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Το σημαδιακό-ιστορικό γεγονός, ήταν η πτώση του Εωσφόρου.
Ο γιός των τιτάνων Αστραίου και Ηούς, αμφισβήτησε την χρίση προέδρου των (Ελληνικών)
κοινοτήτων του διαστήματος, του Δία, από τους σοφούς. Η απόρριψη του Εωσφόρου έγειρε
το μίσος, την εκδίκηση, τον πόλεμο. Οι οπαδοί του Εωσφόρου ήρθαν σε σύγκρουση με τις
ορθές κοινότητες και ηττήθηκαν και περιορίστηκαν. Η κρίση του προέδρου γίνεται κάθε
2000 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί γεννήθηκαν σε τέτοιες συνθήκες, σιτίζονται με τέτοιες
τροφές, διαβιούν σε τέτοια περιβάλλοντα και ζουν πάνω από 100.000 χρόνια.
Η πτώση ήταν η υιοθέτηση και αντιπροσώπευση του κακού, η κατασκευή μικροβίων και
όπλων.

Ο ΜΕΣΣΙΑΣ , ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ

Προφητεύτηκε και ήρθε. Ήταν γιός της Ελληνίδας Ιασούς από την Λαοδίκεια και του
Φάνη του Μιλήσιου. Και για να διδάξει στις συναγωγές, η Εβραία Μαρία τον παρουσίασε
σαν δικό της γιό. Αλλά αυτός δεν υιοθέτησε την επιταγή του μεσσία των Εβραίων,
διεκδίκησε και τιμήθηκε σαν μεσσίας όλου του ανθρώπινου γένους. Και οι Εβραίοι τον
δίωξαν. Το κρίμα της φυλής του Άννα και του Καϊάφα, της χαμένης φυλής των Εβραίων, που
έπεσε στα παιδιά τους, δημιούργησε την συμπαθή μετανοιωμένη φυλή των τσιγγάνων. Και ο
Εβραίος Χίτλερ θανάτωσε 6.000.000 τσιγγάνους, επειδή μετάνιωσαν. Να γιατί είναι
6.000.000 οι θάνατοι Εβραίων στα κρεματόρια και όχι μόνο 180.000 . Και το πλήθος των
κομμουνιστών.
Όμως ο Ιησούς δεν άνοιξε το επτασφράγιστο βιβλίο. Θα το βρείτε στο παραπάνω site,
είναι η κοσμοθεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ του συγγραφέα.

Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ

Παραμονές , πολύ πριν, του Υδροχόου, οι πολυπληθείς και κροίσοι Εωσφοριστές,
ετοιμάζονται. Αλλά σιωπηλά ετοιμάζονται και οι Ναζιραίοι, οι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι
στον θεό. Οι προφορικές οδηγίες του Ιωάννου του θεολόγου ήταν σαφείς. Καμία μάνα από
τις δέκα δεν θα βάλλει τα παιδιά της σε οργάνωση. Το που ήταν Ναζιραίος ο Ιησούς,
συντέλεσε από τις διδαχές τους, να μην υπερβεί τα εσκαμμένα. Και το βιβλίο δεν ανοίχτηκε.
Κάποιο από τα 5 άρρενα παιδιά, θα εύρισκε μόνο του τον δρόμο.

Ο (Άγιος) Νεκτάριος Κεφαλάς, παραδίδει στον Παναγιώτη Τρεμπέλα τις οδηγίες . Και
πολύ αργότερα αυτός, παραδίδει στον Κλεάνθη τα ηνία.
Ο Κλεάνθης αισθανόμενος το βάρος, περιμένει έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο του
μετέπειτα Εθνάρχη. Εν τέλει αυτός αναλαμβάνει τις ευθύνες του αγώνα, μέχρι να
μεγαλώσουν τα παιδιά και γι’ αυτό διώκεται από την σατανίστρια βασίλισσα…. Κάνει δύο
υπουργούς Αιτωλούς, τον Σταμάτη και τον Στράτο.

