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                                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Στην συνουσία, με τον οργασμό ο άνδρας εκσπερματώνει 100.000- 300.000 
σπερματοζωάρια στον κόλπο της γυναίκας. Αυτά αρχίζουν ένα μακρύ αγώνα δρόμου μέχρι το 
ωάριο. Τα ικανότερα προηγούνται και το πλέον ικανό φθάνει πρώτο και διαπερνά τον φλοιό 
του ωαρίου. Ο φλοιός κλείνει και κανένα δεν μπορεί πλέον να περάσει το ωάριο που 
γονιμοποιήθηκε. Το πρώτο στον αγώνα δρόμου ωθήθηκε από τα ικανότερα. Στην διάταξη 
κάποιο ρόλο έπαιξε και ο χρόνος και η θέση εκπσερμάτωσης στην ανάδειξη του ικανοτέρου.     

 

                                      Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

      Όλα τα κράτη της γης έχουν τους κρατικούς μηχανισμούς. Τις φανερές και τις απόκρυφες 
οργανώσεις. Τον κρατικό μηχανισμό και τις φανερές οργανώσεις (όπως κόμματα), 
προσπαθούν να ελέγξουν οι απόκρυφες. Απόκρυφες είναι οι μασόνοι, οι ροδόσταυροι, οι 
ναΐτες, οι ιλλουμινάτοι, η χρυσή αυγή κ.α.  

     Ένα έθνος διασπάρθηκε προγραμματισμένα στα κράτη, το Εβραϊκό. Ίδρυσε και ελέγχει 
όλες τις παραπάνω οργανώσεις, την πλειοψηφία των κοινοβουλίων, τους καλλιτέχνες, τους 
περισσότερους ηγέτες της γης και των κομμάτων, τους καθηγητές πανεπιστημίου, τους 
νομπελίστες,  είναι Εβραίοι. Η συναγωγή που χρησιμοποιούν από το 700 π.Χ. οδήγησε στο 
να μην αφομοιώνονται αυτοί από τους λαούς, όπου στην πλειοψηφία τους είναι κρυφοί. 
Δίνουν την δεκάτη στον ραβίνο (το 1/10 του μισθού τους ή των κερδών) και συγκέντρωσαν 
τεράστια ποσά. Έτσι δημιούργησαν επιχειρηματίες, έκαναν χρηματισμούς και καταλάμβαναν 
θέσεις.  

 

                                     Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ 

 

     Ίσως κάποιοι υποστηρίξουν ότι οι τέκτονες π.χ. και η χρυσή αυγή έχουν διαφορετικές 
ιδεολογίες. Όμως όλοι τους στην συντριπτική πλειοψηφία είναι κρυφοί, ντρέπονται και το 
κρύβουν; Κρύβονται γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι περήφανοι για το ποιοι είναι, τι 
πιστεύουν και τι επιδιώκουν. Ο πραγματικός αρχηγός τους είναι κρυφός και η ανέλιξη στην 
οργάνωση είναι μεροληπτική. Έτσι ανελίσσονται οι πειθαρχημένοι. Και όλοι είναι υπήκοοι 



της αναξιοκρατίας και της ιδιοτέλειας και τα περισσότερα των στελεχών και όχι μόνο είναι 
σατανιστές και κρυφο - ομοφυλόφιλοι.  

      Η φύση της δομής και της λειτουργίας, απωθεί τα μέλη από την πνευματική ανέλιξη και 
αυτοί που διακρίνονται στην σκέψη στην πραγματικότητα είναι εγκλωβισμένοι εκεί και 
ελεγμένοι. Οι οργανώσεις αυτές δρουν σαν ισοπεδωτές  ανάδειξης των ικανοτέρων και της 
εξέλιξης της σκέψης.  

