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Pessoas como o ex-presidente da Russia “Dmitri Medvedev”, “Paul Hellyer”  Ex-ministro da 
Defesa canadense e até mesmo o próprio Barack Obama já deram suas declarações em 

publico. 
Só que a grande verdade é que não depende de um presidente ou até mesmo uma pessoa de 
grande patente no país,  para colocar na mídia um tema que é ocultado a muito tempo, e que 
os governos já vem há anos injetando uma politica reversa  para tratar o assunto e até mesmo 

quem se interessa por ele como ridículos. 
O que importa afinal a verdade é para poucos. Uma das mais importantes revelações foi a de 

Obama, por exemplo: 
 

“Isso vem acontecendo desde os anos 1950”, afirmou o presidente Obama diante à multidão 
de repórteres atônitos, “Eles foram atraídos para o nosso planeta em grande número, devido à 

nossa descoberta da fissão atômica, para nosso uso de armas nucleares”. 
 

Obama relatou como ocorreu o famoso caso Roswell de 1947 que envolveu um tipo de 
alienígena popularmente conhecido como  Greys, os quais foram os primeiros a aparecem 

para os governos. 
 Em uma conferência de imprensa na Casa Branca Obama falou abertamente sobre a 

existência de ETs.  
E aconteceu o que já se era de esperar  mais uma vez a imprensa colocou o fato a título de 
PIADA, é incrível mais existem profissionais que se empenham para que quando pessoas 

importantes acabam soltando esse tipo de informação a politica de ocultação já seja aplicada. 
A Missão apollo por exemplo, ficou tudo tão claro que o Governo americano  nem quis mais 

voltar lá na lua, a missão de marte é uma tentativa frustrada de desviar a atenção da lua, coisa 
que os chineses não estão mais afim de fazer devido ter acabado de pousar um robô na lua 

parecido com o CURIOSITY que está em marte. 
 
Essas são algumas fotos do complexo encontrado na Lua de existência desconhecida 

 

 
 

Supostamente localizadas no chamado “The Dark Inside Of The Moon” um lado onde da terra 
não temos visualização.  



 

 
 

Como uma enorme cúpula como se fossem objetos feitos de vidro, torres de pedra e castelos. 
 
 
 

 
 

É Difícil “digerir” essas imagens como todas as outras baseadas em fatos extraterrestres, mas 
temos que perceber que se fica difícil para você acreditar nisso e em todos os casos ufológicos 
registrados é porque você já foi vitima da politica de acobertamento desde criança e está 
sentenciada a cegueira ideológica. 



 
 

Chega uma hora que não fica difícil diferenciar a ficção cientifica da realidade. 
 
 

Estamos sempre sabendo desses tipos de publicações radicais, chega uma hora que não da 
mais pra esconder, e esse é o caso da ufologia, seres extraterrestres podem ou não mudar 

nossas vidas o fato de ocultar isso deve a totalmente ao objetivo do governo de sempre 
beneficiar pequenos números de pessoas ao invés de algo coletivo, ou seja, para o povo. 
Nós sabemos que o contato com seres assim não é hostil é pacifico porque isso acontece 

desde  sempre a muitos anos atrás e até hoje não temos registro de ataques a única coisa que 
aconteceu é a tecnologia crescendo espantosamente devido os estudos da NASA com 

tecnologia vinda de outros mundos.  
 
 
 
 