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΝ «ΜΕΣΣΙΑ»

Τώρα πως ένας επίδοξος «μεσσίας», θα αντιμετωπίσει τον συγγραφέα του εσφραγισμένου
βιβλίου; Και ενώ τα σχέδια ήταν 3 χρόνια δημοκρατικός παγκόσμιος ηγέτης και μετά στυγνός
δικτάτορας, τώρα ο χρόνος περιορίζεται και επιζητούν απ’ ευθείας δικτατορία. Και
δημιουργούν τον κατάλληλο πολιτικό φορέα στην Ελλάδα, στην μόνη χώρα που η σατανική
μυστική οργάνωση της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ γίνεται κόμμα και εμφανής. Είναι η οργάνωση του
Χίτλερ και του ιδρυτή της Κρόουλυ, σατανιστή που τριγύριζε με το 666 στο μέτωπο και τον
έτρεμαν όλοι.
Όμως η ανόητη γυναίκα και η συμπαιγνία των σατανιστών, «γονατίζουν» τον συγγραφέα
και τότε η Ελλάδα παραδίδεται στα μακροχρόνια σχέδια της χρεοκοπίας της.
Να όμως που ο συγγραφέας ανασταίνεται και σαν βολίδα διεισδύει στην Φυσική. Η
θεωρία της Φυσικής πλέον ξεπερνά αυτή που έχουν οι κοινότητες του διαστήματος και οι
αποφάσεις αναδιατάσσονται. Τώρα πλέον η οδός της παλινόστησης του Δία και των
Ελληνικών κοινοτήτων του διαστήματος που αριθμούν 5.5 δις ανθρώπους, μπαίνει στην
ημερήσια διάταξη.

Η ΒΕΤΤΑΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ

Το σχέδιο των σατανιστών- Εβραίων, ήταν οι εμφύλιοι πόλεμοι. Η συνετή και εθνικά
υπεύθυνη πολιτική του ΚΚΕ, οδήγησε στην ματαίωση εκτροπής και εμφυλίου στην Ελλάδα.
Δεν το απέφυγαν η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Συρία, αλλά και η Τουρκία τον απέφυγε.
Η προειδοποίηση ήταν σαφής, κανείς δεν θα επέμβει στην Συρία, η διεθνής διάσκεψη θα
βρει την λύση. Όμως ο Εβραίος-δεξί χέρι του αντίχριστου Πούτιν, εξαπολύει πυραύλους με
χημικά εναντίων αμάχων από την ρωσική βάση της Ταρτούς. Και ο συνεννοημένος Κάμερον,
είχε ήδη 5 αεροπλανοφόρα στην βάση της Κύπρου. Και η Βρετανική μοίρα φεύγει να
ισοπεδώσει την Συρία. Αλλά, ένα πελώριο κύμα, σπάσιμο των αεροπλανοφόρων στα δύο και
ακαριαία βύθιση των περιχαρών δολοφόνων, τους κάνει τώρα να ψάχνουν στον βυθό της
Μεσογείου, πανάρχαιες πόλεις και πολιτισμούς.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ο συγγραφέας επί τέλους αποφασίζει να αξιοποιήσει την κοσμοθεωρία του, το
επτασφράγιστο βιβλίο. Και η αθανασία είναι προ των πυλών.
Αυτό έφερε πολύ κοντά την παλινόστηση και οι 555.000.000 εκπαιδευμένοι Έλληνες των
κοινοτήτων, βρίσκονται στα αόρατα διαστημόπλοια γύρω από την γη και κάπου κάπου
κάποιο ορατό. Αυτό επίτασσε την συγκρότηση λαϊκού δικαστηρίου που έγινε ήδη και την
δίκη επί εσχάτη προδοσία πολλών που θα γίνει. Αλλά και την δικαιοσύνη που επί τέλους θα
έρθει στην γη, δικαιοσύνη ανάμεσα στους αιώνες, αναδρομικά και σύγχρονα.

