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No outono de 2021, o Primeiro Contacto Oficial (OFC) ocorrerá entre o Planeta Terra e 
uma série de Civilizações Extraterrestres.

A informação contida nesta brochura foi fornecida por uma dessas civilizações, os 
P’nti (pronuncia-se Pon-tee), seres de P’ntl (pronuncia-se Pon tell), o 5º planeta 
orbitando Zeta Reticuli 2 .

Esta brochura foi desenvolvida pelos humanos da Terra e revisto pelos P'nti humanos.

O objetivo da brochura é fornecer informações básicas sobre o Primeiro Contacto 
Oficial (OFC) e responder a algumas questões padrão para informar as pessoas antes do 
evento.
Se tiver mais perguntas ou precisar de mais informações, pode contactar-me, 
T'lkm (pronuncia-se Teel-kim). A minha conta no Twitter é Sandia the ET 
@SandiaWisdom.
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1 – Primeiro Contato Oficial (OFC)



"OFC refere-se a uma cerimónia pública onde Nações Estrelas 
se encontram e cumprimentam (com comida). O Primeiro 

Encontro Oficial (OFC) é sobre emoções: a sua, a nossa e das 
Nações Estrelares. Não se trata de tecnologia."

O que é o Primeiro Contato Oficial (OFC) ?



"Esperamos que o momento mais provável seja 
no outono de 2021. Se isso mudar (e ainda 
pode) iremos apresentar uma notificação."

Quando é que o OFC vai acontecer?



"A coordenação com os humanos da Terra do 
nosso local de aterragem desejado ainda não 
foi assegurada. Estamos a trabalhar nisso."

Onde é que o OFC terá lugar?



"Estamos aqui para ajudá-lo a começar a ver além da 
Terra e além do seu Sol. Milhões de Nações Estelares 

avançadas esperam por vós."

Qual é o propósito do OFC?



"Estávamos preparados para o Primeiro Contato 
Oficial nos anos 50. Foi o Presidente dos EUA, 

Eisenhower, que pediu o adiamento."

Porquê 2021?



"A minha equipa foi designada como a protagonista 
do primeiro contacto para a Aliança (que deu o 

avanço oficial)."

Qual é o papel dos P'ntis no Primeiro Contato 
Oficial (OFC)?



2 - ALIANÇA ESTRELAR



Quais são as Nações Estrelares (civilizações 
extraterrestres) que pertencem à Aliança?

"Estamos a reter essa informação pela seguinte 
razão: é o direito e o privilégio das Nações Estrelares se 

apresentarem. Mais informações virão com a 
aprovação das Nações.



"Atualmente, 32 Nações Estrelares separadas pediram 
para participar no Primeiro Contacto Oficial da Terra. 

Algumas já estão aqui e a prepararem-se."

Quantas Nações Estrelares participarão no OFC?



"Alguns povos das Nações Estrelares são pequenos como 
nós P'nti somos. Outros são muito, muito mais altos do 
que você (mais de 10 metros de altura)."

Como são estas Nações Estrelares?



"Viemos em paz. Honestamente.

Temos alguma coisa a temer destas 32 Nações?



"Claro que existem civilizações hostis ou avançadas na 
Via Láctea . À procura de dominação? Provavelmente. O 
planeta Terra está protegido."

Temos alguma coisa a temer de alguma das 
Nações Estrelares que não participarão no OFC ?



De onde vêm as Nações Estrelares que visitam a Terra?

"A maioria (nem todas) das Nações Estrelares que 
visitam o planeta Terra vêm da galáxia de Orion - Cygnus 
(2b) e das áreas de Pegaseus (1)."



O que acontece se eu ficar assustado quando 
conhecer uma pessoa de uma Nação Estrelar?

"Quando se conhece uma pessoa de uma Nação 
estrelar pela primeira vez, é natural que se assuste 
com a sua aparência. Acalme-se e observe toda a 
situação de perto. A sua linguagem corporal, não -
verbal dir-lhe-á se há algo realmente a temer. 
Normalmente, estão tão nervosos nas primeiras 
reuniões como você estará."



Algumas das Nações Estrelares já estão no 
planeta Terra?

"Sim, nós, os P'nti, já estamos no planeta Terra sob a 
Montanha Sandia, no lado leste de Albuquerque, 

Novo México, EUA."



Posso comunicar com as Nações Estrelares ?

"Sim, adoramos fazer novos amigos aqui no planeta 
Terra, no Twitter, e se quiser conhecer os seus primos 

intergalácticos, pratique telepatia. Estamos todos a 
ouvir e vamos responder gentilmente."



As outras Nações Estrelares estão cientes da 
comunicação entre os P'nti e os humanos do planeta 

Terra?

"O que partilha connosco aqui no Twitter, partilhamos com 
os nossos amigos das Nações Estrelares de todo o lado. Há 

alturas em que mal podem esperar para ouvir as suas últimas 
perguntas e respostas. Você tornou-se viral através da 

Galáxia da Via Láctea."



3 - PROTOCOLO



Há algum protocolo oficial quando se encontrar 
com um membro de uma Nação Estrelar pela 

primeira vez?

