
           ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΜΒΙΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ 
 
 
                                        ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
    Ο εγκέφαλος του ανθρώπου σκέπτεται και εκπέµπει κύµατα ηλεκτροµαγνητικά, 
όπως α, θ, κλπ., τα οποία έχουν διαφορετική συχνότητα ανάλογα µε την λειτουργία 
του εγκεφάλου. Οι ΗΠΑ και αντίστοιχα η Σοβιετική Ένωση από το 19551, ξεκίνησαν 
το πρόγραµµα mind control (έλεγχος του νου). Σύµφωνα µε αυτό το πρόγραµµα, 
κατάφεραν βάζοντας ένα δέκτη σε κοντινή απόσταση,  να συλλαµβάνουν τα  κύµατα 
σκέψης του εγκεφάλου στον οποίο συντονίζονταν. Θεωρείται ότι τελειοποίησαν 
ικανοποιητικά την τεχνολογία και σε 400 µέτρα απόσταση, στήνουν δέκτες και µε 
ένα φορητό υπολογιστή, ακούουν την σκέψη του ελεγχόµενου (όχι ικανοποιητικά 
πλήρως) . Αν λοιπόν πολιτισµοί 500 ετών όπως ο δικός µας (µαζί µε την αρχαιότητα) 
έχουν αναπτύξει τέτοια τεχνολογία και αν εικάσουµε ότι υπάρχει µία τεχνολογία 
δεκάδων χιλιάδων ετών, θα έχει φθάσει τον έλεγχο του νου σε υψηλά επίπεδα. 
     Θεώρησαν µερικοί ότι µία µετάγγιση γνώσης και πληροφοριών από ένα πολιτισµό 
έξω από την γη  , έγινε στον συγγραφέα. Ιδιαίτερα η επιστηµονική γνώση προχωρά, 
εάν είναι ικανός ο επιστήµονας και ας έχει δεχθεί ερεθίσµατα, όταν αυτός ερευνά και 
προάγει και γιατί όχι και την συµπαντική σκέψη.  Στην περίπτωση αυτή, το ερέθισµα 
είναι το κίνητρο για την έρευνα και το δίνει κάποιος, γιατί όχι ένας εξωγήινος 
ανθρώπινος υπερπολιτισµός. 
     Το µυαλό που δέχεται τα ερεθίσµατα πρέπει να είναι το κατάλληλο, να έχει τις 
γενετικές καταβολές και συνήθως είναι ένα ικανότερο µεταξύ περισσοτέρων 
γενετικών πειραµάτων. Αθόρυβα στο µυαλό αυτό, από εκείνους τους 
τελειοποιηµένους ανθρώπους καταγράφονται γνώσεις στον εγκέφαλό του, τις οποίες 
οφείλει να ανασύρει όταν σκύψει στην µελέτη των κατάλληλων επιστηµονικών 
συγγραµµάτων και θαρραλέα να τις ιδιοποιήσει, τις εµβαθύνει και τις προάγει σε 
νέους ορίζοντες. Ένοιωσα σαν αποστολή, όταν έκανα την εργασία µου «Κίνηση 
Υλικού Σηµείου ως προς µη Αδρανειακό Σύστηµα Αναφοράς», όταν είχα το 
ερέθισµα ότι η συµπαντική σκέψη χωλαίνει γύρω από τις έννοιες της φυγόκεντρης 
και της δύναµης  Coriolis. Έπαθα την µεγαλύτερη εγκεφαλική υπερκόπωση, αλλά 
αισθάνοµαι την ικανοποίηση, ότι έφερα σε πέρας την αποστολή. 
     Στην ιστορική αλήθεια που θα αναφερθούµε, είχα ερεθίσµατα έρευνας και δεν θα 
αναφερθώ αναλυτικά, όµως η περισσότερη γνώση, η αναγκαία για να κατανοήσω την 
ιστορία, δόθηκε σαν σε φροντιστήριο και σας µυώ σε αυτή την γνώση, δεδοµένου ότι 
δεν ανήκω σε καµµία οργάνωση που να µε δεσµεύει, έχω  την ελευθερία και την 
υποχρέωση δηµοσιοποίησης. 
 
