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          Όταν, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, στην γη ζούσε το χρυσούν γένος των ανθρώπων, ο 
πολιτισμός ήταν εξαιρετικά ανεβασμένος, αχρήματη κοινωνία αφθονίας και επιστήμης. 
Αποικήθηκε το σύμπαν και το χρυσούν γένος με επιστημονικές μεθόδους, δημιούργησε στην 
γη, το αργυρούν γένος. Τότε συνέβη η ΠΤΩΣΗ, ήρθε ο πρώτος συμπαντικός πόλεμος και ο 
όλεθρος της πυρηνικής καταστροφής στην γη και η ζωή θα ξαναξεκινούσε από τα σπήλαια 
και χάθηκε ο παράδεισος.  

Την ζωή πάνω στην γη επηρέαζαν οι ανορθωμένοι («θεοί» του Ολύμπου) και οι εκπεσμένοι 
του Εωσφόρου. Οι ανορθωμένοι προσδοκούσαν ότι οι άνθρωποι της γης, θα τους ξεπεράσουν 
θεωρητικά και πειραματικά. Και τότε θα άνοιγαν ανοικτή επικοινωνία με την γη.  

 

                           ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ 

 

    Επί της εποχής του Μωϋσή και ενώ αυτός είχε γίνει Οσαρσήφ (ένας από τους αρχιερείς 
του Όσιρη και της Ίσιδος), κατέβηκε ο Απόλλων από τις ανορθωμένες κοινότητες του 
διαστήματος και έγινε και αυτός Οσαρσήφ. Οι δύο άνδρες συμφωνούν, ο μεν Απόλλων να 
επαναδημιουργήσει το έθνος των Ελλήνων (τα θεμέλια του οποίου έθεσε ο γιός του Ορφέας) 
και ο Μωϋσής θα ίδρυε το έθνος των Εβραίων, που θα έμελλε να διοικήσουν την γη. Σκοπός 
η επιστήμη και η επαναφορά της αχρήματης κοινωνίας με αφθονία, με συνεργασία των δύο 
εθνών, όταν θα έμπαιναν οι ιχθείς (ο Χριστός έπρεπε να πετύχει αυτά τα πράγματα). 

      Όμως την εποχή εκείνη ξέσπασε ο δεύτερος συμπαντικός πόλεμος, τα στρατεύματα του 
γιού της Ηούς και του Αστραίου Εωσφόρου ηττήθηκαν και ο ίδιος σκοτώθηκε. Στον πόλεμο 
δεν συμμετείχε η εκπεσμένη φυλή των Δαναών, που χάθηκε στο απέραντο διάστημα. Τα όσα 
απέμειναν στρατεύματα του Εωσφόρου, εξέπεσαν στην γη , τους κατέστρεψαν τα 
διαστημόπλοια και δημιούργησαν την Βαβυλωνιακή αδελφότητα και ήλεγξαν την Βαβυλώνα. 

     Όμως τα σχέδια του Μωϋσή και του Απόλλωνα έγιναν γνωστά και η Βαβυλώνα πρώτα 
υποτάσσει την Αίγυπτο και ο Ναβουχοδονόσωρ το 580 π.Χ. υποτάσσει και αιχμαλωτίζει τους 
Εβραίους και τους υποχρεώνει στην μετοικεσία της Βαβυλώνος (το 80% του Εβραϊκού 
πληθυσμού). Ανακαλύπτει το ιερατείο και τους υποχρεώνει στην υποταγή στον Εωσφόρο και 
ο Κύρος αργότερα τους ελευθερώνει, αλλά τώρα πλέον η πλειοψηφία του ιερατείου θα 
δουλεύει για παγκόσμιο ηγέτη δικτάτορα, αντίθετο της συμφωνίας Μωϋσή-Απόλλωνα. Και 
συνετέλεσαν στην αποτυχία του Χριστού που ίδρυσε τα Χριστιανικά κοινόβια και επί 
υδροχόου μεθόδευαν την δικτατορία του αντίχριστου.  

 



            Ο ΜΩΫΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΙΧΑΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙΡΑΙΩΝ 

     Μαζοί και μαζί είναι αρχαιοελληνικές λέξεις και μαζοί ήταν οι συνεστώτες κάτοικοι του 
παραδείσου στην γη, του χρυσούντος γένους.  Μαζί και κατά παράφραση Ναζί και Ναζιραίοι 
ήταν το τάγμα που ίδρυσαν οι Μωϋσής και Απόλλωνας. Επί κεφαλής ήταν 12 Έλληνες και 12 
Εβραίοι πρεσβύτεροι. Όπως αναφέρει ο Σουΐδας στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του , οι 
Ναζιραίοι είναι οι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στον θεό και όταν περίπου το 64 μ.Χ. ο 
Πέτρος έχρισε επίσκοπο Αντιοχείας τον Ευόδιο, μετονομάστηκαν σε χριστιανοί. Όπως 
αντιλαμβάνεστε ο Χριστός και οι περισσότεροι από τους μαθητές ήταν Ναζιραίοι. Και οι 
Ναζιραίοι έχουν σχέση με το Ναζρί χα μπριτ (=φύλακες της κιβωτού της διαθήκης).  

 

                      ΟΙ ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ ΦΩΛΗΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ 

                                ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 

 

 

       Η μάχη δόθηκε και κερδίθηκε. Η έλευση του αντιχρίστου που ήταν να γίνει μέχρι το 
2013 ματαιώθηκε, αλλά οι απώλειες βαριές, μιάς χρεοκωπημένης Ελλάδας, που πληγώθηκε 
στον αγώνα.  

     Αλλά το 2006 ο γράφων επινόησε και συγκρότησε την κοσμοθεωρία του ΤΟ ΙΔΙΟΝ, που 
θα την βρείτε στο παραπάνω site (ο συγγραφέας με το βιβλίο αυτό που προφητεύτηκε από 
τον Ιωάννη στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, τιμήθηκε το 2006 με την προσφορά του τρυβλίου-άγιο 
δισκοπότηρο- και άκρατο οίνο από του μυστικούς του Αγίου Όρους, και το 2007 με το 
ποτήριο-δες το ευαγγέλιο του μυστικού δείπνου-). Οι κοινότητες του διαστήματος ποιοτικά-
θεωρητικά ξεπεράστηκαν από εμάς στην γη, τους Ναζιραίους, όχι μόνο από την 
κοσμοθεωρία αλλά και από εργασίες του γράφοντος στην φυσική  και εναπομένει το 
ξεπέρασμα και πειραματικά, για να συντελεσθούν οι όροι της παλινόστησης των κοινοτήτων 
του διαστήματος. Ήδη από την άνοιξη του 2014, οι εκπεσμένη φυλή των Δαναών 
αποκαλύφθηκε και εξοντώθηκε στο 3ο συμπαντικό πόλεμο που ξέσπασε.   

 

                  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ   

 

    Ο οποίος γνώρισε το βότανο που αν πιεί το ρόφημα γυναίκα σε ωορρηξία, μένει έγκυος και 
γεννά κορίτσι. Ο Δημόκριτος ήταν Ναζιραίος, όπως και η πραγματική μητέρα του Ιησού, η 
Ιασώ που γεννήθηκε έτσι. Και ο Δημόκριτος έφτασε στις μέρες μας, του αποφασιστικού 
αγώνα.  

     Φαίνεται λοιπόν ,ότι η συμφωνία Μωϋσή και Απόλλωνα, θα μπει σε εφαρμογή. Είδομεν.     


