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     Είμαι η νέα Εύα, που παρασκευάζει το νέο Αδάμ, τον Αδάμ που δεν θα εκπέσει. Ήταν τα 
λόγια της φερέλπιδος δεσποινίδας, που εκστασιάζονταν όταν έλεγε τι θα κάνει ο νέος Αδάμ. 

Εκεί στην καφετέρια του Αγρινίου τρεις φίλοι ενώθηκαν με κοινά ιδανικά. Το ανώτερο, η 
νίκη του Καλού και η ανόρθωση του ανθρώπινου γένους.  

    Ο ένας, ο Πάνος, απόφοιτος νυκτερινού δημοτικού που διάβαζε ασταμάτητα και μπορούσε 
να διαβάσει αρχαία κείμενα. Την αύρα των ανθρώπων, που η φωτογραφική μηχανή Κίρλιαν 
φωτογράφισε, ο Πάνος μπορούσε να την δει. Γι αυτό τον λόγο και μας είχε φίλους. Με 
φώναζε βασιληά και διεκδίκησε να είναι… υπασπιστής μου! 

 

                                     Ο ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 

     Δεν ανήκαμε σε καμία φανερή ή μυστική οργάνωση, αντισταθήκαμε και παραμείναμε 
καθαροί. Ερμηνεύαμε την Αποκάλυψη και μόνοι μας αυτοπροσδιοριστήκαμε, σε αυτό που το 
ειμαρμένο 2000 χρόνια προσδιόριζε! Μιλούσαμε για την παγκόσμια κυβέρνηση, εγώ έσκυβα 
πάνω στα βιβλία, οι δύο φίλοι τα ετοίμαζαν όλα. Ώσπου ο Πάνος μπήκε στην παγκόσμια 
κυβέρνηση (των μυστικών αστυνομιών) και μου άνοιξε τον δρόμο. «Άναξ θα γίνεις αρχηγός, 
αλλά να ξέρεις ότι μπαίνεις σε λάκκο λεόντων».  

    Οι τρείς φίλοι ματαίωσαν την μεθόδευση πυρηνικού πολέμου, ματαίωσαν και την έλευση 
του Αντίχριστου.   

 

                        Ο ΠΑΝΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ 

 

     Είχα τρία χρόνια να δω τον Πάνο (και αρκετά και τον Ζήκο). Αλλά τα ιδανικά μας ένωναν 
πάντοτε. Ήρθε στην καφετέρια που σύχναζα, «Άναξ, άλλαξες υπασπιστή;» 

     Μιλήσαμε για τις κοινότητες του διαστήματος και τους Δαναούς, τους εκπεσμένους και 
πολλά άλλα. Ξαφνικά ο Πάνος σταμάτησε να έρχεται και αργότερα έμαθα τον αθόρυβο 
θάνατό του, την μετάσταση στην άλλη ζωή. Από δω και κάτω η αφήγηση δεν γίνεται στο πως 
εγώ τα μάθαινα, αλλά στο πως έγιναν τα πράγματα.  

 

                          ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 



     Στην γη υπήρχε υλική αφθονία, αχρήματη κοινωνία, αξιοκρατία, τεχνολογία και επιστήμες 
και πίστη στον θεό. Οι άνθρωποι κατάφεραν να αυξήσουν το προσδόκιμο ζωής στα 120,000 
έτη και αποίκησαν το σύμπαν. Εδώ στην γη δημιουργούσαν την νέα ζωή και προσδοκούσαν 
ότι θα τους φθάσει.  

     Την ηγεσία στις κοινότητες του διαστήματος διεκδίκησε ο Δίας και ο Εωσφόρος (118,000 
πΧ) και οι σοφοί των επιλέκτων επέλεξε τον Δία. Ο Εωσφόρος αποσκίρτησε και εξεγέρθηκε 
με την ομάδα του. Τον ακολούθησε και η ηγεσία της νέας ζωής. 

     Ο Εωσφόρος επινόησε τα μικρόβια και οι εξοπλισμοί ήταν σε ημερήσια διάταξη στις 
διασπασμένες κοινότητες και η γη ακολούθησε. Και ήρθε ο πρώτος συμπαντικός πόλεμος 
(116,000 πΧ). Ο Εωσφόρος νικήθηκε.  

      Ο δεύτερος συμπαντικός πόλεμος ξέσπασε το 1500 πΧ και τα στρατεύματα των ζόμπις, 
των μεταλλαγμένων και παρά φύσει Εωσφοριστών νικήθηκαν και εξέπεσαν στην γη . Οι 
εκπεσμένοι Δαναοί δεν συμμετείχαν στον πόλεμο και χάθηκαν στο αχανές σύμπαν. Οι 
εκπεσμένοι στην γη εισήλθαν στις υπόγειες πόλεις που βρίσκονται κύρια στην Ασία και 
δημιούργησαν την Βαβυλωνιακή αδελφότητα, που σχεδίαζε την έλευση της παγκόσμιας 
δικτατορίας του αντίχριστου. Και από την άλλη ο Απόλλων με τον Μωϋσή θα 
δημιουργούσαν το τάγμα της διάσωσης, το τάγμα των Ναζιραίων, των αφοσιωμένων και 
αφιερωμένων στον θεό. Από όπου εμείς οι τρεις, όπως αυτοπροσδιοριστήκαμε.  