 
 
 
 
 
                                   Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
Σε κάποιες ζεστές λίµνες, εποχή πριν από 1,200,000 χρόνια, υπήρχαν οι συνθήκες 
δηµιουργίας της ζωής. Η γη αφού διήλθε µέσα από διαδικασίες γεωλογικών και 
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καιρικών φαινοµένων, κατασκεύασε οργανικά µόρια, προδρόµους της ζωής. Κάποιες  
ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί) που έπεφταν στα δένδρα που έβγαιναν από την 
επιφάνεια της λίµνης, δηµιουργούσαν τις συνθήκες να γίνουν τα πρώτα , απλοϊκά 
κύτταρα (προκαρυωτικά). Τα κύτταρα αυτά παρήγαγαν οργανικά µόρια και  όταν 
πέθαιναν, τα απελευθέρωναν στην «σούπα» της λίµνης. Σε αργά χρονικά διαστήµατα, 
δηµιουργούταν όλο και πιο πολύπλοκη ζωή, η οποία έφερε µέσα της και το λογισµικό 
των  αρχικών κυττάρων και υπήρχε και διαφοροποίηση οργανισµών. Νέα κύτταρα 
στην βιοµηχανία των ζεστών λιµνών, µόρια που πιθανόν ήλθαν στην γη από πτώση 
µετεωριτών και η βροχή τα µετέφερε στην λίµνη έπερναν µέρος στο παιγνίδι της 
ζωής. Η ζωή ανέβαινε τα σκαλοπάτια εξέλιξης και κάθε οργανισµός ξεκινούσε από 
ιδιαίτερα κύτταρα , µε την δική τους ιστορία και είχαν τον δικό τους Λόγο (τρόπο 
δοµής και ύπαρξης). 
     Περίπου  130,000 χρόνια πρίν, οι λιµνούλες ήταν έτοιµες να υλοποιήσουν τον 
Λόγο του ανθρώπου, τον έννοο άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα ήταν το ανώτερο είδος 
ζωής. Η φύση λειτουργούσε διαφορετικά, δεν υπήρχε θερµότητα (ζέστη και κρύο) και 
αυτό περιγράφεται από µία πολύπλοκη θεωρία της Φυσικής. 
     ∆ηµιουργήθηκαν άνθρωποι και ο άνδρας σαν  ισχυρότερος επιβίωνε, όσοι 
επιβίωναν µεγαλώνοντας από τα συστατικά της λίµνης. Ανδρώνονταν και έφτιαξαν 
πολιτείες και το  λογισµικό σε εκείνη την φύση ήταν να ζουν το ανώτερο (όταν 
επιβίωναν) 4,500 χρόνια. Το ένστικτο του sex δεν υπήρχε, οι ανδρογόνες ορµόνες δεν 
εκρίνονταν, οι πρωτεϊνικές θέσεις στο DNA ήταν εσώνια και δεν κωδικοποιούσαν 
πρωτείνες που έµεσα ή άµεσα δηµιουργούσαν ανδρογόνες ορµόνες. Έτσι δεν έκαναν 
έρωτα. 
 
                                  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΕΡΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
     Οι άνθρωποι έφτιαξαν κοινωνίες και λόγω του µεγάλου χρόνου ζωής των, 
δηµιούργησαν επιστήµη και τεχνολογία. Οι κοινωνίες έγιναν αξιοκρατικές, οι 
καλύτεροι διοικούσαν και ξεχώριζαν και η κλωνοποίηση του άνδρα επετεύχθη. 
     Μέσα στα άλλα έγινε η ανάλυση του κυττάρου και διαπιστώθηκε ότι έχουν 22 
ζεύγη χρωµοσωµάτων µε οµόλογα χρωµοσώµατα το κάθε ζεύγος και το 23ο ζεύγος 
χρωµοσωµάτων είχε διαφορετικά χρωµοσώµατα, ας πούµε τα X, Y και τα οποία είναι 
τα χρωµοσώµατα που καθορίζουν το φύλο του άνδρα.   
 
