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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Έλευσις για όσους κακώς δεν το ξέρουν, είναι ο ερχομός. Μία πόλη στην αρχαία Ελλάδα,
ονομάστηκε Ελευσίς. Η Ελευσίνα ήταν το επίκεντρο των Επιλέκτων Ελλήνων της αρχαίας
Ελλάδας, των μυστηρίων προς τιμή του Διονύσου , διαδόχου του Δία στην ηγεσία των
κοινοτήτων του διαστήματος και της Δήμητρας, επιτρόπου και περιόπτου επιστήμονος της
γενετικής των Επιλέκτων Ελλήνων των κοινοτήτων του διαστήματος.

ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Στον πρώτο πολιτισμό των ανθρώπων, των ανθρώπων που σήμερα καλούμε θεούς, του
Δία , του Απόλλωνα κλπ, αναπτύχθηκαν δύο οργανώσεις. Των Επιλέκτων Ελλήνων 3Ε
καθώς και επιλέκτων άλλων εθνών και των τεκτόνων της κοινωνικής υφής (ουδεμία
απολύτως σχέση έχουν με τους σημερινούς τέκτονες). Οι τέκτονες της κοινωνικής υφής,
προγραμμάτισαν την αχρήματη κοινωνία αθόρυβα και την προστάτευαν.
Η κάθοδος του Απόλλωνα από τις κοινότητες του διαστήματος και η γέννηση του γιού του
Ορφέα, συντέλεσαν στην δημιουργία των Ελευσινίων μυστηρίων, την δημιουργία της πόλης
της Ελευσίνας, σε πλήρη ομοιότητα με τους τέκτονες της κοινωνικής υφής, του πρώτου και
επιτυχημένου πολιτισμού (οι «θεοί» του αποίκησαν στο διάστημα, όπου και οι κοινότητες
που διοικούν οι Επίλεκτοι Έλληνες. Έχουν πετύχει την αθανασία και διανύουν με τα
διαστημόπλοιά τους όλο το σύμπαν σε 1.5 μήνες).
Οι επίλεκτοι των κοινοτήτων δημιούργησαν με ίδιες συνθήκες το γένος των ανθρώπων που
εμείς είμαστε, μετά από τέσσερις πολιτισμούς που καταστρέψαμε. Η πτώση του Επιλέκτου
Εωσφόρου, η παράβλαψη του DNA των οπαδών του και του γένους μας, μας δημιούργησε
δυσκολίες να κατασκευάσουμε αχρήματη κοινωνία με αξιοκρατική δομή που να επιβιώνει
όπως αυτοί. Προσδοκούνε να τα φτιάξουμε.
Η Ελευσίς και τα Ελευσίνια μυστήρια, είναι ο πόθος τους της παλινόστησης στην μητέρα
γη. Η Ελευσίς είναι το σύμβολο ότι θα επιστρέψουν.

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΙ Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ

Ο Απόλλων με την κάθοδό του στην γη και την είσοδό του στο Ελληνικό ιερατείο της
Ίσιδος και του Οσίριδος, υποπίπτει στο λάθος. Συμβουλεύει τον Χαλδαίο από πατέρα και από
μητέρα Ελληνίδα Μωϋσή, να ιδρύσει το περιτμημένο έθνος των Εβραίων. Περιτμημένο για
να είναι υπάκουο και δεν χρειαζόνταν και πολλές γνώσεις σαν ανήμποροι περιτμημένοι και
θα έφτιαχναν την διοικητική δομή. Με τα Ελευσίνια μυστήρια επανασυνέντασσε το έθνος
των Ελλήνων, που ιδεολογικά ,επιστημονικά, πολιτισμικά και ηθικά θα οδηγούσε την
ανθρωπότητα στην αχρήματη κοινωνία και την επιβίωση, αλλά και την αθανασία των
ανθρώπων. Από τα παραπάνω ήδη διαπιστώνετε γιατί ο Έλληνας Ιησούς, Εβραιοποιήθηκε
και περιτμήθηκε.
Όμως τις ημέρες που ο Απόλλων ήταν στην γη (1420 π.Χ.), έγινε ο δεύτερος συμπαντικός
πόλεμος. Τα στρατεύματα του εκπεσμένου Εωσφόρου ηττήθηκαν και περιέπεσαν στην γη οι
εκπεσμένοι του διαστήματος. Οι περισσότερες ορδές του Εωσφόρου περνούν από το
σημερινό Σουδάν στην Βαβυλώνα και ελέγχουν την αυτοκρατορία.
Ήδη οι Εβραίοι διδάχτηκαν να δίδουν την δεκάτη στους ραβίνους και να κάνουν την
συναγωγή και με την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος μυούνται στην υπηρεσία του κακού και του
Εωσφόρου. Το λάθος του Απόλλωνα θα δουλεύσει σαν μπούμερανγκ, ενάντια στις
προσπάθειες των Επιλέκτων Ελλήνων να εξημερώσουν την ανθρωπότητα.
Οι Εβραίοι εξαπολύονται και σκοτώνουν τον Σωκράτη (οι Γεφυραίοι, τα καινά δαιμόνια
που κατηγορούσε ο Σωκράτης ότι διαλύουν την πολιτεία).
Ο Αλέξανδρος δολοφονείται στην Βαβυλώνα, αλλά ήδη οι Έλληνες της Βαβυλώνας
εισέρχονται στα Ελευσίνεια μυστήρια. Οι θεωρίες του Έλληνα Ζωροάστρη, οπαδού του
Έλληνα Εωσφόρου διεισδύουν στα Ελευσίνεια μυστήρια και ο παραποιημένος γνωστικισμός
από τον Εωσφόρο θα γίνει το κύριο ιδεολόγημα πολλών μυστών. Τώρα πλέον για το κακό
στον κόσμο είναι υπεύθυνος ο ατελής θεός που τον δημιούργησε και όχι η πτώση του
Εωσφόρου υπεύθυνη για το κακό που εισχώρησε στην άριστη δημιουργία. Άρχισε η παρακμή
των μυστηρίων και η ομάδα του Ιησού απορρίπτει την εκδοχή του Εωσφόρου. Όμως η
Εβραιοποίηση του Ιησού και η διδασκαλία του κύρια στις συναγωγές, η ομαδική διείσδυση
των Εβραίων στην νέα θρησκεία, σβήνουν την Ελληνική φιλοσοφία που ήταν ακόλουθη του
του Διός, μέσα της. Τώρα όλα πηγάζουν από το «ιερό» βιβλίο των Εβραίων, την βίβλο.
Ο Εβραίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος εξαπολύει διωγμό ενάντια στους Έλληνες και με
ποινή θανάτου κατακαίει την αρχαία φιλοσοφία. Τώρα πλέον δεν θα βρεις βιβλία του
Δημόκριτου, του Ηράκλειτου, του Μέλισσου κλπ. Αλλοιώνει το θρησκευτικό δόγμα και
τώρα πλέον ο άνθρωπος Ιησούς είναι Θεός, παντελώς ασυμβίβαστο με την φιλοσοφία του
Δία και του Ηράκλειτου. Δεν μπορεί ποτέ ο Λόγος που διοικεί και διέπει τα σύμπαντα να
είναι άνθρωπος και η Ελληνική φιλοσοφία εξωβελίζεται από τους Εβραίους αυτοκράτορες
Κωνσταντίνο, Θεοδόσιο και Ιουστινιανό, οι οποίοι διαδοχικά έκαιαν τα βιβλία της
φιλοσοφίας και της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Η πτώση του ανθρώπου από τις
βιαιότητες των Εβραίων αυτοκρατόρων εισήλθε στην θρησκεία των Ελλήνων. Εμείς
απορούμε πως την απρονοησία του Ιησού ότι θα περιπέσει η θρησκεία στους εκπεσμένους, οι
επίλεκτοι των κοινοτήτων του διαστήματος τον επιβράβευσαν να τον κάνουν αρχηγό εκεί
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Όμως η Ελευσίνα είναι εκεί και τώρα και θυμίζει τον πόθο της παλινόστησης. Βέβαια οι
κοινότητες του διαστήματος έθεσαν όρους για την παλινόστηση. Τον βασικό και τους
δευτερεύοντες.
Εμείς οι Επίλεκτοι Έλληνες της γης ερωτούμε: Μήπως δεν επετεύχθη ο βασικό όρος;
Μήπως εμείς φταίμε για το λάθος του Απόλλωνα; Μήπως εν τέλει εμείς φταίμε για την
πτώση του Εωσφόρου; Εμείς δεν μπορέσαμε να εκπολιτίσουμε την ανθρωπότητα;
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ.