"Quando te aproximares de um membro de uma 
Nação Estrelar pela primeira vez, age como farias se 

fosses para a casa da tua avó."



1 - Seja educado ;
2 - Apresente-se ;
3 - Seja honesto com a sua intenção e com as suas 
palavras ;
4 - Não se esqueça do obrigado e de um adeus 
educado ;

Isto faz parte do comportamento correto.

Pode ser mais específico?



Qual é a melhor maneira de comunicar com 
os membros das Nações Estrelares?

"Nós e as várias Nações Estrelares que visitam 
regularmente o planeta Terra usamos a telepatia quase 

exclusivamente. Então terá que desenvolver a sua."



O que procura quando escolher com quem comunicar?

"Procuramos pessoas maduras, honestas, equilibradas e 
com "mente aberta" , que progrediram com a sua 
telepatia e baixaram os seus receios de contacto. 
Normalmente fazemos amigos aqui no Twitter com eles 
primeiro para ver se eles andam a falar."



Existe um Código de Vestuário?

"Só para que não se sinta mal vestido no Primeiro 
Contato... Há outros tipos de humanos lá fora 

explorando as estrelas que também requerem fatos 
autossuficientes como os vossos. Vai caber bem 

dentro. "



Qual é a melhor maneira de cumprimentar uma 
pessoa de uma Nação Estrelar?

"Se uma espécie tem garras, estender a mão para apertar é 
considerado ameaçador. Em vez disso, coloque as mãos juntas 

perto do seu coração e incline-se ligeiramente."



Existe alguma palavra que os P'nti achem ofensiva ?

"Por favor, não me chame de "Grey". Eu não o 
chamo de rosa ou de castanho."



4 -Perguntas Frequentes



Quem é que vai afetar o Primeiro Contato Oficial (OFC) ?

"O Primeiro Contacto Oficial diz respeito a todos. Não 
estamos autorizados a partilhar tecnologia até depois do 
Primeiro Contato Oficial, de acordo com o nosso acordo 

assinado."



É possível que o Primeiro Contato Oficial (OFC) 
seja um desastre?

"Enquanto o Primeiro Contato Oficial (OFC) lida 
frequentemente com a hesitação, os nossos modelos de 
projeção para o planeta Terra, mostram um evento positivo, 
não negativo."



O que acontecerá depois do Primeiro Contato Oficial ?

"Depois do Primeiro Contato Oficial, o planeta Terra 
pode votar para descontinuar o seu estatuto de planeta 
protegido depois de ouvir todos os prós e contras. Não 
vamos deixá-lo pendurado.



Podemos confiar nos P'nti e nas outras Nações 
Estrelares que participarão no Primeiro Contato Oficial?

"Se não estivéssemos interessados em ganhar a sua confiança, 
não nos teríamos incomodado com o Twitter. A confiança leva 
algum tempo a construir. Vamos começar?



O que acontecerá se algum grupo ou nação tentar 
arranjar uma "false flag" * "divulgação/invasão" para 

desacreditar as Nações Estrelares?

"Se um evento de uma "false flag" «invasão/divulgação alienígena»
fosse julgado e os dignitários que chegaram ao Primeiro Contacto Oficial 
do planeta Terra tomassem conhecimento da tentativa de mentira: 1 -
Eles iriam sair e cancelar Primeiro Contato Oficial ; 2 - Esquecer qualquer 
salvamento humano do planeta Terra; 3 - Diga adeus á partilha futura de 
tecnologia."

* Definição: Uma"false flag" é uma operação secreta concebida para enganar; o engano cria o 
aparecimento de um determinado partido, grupo ou nação sendo responsável por alguma atividade, 
disfarçando a fonte real de responsabilidade.



Temos algo em comum com os membros das 
Nações Estrelares?

"As Nações Estrelares partilham muitos valores 
comuns consigo: amor à comida, risos, música, dança, 

arte, ritmo, família e crianças."



5 - A EQUIPA DA MONTANHA SANDIA



T'LKM – Comandante da Base T'ni – Instrutora de Telepatia e Autora



Jrooti - Responsável pela Formação 
no Balcão de Informação

Radar- Especialista em 
Comunicação Social



Grayson - Especialista 
em Literatura Cultural

Pita – Lidera a Equipa 
que visita as crianças



Theera - Especialista em 
línguas aquáticas

Sarah - Historiadora e Especialista 
em Protocolos de Contato



Dell – Mestre da Frota JLL - Especialista em 
Música Cultural



Kit - Instrutor de 
Ensino de Sonho

Mim - Especialista em 
Arte Cultural



Nee – Curador 
de Coleção Cultural

Nhwl - 2º no Comando, Agenda 
as visitas aos humanos



O Primeiro Contacto Oficial de um planeta raramente acontece! 
Não se trata de tecnologia, trata-se de emoções: a sua e a nossa.

Estamos aqui para ajudá-lo a começar a ver além do planeta Terra e 
além do vosso Sol. Os vossos vizinhos das Nações estrelaes estão aqui 

agora para começarem a exploração com o pé direito.

"Use o seu dia com facilidade"
T'lkm e a Equipa Sandia