                      ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
 
     Στην « Γένεσι» . 17  αναφέρεται: «και έγνω Κάϊν την γυναίκα αυτού και 
συλλαβούσα έτεκε τον Ενώχ». Και ην οικοδοµών πόλιν και επωνόµασε την πόλιν επί 
τω ονόµατι του υιού αυτού, Ενώχ.» 
Μετάφρ. «και συνουσιάστηκε ο Κάϊν µε την  γυναίκα του και αυτή συνέλαβε και 
κυοφόρησε τον Ενώχ.και οικοδόµησε πόλη….» 
∆ιαπιστώνουµε ότι δεν µπορούσε να χτιστεί πόλη από λίγους ανθρώπους (Αδάµ, 
Κάϊν, Εύα). 
    Αλλά θα βρούµε στην «Θεογονία» του Ησίοδου: 
«δεύτερον αύτε Ζήνα Θεών πατέρ’ ηδέ και ανδρών, [αρχόµενοι θ’ υµνεύσι θεαί 
λύγουσαί τα’αοιδής] , όσσον φέρτατός εστι θεών κάρτει τε µέγιστος. Αύτις 
δ’ανθρώπων τε γένος κρατερών τε Γιγάντων υµνεύσαι τέρπουσι ∆ιός νόον εντός 
Ολύµπου». 
Μετάφρ. «δεύτερον πάλι ο ∆ίας είναι πατέρας ιεών και των ανδρών, [και οι θεές 
υµνούν όταν λήγει ο ύµνος], τόσο γενναίος είναι µεταξύ των θεών και µέγιστος. 
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Μόλις το γένος των ανθρώπων και των κρατερών Γιγάντων υµνούν τον ∆ία, τον 
ευχαριστούν». 
      Εδώ πάλι βλέπουµε ότι ο ∆ίας έκανε τους άνδρες και όχι ένα άνδρα και µάλιστα 
αναφέρει και γίγαντες, για τους οποίους θα µιλήσουµε. 
 
                        Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
 
       Όταν  πεθαίνει ο άνθρωπος σε µικρή ηλικία (έστω 70 χρόνων) , παραδίδει την  
γνώση στους επόµενους , οι οποίοι ξεκινούν από το µηδέν. Όταν όµως ζει 4500 
χρόνια, διαρκώς και γρήγορα προάγει την  σκέψη , τον πολιτισµό , την επιστήµη και 
την τεχνολογία. 
     Έφθασε ο άνθρωπος σε ένα υπερπολιτισµό και την κλωνοποίηση που επιτελούσε, 
και όταν το «ωάριο» κύτταρο ήταν γονιµοποιηµένο, του αφαίρεσε το Υ χρωµόσωµα 
και το αντικατέστησε µε άλλο Χ που πήρε από ένα άλλο άνδρα. Τα δύο ΧΧ 
χρωµοσώµατα είναι η προϋπόθεση του να γεννηθεί η γυναίκα. 
     Η γυναίκα ήλθε στον κόσµο και άλλαξαν δραµατικά οι λειτουργίες του 
οργανισµού. Τα εσώνια είναι τµήµατα του DNA που δεν κωδικοποιούν πρωτείνες και 
εσώνια έγιναν εξώνια (τα οποία κωδικοποιούν πρωτείνες). Οι νέες εκρίσεις του 
οργανισµού φέρουν έκκριση νέων ορµονών, όπως τεστοτερόνης στον άνδρα και 
οιστραδιόλης στην γυναίκα). Και η τεστοτερόνη έχει περίπου ίδιο χηµικό τύπο µε την 
οιστραδιόλη και είναι δυνατόν ορισµένες ποσότητες να µετατραπούν από την ορµόνη 
του ενός φύλου σε αντιθέτου. Αυτό είναι η προϋπόθεση της οµοφυλοφιλίας. 
 
