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           Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ  ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

          Σε ζεστές   λιµνούλες και σε φυσικές διεργασίες που διέπονταν από τον Λόγο, 

δηµιουργήθηκε το πρώτο ανθρώπινο γένος σε βάθος χρόνου, ήταν αυτό που 

ονοµάστηκε το γένος των θεών . Οι «θεοί», ονοµάστηκαν έτσι γιατί πέτυχαν στον 

παγκοσµιοποιηµένο τους πολιτισµό, την αθανασία και την αχρήµατη κοινωνία. 

Αποίκησαν το σύµπαν, έκτισαν 155 αποικίες και εγκατέλειψαν την γη. Στην γη θα 

έκαναν  πειράµατα και µε τεχνικές φυσικές διεργασίες, πέτυχαν να δηµιουργήσουν 

ζωή, πέτυχαν να δηµιουργήσουν και ανθρώπους. Μέσα από τις λίµνες  έβγαιναν τα 

βρέφη που κολυµπούσαν , αφού στα άβαθα νερά και µε κεραυνούς, ενόργανες ύλες 

θα συνάσπιζαν κύτταρα που θα εξελίσσονταν  σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι ήταν όλοι 

άνδρες, αυτοί επιβίωναν, το ίδιο είχε γίνει µε τους τώρα πειραµατιστές, τους θεούς. 

      Οι άνθρωποι της µιάς ηπείρου ,της Πανγαίας, ζούσαν πολλά χρόνια, µερικοί 

χιλιάδες, το επέβαλαν οι φυσικές συνθήκες. Οι πειραµατιστές περίµεναν την εξέλιξη 

του ανθρώπου. 

     Οι άνθρωποι κάτω από τις οµάδες επιλέκτων, και µε επικεφαλής την οµάδα 

Έψιλον των επιλέκτων Ελλήνων, ένωσαν τον κόσµο και όλες τις φυλές, υπό την 

σκέπη ενός ανδρός, που επωνοµάστηκε  ∆άµνων.  

     Ο ∆άµνων ήταν πανεπιστήµονας, σε αυτόν οφείλεται η ανακάλυψη βαρυτικών και 

αντιβαρυτικών κυµάτων και η επικοινωνία µε τους θεούς. Ο ∆άµνων υπό την 

παρότρυνση του ∆ία , δηµιουργεί την γυναίκα µε  γενετικά πειράµατα. Οι γυναίκες 

µεγάλωσαν και έγιναν σύζυγοι των ανδρών, το sex επήλθε και η Ιρήν έγινε σύζυγος  

του ∆άµνωνα. Η κοινωνία είχε γίνει αχρήµατη, ο παράδεισος ήταν στην ενωµένη και 

µε υλική αφθονία Πανγαία. 

 

                                              Η ΠΤΩΣΗ 

 

      Ο ∆άµνων, πρώτος µεταξύ των ανθρώπων, φθονήθηκε από την Ιρήνα και αυτή 

ήθελε να τον εκπέσει. Υπέβαλε σε επτά διαδοχικές δοκιµασίες τον ∆άµνωνα (µε τους 

συνεργάτες της) και η πτώση επήλθε. Την σεξουαλική πτώση ακολούθησε η 



αµφισβήτηση  , ο αρχηγός καταργήθηκε από στάσεις και τρία κράτη έγιναν στην 

Πανγαία. Γενετική δηµιουργία µικροβίων , πυρηνικά, σεισµικά όπλα κλπ 

δηµιουργήθηκαν. Την πτώση διαδέχεται ο σεισµικός, µικροβιολογικός και πυρηνικός 

όλεθρος  και η γη κάτω από τα σεισµικά κύµατα διασπάστηκε και σχηµατίστηκαν δύο 

ήπειροι. Οι επίλεκτοι διέφυγαν στο διάστηµα και εκεί είχαν χωριστεί σε τρία µέρη. 

Το διάστηµα ακολούθησε δηλαδή την πτώση της γης και ο αρχηγός του τρίτου, ο 

Εωσφόρος, εκπεσµένος θα εναντιωνόταν στις άλλες δύο του διαστήµατος . 

      Στην κατεστραµµένη  γη, η ζωή θα άρχιζε από τα σπήλαια και οι τρείς οµάδες του 

διαστήµατος θα ανταγωνίζονταν πάνω στην γη. ∆ηµιουργήθηκε πολιτισµός και 

καταστράφηκε και αυτός. Ακολούθησαν άλλοι δύο και τώρα βρισκόµαστε στο 

πέµπτο πολιτισµό των ανθρώπων δηµιουργηµάτων. 

