentados. Nao queremos
lancar lenha na fogueira da ignorancia, mas
auxiliar a acender a luz sobre eventos que
sao pouco divulgados e mantidos sob sigilo
quase que absoluto pelos governos e
militares de quase todas as nacoes da Terra.
Iremos esmiucar logo no primeiro capitulo
o principal motivo da dificuldade dos
pesquisadores em geral aceitarem a real
existencia de vida fora deste planeta. E
convidamos voce para esse passeio. Uma
simples mudanca de visao pode auxiliar
muito a se encontrar respostas para o que
antes era um enigma insoluvel. Ja somos
desenvolvidos
o
suficiente
para
compreender o que no passado foi mantido
sob estrito sigilo.
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