                                  Η  ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
      Θυµηθείτε ότι είπαµε ότι υπήρχε αξιοκρατία, ο αρχηγός ήταν πανεπιστήµων και ο 
καλύτερος (Αδάµ; Αδάµαστος;) αρχηγός . Όµως η θεµελιακή δηµιουργία της 
γυναίκας, έφερε τις ορµόνες και σε µερικούς  άνδρες και ποσότητες οιστραδιόλης. Η 
επερχόµενη οµοφυλοφιλία του αρχηγού, έφερε την αµφισβήτηση από τους υιούς που 
είχαν γεννηθεί (Κάϊν; Καινάς; ; Άβελ; Αβέλλης;) και οι οποίοι αποσχίσθηκαν και 
δηµιούργησαν δικά τους κράτη.  
     Το διάστηµα είχε ήδη αποικηθεί µε υπερδιαστηµόπλοια  που δηµιουργούν και 
απαξιούν   την βαρύτητα και τρεις διαφορετικές αποικίες έγιναν στα διάφορα µέρη 
του σύµπαντος (όπως στον Βέγα της Λύρας, στον Σείριο, στην Ανδροµέδα κλπ.) 
     Και ο εκπεσµένος ο άνθρωπος είχε την υπερεπιστήµη. Η φύση ήταν σύνθεση  
θετικής και αρνητικής µάζας και κάθε τι ήταν και ο αντιεαυτός τους. Με  κατάλληλα 
εργαστήρια στην γη και στο σύµπαν, µε ειδικούς παλµούς, το αρνητικό χωρίστηκε 
από το θετικό. ∆ύο περιστρεφόµενα υποσύµπαντα αποχωρίστηκαν (συνολική 
στροφορµή µηδέν) και µία ταλάντωση των δύο υποσυµπάντων άρχισε, σαν να είναι 
µάζες δεµένες µε ελατήριο. 
     Εµείς, ευρισκόµενοι στο ένα υποσύµπαν, θεωρούµε ότι η εξέλιξη της ζωής δεν 
είναι ίδια στα δύο υποσύµπαντα και γι’αυτό δεν επιθυµούµε την επανένωσή τους. 
     Ο χωρισµός των υποσυµπάντων επηρέασε το µάκρος ζωής, έφερε την θερµότητα 
και ο άνθρωπος στις νέες συνθήκες ζει λίγα χρόνια. Και σαν να µην έφθανε αυτό, τα 
τρία κράτη που εξοπλίσθηκαν  µε αµυντικά, επιθετικά, βιολογικά και χηµικά όπλα, 
συγκρούστηκαν σαν απόρροια της πτώσης του ανθρώπου. Ο πυρηνικός όλεθρος και 
τα σεισµικά κύµατα, θα καταστρέψουν τον πολιτισµό πάνω στην γη, θα βυθίσουν 
ηπείρους και ένας νέος κύκλος ζωής θα αρχίσει από τα σπήλαια. Τώρα πλέον οι 
άνθρωποι ζουν λίγο, ο αγώνας είναι σκληρός και ένα ιερατείο που απέµεινε από τον 
προηγούµενο πολιτισµό, φέρνει την γνώση της πτώσης και των αποκρύφων 
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οργανώσεων που φύονται πίσω από τα νεοσχηµατισθέντα κράτη. Οι γνώσεις του 
ιερατείου διατηρούν µερικές από τις γνώσεις του πρώτου υπερπολιτισµού. 
 
                                  ΕΚΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
 
     Το αποικηµένο διάστηµα, κάτω από το κράτος της επιστήµης, αποκατάστησε τις 
ορµονολογικές εκρίσεις των δύο φύλων, η πτώση αποκαταστάθηκε και εκτοπισµένοι 
στις διάφορες γωνιές του σύµπαντος, επιδίωξαν να µεταδώσουν γνώση, να ανορθωθεί 
το ανθρώπινο γένος πάνω στην γη και να ενωθεί οικειοθελώς µαζί τους. Ανακάλυψαν 
τον τρόπο να ζουν και πάλι 4500 χρόνια στις νέες συνθήκες και σαν απόρροια 
µπορούσαν να φτιάξουν και γίγαντες. 
 