     Στον πολιτισµό µας έγινε ρίξη στο διάστηµα και ο στρατηγός Μιχαήλ της οµάδας 

Έψιλον και της συµµαχικής ∆έλτα, νίκησε τον Εωσφόρο που κατέπεσε στην γη  

διωγµένος και αφοπλισµένος.  

     Οι Εβραίοι, δηµιούργηµα των κοινοτήτων του διαστήµατος σε τούτον τον 

πολιτισµό, µε την αιχµαλωσία της Βαβυλώνος, µυούνται στην υπηρεσία του κακού 

και κάνουν όρκο στον Εωσφόρο  (το ιερατείο). Μαθαίνουν τα της πτώσης , εκπίπτουν 

και υπηρετούν την καταστροφή της γης, θεωρώντας ότι στο έβδοµο πολιτισµό θα 

επέλθει η Εωσφορική  ολοκλήρωση. 

 

                                        Η ΑΠΕΙΛΗ 

 

     Ίσως ήσυχοι περνούσατε την ζωή σας, όταν πριν 2 περίπου χρόνια έγινε η απειλή 

πολέµου µεταξύ Ινδίας και Πακιστάν . Εγώ ανήσυχος γύριζα το µεσηµέρι από την 

δουλειά και έµπαινα στο internet για να µάθω νέα. Κάτι µου έλεγε ότι ο αρχηγός της 

τότε παγκόσµιας κυβέρνησης που ελέγχονταν από του Εβραίους, διέταξε τον 

πυρηνικό πόλεµο. Και το Πακιστάν προστατευόταν από την Κίνα, η Κίνα είχε 

συµφωνία µε την Ρωσία και η Ινδία ήταν η ευνωµούµενη από τις ΗΠΑ. ∆εν 

χρειάζεται να πω ότι η κοινωνία µας είναι εγχρήµατη  και ότι έφθασε πολλές φορές 

στον πυρηνικό όλεθρο. Τώρα εσείς θα νοµίζετε ότι τίποτε σώφρονες ηγέτες µας  

έσωσαν. Μερικές φορές ίσως έγινε και έτσι! 

 

 

 



                                     Η ΑΝΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  

 

      Θα έχετε ακούσει ότι το χρήµα συγκεντρώνεται σε χέρια λίγων. Και αν και όλοι 

δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόµο, οι περισσότεροι χρησιµοποιούν άνοµα µέσα για να 

το συσσωρεύσουν και µετέρχονται της ιδεολογίας του κακού και τον όρκο στον 

Εωσφόρο. Και αυτοί θέλουν να ταπεινώσουν και να καταστρέψουν την γη, µέχρι τον 

έβδοµο πολιτισµό. Έχουν καταφύγια να κρυφτούν, για να περάσουν στον επόµενο 

πολιτισµό. 

 

                                Η ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

     Προβάλλει λοιπόν το µέγιστο καθήκον. Η κατεύθυνση προς µία αχρήµατη 

κοινωνία, όπου το χρήµα δεν θα είναι  ιδιοκτησία ολίγων  και οι οµάδες των 

επιλέκτων θα αναλάβουν τα ηνία της κοινωνίας.    

    Η αχρήµατη κοινωνία προβάλλει σαν ο µοναδικός  διάδοχος στην γη και 

διασφαλίζει την επιβίωση  του ανθρώπινου γένους. Η τεχνολογία που κατακτήσαµε, 

διασφαλίζει µία συνετή υλική αφθονία και ένα παράδεισο όπου οι άνθρωποι θα 

επιδίδονται στην γνώση και την αρετή. Και εµείς, όσοι ήθελε να είµαστε νουνεχείς 

και συντελέσαµε ώστε η γη να επιβιώνει, τονίζουµε τον κίνδυνο υποτροπής της 

παγκόσµιας ηγεσίας και την παλινόρθωση του κινδύνου του πυρηνικού 

ολοκαυτώµατος. Εκείνοι σε εγχρήµατη κοινωνία θα έχουν το χρήµα και την 

διαφθορά, ως όπλο για την διεµβόλιση της παγκόσµιας ηγεσίας και την εκµαίευση 

του ολέθρου, ο οποίος θα µαταιωθεί µόνο µε αχρήµατη κοινωνία. 

    Και αν µερικοί γίνονται κάτοχοι του πλεονάσµατος  σε καπιταλιστική κοινωνία, 

µπορούν να γνωρίζουν ότι η αχρήµατη κοινωνία   µπορεί να παράξει υλική αφθονία, 

όταν οι αξίες επικρατήσουν  και δεν γίνουν µυστικές συµφωνίες που θα την 

υπονοµεύουν. 


