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Després de valorar les diferents hipòtesis presentades pels grups inscrits en el Programa Científic de Mou-te
Per la Ciència, els grups finalistes són:

- Cric-Cracs
- Llops i Daines de l'AEG Nuredduna
- Els Illuminati

Vos informam de que la hipotesi més correcta i més completa és la dels Llops i Daines de l'AEG Nuredduna
perquè s'apropa millor a la idea que dóna per vàlida els teoremes presentats pel Gran Comité
de Científics Experts de Mou-te per la Ciència.

Per a que quedi constància pels altres grups, la hipòtesi dels Llops i Daines de l'AEG Nuredduna presenta
les bases següents:

a) Les diferents edificacions construïdes per les diverses civilitzacions, desenvolupades analíticament a través
d'aquesta investigació, convergeixen en que la raó de la seva construcció era facilitar la
INTERCOMUNICACIÓ relacional entre civilitzacions.

b) Envers al punt relacionat amb la coincidència entre els coneixements que posseïen aquests pobles, els
Llops i Daines han arribat a la conclusió que el motiu ve donat per l'existència d'una civilització prèvia que
molts anys abans ja havien desenvolupat el seu cervell i els seus aprenentatges d'una manera extraordinària,
entre els quals destacava la informació relacionada amb l'espai exterior. No queda clar l'origen d'aquesta
civilització anterior, però aquest és un punt que s'està tractant en una investigació paral·lela de Mou-te per la
Ciència (Atlantis o extraterrestres???).

c) Els llops i daines afirmen que totes les civilitzacions venen de l'illa Alpha, i que per deixar constància del
seu origen, varen establir un missatge secret que només elles reconeixerien però que pretenia que els seus
coneixements i la seva manera d'entendre la vida i l'univers perdurassin per la resta dels temps. Per aquest
motiu, totes les civilitzacions es posaren d'acord en reunir en un mateix símbol, l'essència de cada un dels
seus pobles. Així d'Egipte i dels Maies estan representades les piràmides, de Xina la Gran Muralla,
d'Stonehenge trobam les cinc pedres claus i de l'illa Alpha el seu nom. El Gran Símbol resultant és el que
coneixem avui en dia com a INFINIT, ja que aquest concepte sintetitza totes els ideals que volien transmetre
a la humanitat, i descobrint que el seu origen etimòlogic prové d'aquests civilitzacions.

Enhorabona Llops i Daines de l'AEG Nuredduna HEU FET LA PASSA!, i com a mostra d'agraïment de la
vostra aportació d'aquest descobriment, en aquest moments el Gran Comité està tramitant que la Hipòtesi
presentada sigui reconeguda mundialment com a la TEORIA NUREDDUNING DE LES CIVILITZACIONS
ANTIGUES.
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