                                        
                               Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
 
     Τον πρώτο πολιτισµό, διαδέχεται ο πολιτισµός του ∆ευκαλίωνα ή  του Νώε. Η 
ανοδική πορεία του ανθρώπου πάνω στην γη που ήταν µακροχρόνια (ίσως 50,000 
χρόνια), συσσώρευσε γνώση αλλά δεν αντιµετώπισε τα αίτια της πτώσης. Πριν καλά-
καλά σκεφτούν οι άνθρωποι να αποκαταστήσουν τις ορµονικές εκκρίσεις και το 
φύσει και δεδοµένου ότι και από το διάστηµα έρχονταν άνθρωποι και παντρεύονταν 
γήινες γυναίκες (είναι οι υιοί θεού της «Γένεσης» ΣΤ’), µία αποτρόπαια εξέλιξη 
έρχονταν. Η οµάδα Σήθη, το τρίτο συµπαντικό κράτος, δηµιουργούσε πάνω στην γη 
µία εκπεσµένη κοινωνία, αφού η ίδια δεν είχε ανορθωθεί. Βλέποντας οι οµάδες ∆, Ε 
(Αβέλη και Καίνoντα) την ειδεχθή εξέλιξη και δεδοµένου ότι δεν υπήρχε τρόπος 
διόρθωσης, κατέστρεψαν τον πολιτισµό. 
 
                 Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
      Στην γη αρχίζει ο τρίτος πολιτισµός, της Ατλαντίδας και των Αθηναίων. Οι 
απόκρυφες οργανώσεις κυριαρχούσαν και η πτώση του ανθρώπου σαν νεκροφόρα 
γύριζε πάνω από τα κεφάλια των ηγετών. 
     Όπως και στον πρώτο πολιτισµό, ο απόκρυφος αρχηγός έγινε οµοφυλόφιλος (στον 
πολιτισµό του Νώε αρχηγός ήταν γυναίκα και λεσβία). Όπως θεωρώ ο Ερµής ο 
Τρισµέγιστος ήταν αυτός  και παρά τις υποδείξεις των  Έψιλον, οδήγησε τα αντίπαλα 
κράτη στον όλεθρο. Ήπειροι όπως η Ατλαντίδα βυθίστηκαν από τους Ε και όσοι  
κρύφθηκαν σε υπόγειες πόλεις πέθαναν. Πίσω από τον Ερµή τον Τρισµέγιστο 
βρισκόταν η οµάδα Σήθη. 
      Άρχισε ένας  νέος κύκλος και στον τέταρτο πολιτισµό, η αργή ανάπτυξη 
περιορίστηκε σε δύο πόλεις κράτη, τα Σόδοµα και τα Γόµορα. Γνωρίζετε την 
κατάληξη και εµείς σηµειώνουµε ότι αρχηγός των αποκρύφων οργανώσεων ήταν 
γυναίκα µε ορµές παρά φύσει. 
     Στις τέσσερις καταστροφές πάνω στην γη, συνείργησε η οµάδα Σήθη, η οποία δεν 
θέλησε να αποκαταστήσει τις φύσει ορµονολογικές εκκρίσεις στα φύλλα. 
    Οι οµάδες ∆ και Ε συνεργάζονταν, παρά τον θάνατο του αρχηγού των Ε Αβέλλη, 
του πρώτου πολιτισµού. 
 
                  ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΕΡΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
 