 

     ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

 

     Ο Ιωάννης, πρωτοπρεσβύτερος του τάγματος των Ναζιραίων, θα προφητεύσει το άνοιγμα 
του επτασφράγιστου βιβλίου. Και θα προσδιορίσει, ότι δεν θα μας στρατολογήσουν σε καμία 
οργάνωση, αλλά εμείς θα αυτοπροσδιοριστούμε.  

     Το επτασφράγιστο βιβλίο είναι η κοσμοθεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ του συγγραφέα, που θα τον 
τιμήσουν με την προσφορά του τρυβλίου (άγιο δισκοπότηρο) από τους μυστικούς Ναζιραίους 
που το πρόσφεραν και στον Χριστό. Και το επόμενο έτος (2007) προσφέρθηκε και το 
ποτήριο (στον μυστικό δείπνο αναφέρονται και τα δύο ποτήρια). 

     Όταν ξανασυναντήθηκα με τον Πάνο, έμελλε η κοσμοθεωρία να γίνει το εργαλείο για την 
επίτευξη της αθανασίας του ανθρώπου. Και της απόφασης των κοινοτήτων του διαστήματος 
να διαδραματίσουν ρόλο στην γη.  

 

                       ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ 

 

      Οι κοινότητες αποχωρούν από το ηλιακό σύστημα και οι Δαναοί φθάνουν να δουν τι 
συμβαίνει στην γη. Mε ανακοίνωσή μου από το site τους εκφοβίζω και αποχωρούν, 
πλασάρονται πάλι οι κοινότητες στις παρειές του ηλιακού συστήματος. Όσο ήταν εδώ οι 
Δαναοί έριξαν τον μετεωρίτη στην Ρωσία και άλλους μικρότερους. Ήταν τότε που 
ξανακάναμε τις συζητήσεις με τον Πάνο και τότε μετέστη ο Πάνος.  



                             ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 

     Το διάστημα είναι αχανές. Τα διαστημόπλοια τρέχουν υπερφωτεινές ταχύτητες και έχουν 
αναμεταδότες σε πλανήτες και ο αυτόματος πιλότος προσδιορίζει την ιλιγγιώδη πορεία μέσα 
στο σύμπαν. Ήδη καταλαβαίνετε ότι ένα μικρό μέρος του σύμπαντος είναι εξερευνημένο και 
οι Δαναοί ήταν κρυμμένοι μέσα στο αχανές σύμπαν 

     Όμως για τα αστρικά σώματα των μεταστημένων, οι ταχύτητες είναι σχεδόν ακαριαίες και 
ασφαλείς.  

 

                            Ο ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΕΙ ΟΠΑΔΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

 

     Τα καταξιωμένα πνεύματα, αυτά που απολαμβάνουν τον «παράδεισο», είχαν μία αρχή. 
Δεν επενέβαιναν στις σχέσεις των ανθρώπων, οι άνθρωποι ας εύρισκαν τον τρόπο να έρθουν 
στον παράδεισο. Αντίθετα τα κατώτερα πνεύματα, παρέσχον τις υπηρεσίες τους σε 
σατανιστές.  

      «ΕΔΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΛΟΥ-ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΑΜΕΤΟΧΟΙ; ΕΜΕΙΣ 
ΚΑΝΑΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΘΕΙ».  

     Έτσι ο Πάνος έπεισε πολλούς και τους επιστράτευσε στον αγώνα. Και τώρα οι κοινότητες 
του διαστήματος λάμβαναν γνώση των ακριβών θέσεων των Δαναών. Και μάλιστα όταν 
ξεκίνησε ο τρίτος συμπαντικός πόλεμος, τα διαστημόπλοια τα οδηγούσαν πιλότοι, που 
κατευθύνονταν από τους μετεστημένους. Και εξολοθρεύτηκαν όλοι οι εκπεσμένοι του 
διαστήματος. 

 

                  Η ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΖΟΜΠΙΣ 

 

      Όταν τελείωσε ο συμπαντικός πόλεμος, οι μετεστημένοι έδωσαν τις ακριβείς θέσεις των 
υπογείων. Προσγειώθηκε στην Σιβηρία η ναυαρχίδα Πλαταιαί, με τον κατάλληλο εξοπλισμό 
και την συνεργασία του Ρωσικού στρατού. Ακτινοβολία υπέρτατης ισχύος εξαπολύθηκε στις 
υπόγειες πόλεις και σταμάτησε η λειτουργία των οργανισμών (των ζόμπις). 

 

                      Ο ΠΑΝΟΣ ΔΙΝΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ 

   

       Τώρα πλέον οι ανορθωμένες κοινότητες του διαστήματος γνωρίζουν όλη την δομή των 
στρατών της γης. 

 



          Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 

       Δεν είναι πλέον ιδανικό η ανόρθωση του ανθρώπινου γένους. Βρίσκεται σε διαδικασία 
ισχύος. Και ο Πάνος, όπως αυτοπροσδιοριστήκαμε, έτσι ακριβώς έπραξε στην άλλη ζωή και 
το κατέστησε δυνατό.   

  


