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     Η παλινόστηση είναι η επιστροφή στην γενέτειρα μητέρα πατρίδα. Όλοι γνωρίζετε την 
παλινόστηση του Οδυσσέα στην Ιθάκη. 

 

                                     ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΖΩΗ 

 

     Μέσα σε λίμνες και πριν 150.000 χρόνια, το παιγνίδι της ζωής επαναλαμβάνονταν, μόνο 
που τώρα τα κύτταρα που θα σχηματίζονταν, προϋπόθεταν την γένεση του είδους του 
ανθρώπου.  

Οι πρώτοι άνθρωποι λόγω των συνθηκών του τότε περιβάλλοντος, ζούσαν χιλιάδες χρόνια. 
Οι κοινωνίες δεν πέρασαν από την δουλοκτησία και η ατομική παραγωγή δεν αντιστάθηκε 
στην επερχόμενη αχρήματη κομμουνιστική κοινωνία.  

Οι άνθρωποι εκείνοι έφτασαν την υπερεπιστήμη και την υπερτεχνολογία, έφτασαν την 
αθανασία και την αποίκηση του διαστήματος. Οι άνθρωποι εκείνοι ονομάστηκαν θεοί και 
ανάδειξαν τον ανώτερο αρχηγό τους , τον Δία.  

 

                                        ΟΙ ΑΠΟΙΚΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΕΑ ΖΩΗ 

 

     Ο Δίας γεννήθηκε εδώ που είναι οι συντεταγμένες του αρχαίου Στράτου, της προϊστορικής 
πόλης Αλβιών. Αποίκησαν το σύμπαν και δημιούργησαν συνθήκες να γεννηθούν νέα 
κύτταρα στις λίμνες, νέα ζωή.  

Η νέα ζωή βάδιζε τα ίχνη εξέλιξης των θεών. Όμως τότε συνέβηκε η πτώση.  

Τον Κρόνο θα διαδέχονταν νέος αρχηγός, αφού εξέπνεε η θητεία του. Η ανώτατη επιτροπή 
των σοφών της ομάδας Έψιλον των επιλέκτων του διαστήματος, επέλεξε τον Δία και 
παραγκώνισε τον συν διεκδικητή Εωσφόρο. Ο γιός του Αστραίου και της Ηούς Εωσφόρος, 
δεν δέχτηκε την απόφαση και αποσχίστηκε από τους επιλέκτους. Σχημάτισε κοινότητες σε 
τρεις αστερισμούς, επινόησε και δημιούργησε τα μικρόβια σαν άριστος βιολόγος, 
εγκαθίδρυσε άγριο καπιταλισμό και στυγνή δικτατορία και ήρθε στον πρώτο συμπαντικό 
πόλεμο. Ηττήθηκε αλλά επέζησε.  

Την πτώση του Εωσφόρου ακολούθησε η γη, αυτή διαμελίσθηκε σε τρία κράτη και ήρθε 
στον πρώτο πυρηνικό όλεθρο. 



Η ζωή θα ξανά άρχιζε από την αρχή, αλλά τώρα την μητριαρχία ακολούθησε η δουλοκτησία 
και ο καπιταλισμός. Και συνεπώς ξανά καταστράφηκε για άλλες τρεις φορές. Το πείραμα των 
κοινοτήτων του διαστήματος να δημιουργήσουν νέα ζωή που θα τους ακολουθούσε, απέτυχε. 

 

                                   ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  

 

     Κριτήρια που έθεσαν οι κοινότητες του διαστήματος για την νέα ζωή, ήταν να φτάσουν οι 
άνθρωποι μόνοι τους την επιστήμη τους και την αθανασία. Η κοσμοθεωρία τους ήταν η 
κοσμοθεωρία του Δία και θα την βρείτε στο site κατηγορία φιλοσοφία, ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΗ ΔΙΑ.  

      Πάνω στην κοσμοθεωρία του Δία παραγωγής από το μηδέν, το απόλυτο κενό της ύλης 
και με δημιουργό το απόλυτο κενό, στηρίχτηκε η τροποποιημένη κοσμοθεωρία του 
συγγραφέα και θα την βρείτε στο site. Η γη όχι μόνο έφτασε την κοσμοθεωρία, αλλά και την 
ξεπέρασε. Η γη όχι μόνο έφτιαξε την κοσμοθεωρία, αλλά και την νέα φυσική εκπονεί, που 
είναι ανώτερη των θεών. Η γη διεκδικεί να αναδείξει τους νέους θεούς.  

 

                                           Η ΠΑΛΙΝΟΣΤΗΣΗ 

 

     Η γη βρίσκεται υπό την σιωπηλή και στυγνή δικτατορία των αναπήρων, των 
περιτμημένων δηλαδή, των Εβραίων. Στην γη υπάρχουν 5.500.000 σατανιστές οπαδοί του 
Εωσφόρου και τα 5.000.000 είναι Εβραίοι, από τα 32.000.000 των Εβραίων (οι υπόλοιποι 
500.000 σατανιστές πηγάζουν από τα 7 δις εκατομμύρια των ανθρώπων της γης).  

Όμως η γη πλήρωσε τις συνθήκες της παλινόστησης. Και δεν ευθύνεται για την πτώση. Η 
κάθοδος των 5.5 δις εκατομμυρίων Ελλήνων του διαστήματος, θα γίνει το 2018. Ο πατέρας 
Δίας θα επανέλθει στην αρχαία Αιτωλική Στράτου , από όπου έλκει την καταγωγή.  

 Να θυμάστε ότι η μέρα της παλινόστησης θα είναι η μέρα ερχομού του παραδείσου στην γη 
και ημέρα συντριπτικής οδύνης για τους Εβραίους. Εύχεστε να μην είναι ημέρα Σάββατο και 
χειμώνας (Sabbato= Κρόνος στα Εβραϊκά, την ημέρα του Κρόνου η Εβραίοι γιορτάζουν)   