 

                                      OI IKΑΝΟΤΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

     Στον πολιτισμό μας οι ικανότεροι ξεκινούν από τον Ορφέα, τον Όμηρο, τον Ησίοδο και 
όλους τους προσωκρατικούς, τον Σωκράτη τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη κλπ θα περάσουν 
από τον Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Πέτρο, τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη, τον Ιουστίνο, τον Μέγα 
Βασίλειο κλπ 

     Μετά τον μεσαίωνα, κάτω από το βάρος των Εβραίων οι ικανότεροι είναι αφανείς και 
αναπτύσσονται οι θετικές επιστήμες. Οι Εβραίοι και οι απόκρυφες οργανώσεις κυριάρχησαν , 
το κατώτερο είδος επικράτησε. 

 

                                     ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ 

 

     Η επίγνωση του ποιοι είμαστε και που πάμε, τι είναι αυτό που μας περιβάλλει και πως 
λειτουργεί, ποια είναι η φύση και η δομή της ύλης, τι είναι το πνεύμα και η νόηση και πως 
λειτουργούν, αν υπάρχει δημιουργός και πως δημιούργησε, είναι από τα κυριαρχικά 
ερωτήματα που κληθήκαμε να απαντήσουμε. Έτσι ο Ορφέας αλλά ιδιαίτερα οι 
προσωκρατικοί και μετέπειτα, θα γράψουν έργα «περί φύσεως»  και δημιουργούν την 
φιλοσοφία. Αλλά και άλλοι θα συμβάλλουν στα κυριαρχικά ερωτήματα. Οι ικανότεροι: 

    Ο Δημόκριτος θα πει ότι το κενό μη Είναι (δεν είναι ύλη) και οι άτομες δομούν τα 
συγκρίματα του Παρμενίδη ή τα στοιχεία του Αριστοτέλη και αυτά δομούν την ύλη. Ο 
Αναξαγόρας θα μιλήσει για τον νου σαν αρχή (προϋπόθεση) της ύλης, ο Πλάτων θα μιλήσει 
για τις ασώματες ιδέες και ο Αριστοτέλης για την κίνηση του κενού σαν προϋπόθεση των 
ατόμων. Ο Παρμενίδης θα θεμελιώσει την αποφατική θεολογία. Ο Ηράκλειτος για τον Λόγο 
που διοικεί τα πάντα. 

    Ο Χριστός αποκαλύπτει τον τριαδικό Θεό και ο Ιωάννης αναφέρει ότι σαν προϋπόθεση 
(αρχή) είναι ο Λόγος και ότι είναι Θεός.  

    Ο συγγραφέας θα αξιοποιήσει και θα διατυπώσει ότι το αδιάστατο κενό είναι ο ο Πατέρας 
Θεός, όπου εδράζεται ο νους. Η δεύτερη υπόσταση ο άϋλος Λόγος (λογική), θα συμπλέξει τις 
άϋλες ιδέες την τρίτη υπόσταση και θα συντελεστεί έτσι η σκέψη του Θεού. 

    Λόγου του χρόνου που ζει ο συγγραφέας, αξιοποίησε την διδαχή του Ιησού και συνέπλεξε 
τις θεωρίες των προσωκρατικών, πράγμα που επιχείρησε και ο Αριστοτέλης. Αλλά 



αξιοποίησε και την θεωρία του αιθέρα, που διατυπώθηκε αρχικά τον 16ο αιώνα. Το πώς ο 
ανωτέρω διατυπωθείς Θεός διοικεί τα σύμπαντα, θα βρείτε στο «περί της ελαστικότητας του 
αιθέρα» , που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα. 

                                                        ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

    Η γνώση και η συνείδηση κορυφώθηκε. Οι ικανότεροι έσπρωξαν τον ευνοημένο χρονικά 
στην διεμβόλιση της αλήθειας. Το ανώτερο είδος σχημάτισε τους ηγέτες του και περιμένει το 
που πάμε. 

    Το ανώτερο είδος αποτελείται από όλους εσάς, όσους αποδέχεστε την αξιοκρατία και 
απορρίπτετε τις μεθόδους του κατώτερου είδους. Αλλά και εντρυφείτε στα γραφόμενα.                                             


