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     Η ύπαρξη αναπήρων είτε διανοητικά, είτε σωματικά, εύλογα προβλημάτισε πολλούς. Οι 
περισσότεροι κατηγορήσαμε τον Θεό, σαν υπεύθυνο για τα μειονεκτήματα. Αλλά και για τις 
αρρώστιες τον κατηγορήσαμε. Είχαμε όμως δίκηο; 

 

                                           ΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

 

      Θα έχετε ακούσει για τους κατακλυσμούς, είτε του Νώε που είναι και του Δευκαλίωνος, 
είτε του Ωγύγου. Ο κατακλυσμός δημιουργείται από την υγροποίηση των υδρατμών της 
στρατόσφαιρας, που επακολουθεί έναν πυρηνικό και μετεωρολογικό πόλεμο.  

     Αλλά θα έχετε διαβάσει και για την δολοφονία του Άβελ (Αβέλη), από τον Κάϊν 
(Καίνωνα=δολοφόνος). Δεν ήταν παρά μία άτυχη στιγμή, δολοφονίας χωρίς πρόθεση σε 
διαστημικούς αγώνες, του προηγμένου πρώτου ανθρώπινου πολιτισμού. Επακολούθησε 
παγκόσμιος πυρηνικός και όχι μόνο πόλεμος.  

     Αλλά θα ακούσατε και για τον πόλεμο Ατλάντων με τους Αθηναίους, που δεν ήταν τίποτε 
άλλο από όλεθρο μεταξύ της τότε Αθηναϊκής αυτοκρατορίας με την αυτοκρατορία των 
Ατλάντων. 

      Αλλά θα ακούσατε και για τα Σόδομα και τα Γόμορα. Οι πρωτεύουσες αυτές των δύο 
αυτοκρατοριών συγκρούστηκαν. Και όπως πάντα, Έλληνες είχαν τα πρωτεία της 
καταστροφής (αλλά φευ και εμείς οι Αιτωλοί βοηθήσαμε τους Ρωμαίους να υποτάξουν την 
Ελλάδα και να καθηλωθεί ο παγκόσμιος πολιτισμός). 

 

                              Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ DNA 

 

      Μία από τις τρεις ακτινοβολίες της πυρηνικής σχάσης, είναι η ακτινοβολία γ. Αυτή 
επηρεάζει το DNA του ανθρώπου. Το DNA πλέον, δεν είναι αυτό που συνέλαβε ο Θεός για 
να γίνει ο άνθρωπος, αλλά είναι παραβλαμμένο και θα δημιουργηθούν παράλυτοι 
καρκινοπαθείς, κουτσοί, τυφλοί, κοντοί, κλπ. Έτσι η πυρηνική επίδραση, ανατρέπει τα σχέδια 
του Θεού, και δεν υλοποιούνται οι ιδέες που συνέλαβε και που έχει για μας. Και που είναι η 
ύπαρξη όμορφων και ομορφότερων.  

      Η πτώση του ανθρώπου, η ομοφυλοφιλία του Δάμνωνα (Δαμνάω= βάζω υπό έλεγχο) 
_Αδάμ, που προκαλέστηκε με την παρώτρυνση της Ιρήνας (Ιρήν ή Ειρήν(η) αυτή που 



έπαιρνε τον λόγο μεταξύ των εκλεκτών του πρώτου πολιτισμού), της Εύας δηλαδή, έφερε την 
διάσπαση του πρώτου παγκόσμιου κράτους. Έτσι η πτώση έφερε την διάσπαση, τους 
εξοπλισμούς και την δημιουργία μικροβίων για βιολογικό πόλεμο.  

 

                                                     ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ 

 

    Έτσι οι επιδημίες όπως της χολέρας , πανώλης κλπ, δεν ήταν τίποτε άλλο, από 
αποθηκευμένα μικρόβια σε συσκευές, που κληρονόμησαν οι σατανιστές από τους 
προπάτορές τους. Αυτά εξαπέλυσαν ενάντια στην ανθρωπότητα, αφού με την μετοικεσία της 
Βαβυλώνας, οι ιερείς των Εβραίων ασπάστηκαν τον σατανισμό (πλην του Έσδρα). 

    Οι εκπεσμένοι σατανιστές Άννας και Καϊάφας, θα οδηγήσουν  στο να ληφθεί η απόφαση 
της σταύρωσης. Αλλά ο Θεός δεν σταυρώνεται και στην θέση του σταυρώθηκε ο Σίμωνας ο 
Κυρηναίος. Η θυσία του Σίμωνα και του Ιούδα, οδηγεί στον θρίαμβο του Θεού. 

 

                                           Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

     Τώρα που θα δείτε την αποκατάσταση των μεονεκτημάτων, ελπίζω να θυμηθείτε να 
αποκαταστήσετε και τον Θεό!                                                     


