Resumo de de Primatas a Humanos:
Evolução
Nós complicamos demais o estudo do passado, dando maior importância
a pontos de vista, interesses nacionalistas, religiosos e morais, que
colocam o fato histórico em segundo plano, subordinado ao interesse do
sistema que pretende nos educar.É hora de simplificar e mostrar respeito
pelos nossos antepassados, esforçando-nos para saber o que realmente
aconteceu no passado, e não apenas o que o sistema pretende nos
informar.Depois de muitos anos estudando História, cheguei à conclusão
de que a melhor maneira de conhecer o passado é através de uma
Cronologia imparcial e objetiva, que se limita a colocar cada evento em
seu lugar exato no tempo, revelando a História sem manipulações.
ou meias verdades.Esta Cronologia constitui o material de referència mais
completo, não apenas com fatos puramente políticos, como a fundação de
cidades, nascimentos de reinos e impérios, descobertas científicas e
geográficas, desastres naturais e epidemias, mas também informações
sobre os mais diferentes campos de atividade humana: química,
astronomia, geografia, matemática, etc.
Em paralelo, a cronologia é complementada por dados que não
pertencem a uma data específica, mas, para toda uma época, são
generalidades de cada sociedade, curiosidades, costumes, a religião de
cada civilização, invenções sem data exata, etc.
O resultado de todo este conjunto é uma das mais completas cronologias
existentes, periodicamente atualizadas com as mais recentes descobertas
arqueológicas e científicas.Uma obra dessa magnitude não pôde ser
publicada em um único livro, por isso a dividi em várias coleções, e os
originais em espanhol estão sendo traduzidos para francès, italiano, inglès
e portuguès.A cronologia transcorre ano após ano, na medida do possível,
desde a pré-história até o presente.Para aqueles que preferem um estudo
mais profundo e detalhado, preparei uma segunda cronologia, que
transcorre dia a dia, cobrindo de 1789 a 1946, dividida em quatro
coleções.Com vocès, a história da humanidade.
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