     Ο πέµπτος άρχισε πριν 10,000 χρόνια. Πάλι ένα ιερατείο θα κληρονοµούσε τις 
γνώσεις, το ιερατείο του Όσιρι και της Ίσιδας στην Αίγυπτο. 
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     Περνώντας από τον αναγενητή Ορφέα φθάνουµε στον Μωϋσή και πριν στον 
Μίνωα, οι οποίοι είναι γενετικά πειράµατα των Ε. Στην εποχή του Μωϋσή, στα 
µυστήρια του Όσιρι ήταν τρεις αρχιερείς: ο Απολύων της οµάδας Ε, ο Μωϋσή των ∆ 
και ο Βηρωσός των Σήθη. 
     Έγινε ρήξη στο διάστηµα και οι οµάδες Ε, ∆ νίκησαν την οµάδα Σήθη, την έριξαν 
πάνω στην γη και κατέστρεψαν την τεχνολογία της (πτώση αγγέλων). Αυτοί είχαν 
υπόγειες βάσεις στα Ιµαλάϊα, όπου πήγε ο µέγας Αλέξανδρος να τις βρεί (ανήκε 
στους  Ε). 
     Ο Μωϋσής και ο Απολύων συνεργάζονται, πείθουν τον Φαραώ και εκδιώκεται ο 
Βηρωσός. Συµφωνούν ο Μωϋσής στην Παλαιστίνη να δηµιουργήσει κράτος µε τους 
600,000 δούλους του φαραώ. Θα έκανε τον µονοθεϊσµό και την Σιών που πολιτικά θα 
διοικούσε τον κόσµο και θα φρόντιζε να αποκατασταθεί και να είναι ενωµένος και 
δίκαιος. Ο Απολύων θα ίδρυε τα Ελευσίνεια Μυστήρια αντίθετα µε τα Μωϋσιακά και 
θα έφερνε την φιλοσοφία και την επιστήµη και την αρετή. Τα δύο ρεύµατα είχαν 
ραντεβού να συναντηθούν στον Χριστό και ο Μωϋσής  και ο Απολύων ήταν γενετικά 
πειράµατα των συνεργαζοµένων Ε, ∆. 
 
                              Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 
     Η κιβωτός της διαθήκης ( η οποία σήµερα βρίσκεται σε Ελληνικά χέρια), ήταν 
υπερόπλο και δόθηκε στον Μωϋσή για να τον διευκολύνει στην Έξοδο. Όµως ο 
διάδοχός του Ιησούς του Ναυή, αθέτησε την συµφωνία και επιτέθηκε στην Ιεριχώ, το 
προπύργιο των Μινωϊτών. 
     Οι περιτµηµένοι Εβραίοι, περιτµηµένοι επειδή υπολόγιζαν οι Ε ότι έτσι θα 
υπακούουν, δεν απεδέχθησαν την πνευµατική υπεροχή των Ελλήνων και αθέτησαν 
τις συµφωνίες. Έκτοτε µία διένεξη Εβραίων και Ελλήνων άρχισε και ο ∆αυίδ, 
γενετικό πείραµα των Ε, δεν µπόρεσε να αποκαταστήσει τις σχέσεις. Επί Αρταξέρξη, 
η Εβραία σύζυγός του Εσθήρ, τον έπεισε και σκότωσε 4,000,000 Έλληνες και 
Ελληνόφιλους της Περσικής αυτοκρατορίας. 
     Είχε γίνει η µετοικεσία της Βαβυλώνας και οι Εβραίοι αιχµάλωτοι των Περσών, 
αναµίχθησαν µε τα µυστήρια του Μίθρα ( τα Μωϋσιακά). 
     Αργότερα ο µυηµένος από τον Αριστοτέλη Αλέξανδρος στους Ε΅, έδειξε ανοχή 
στους Εβραίους και ίσως αυτό του στοίχησε µε τον θανατό του. 
     Ο Αντίοχος ο Επιφανής, µυηµένος επίγονος του Αλεξάνδρου, δίωξε απηνώς του 
Εβραίους και παρ’ολίγο να τους αφανίσει. 
  
                                               ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
 
     Αργότερα γεννήθηκε ο Χριστός, ανάµεσα σε πέντε γενετικά πειράµατα. Ήταν 
(επιστηµονική) παρθενογένεση της Μαρίας, κόρης της Ελληνίδας Άννας και του 
Εβραίου Ιωακείµ. 
     Η εµµονή του Ιησού στην Ελληνική φιλοσοφία και οι κοινωνικοπολιτικές  θέσεις 
του, τον οδήγησε σε ρήξη µε τους Εβραίους οι οποίοι έγιναν η αιτία της σταύρωσης. 
Ο περιτµηµένος λόγω θετού πατέρα Ιησούς, ακολούθησε ειδική διατροφολογία για να 
αντιµετωπίσει την ισορροπία των ορµονών. Ήταν τότε που έµπαινε η εποχή των 
Ιχθύων και τώρα µπήκαµε στην εποχή του Υδροχόου .            
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