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      Στα αρχαία μνημεία και γραπτά, υπάρχουν αναφορές σε επισκέπτες από το διάστημα. 
Στις μέρες μας συχνά γίνονται θεάσεις διαστημοπλοίων , ανεξήγητες διακοπές ρεύματος, 
εξαφανίσεις αεροπλάνων κλπ. και η αρχαία Ελληνική μυθολογία να εξυμνεί θεούς, που κατά 
τους φιλόσοφους ήταν άνθρωποι και ο Πλούταρχος στα Ηθικά, να αναρωτιέται γιατί ο Δίας 
δεν πεθαίνει. Εκτεταμένες είναι οι αναφορές για προηγούμενους πολιτισμούς που 
καταστράφηκαν.  

 

                                     ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ 

 

     Ο Ησίοδος στην θεογονία θα μιλήσει για το πρώτο χρυσούν γένος των ανθρώπων. 
Επρόκειτο για τον γήϊνο παράδεισο ηθικών ανθρώπων με υλική αφθονία και αχρήματη 
κοινωνία και υπερτεχνολογία, που αποίκησε το διάστημα και έκανε τις κοινότητες του 
διαστήματος. Οι άριστοι διοικούσαν. Δημιούργησε στην γη το αργυρούν γένος των 
ανθρώπων. Και ενώ το αργυρούν γένος οδηγείτο στην τελείωση, στο διάστημα επρόκειτο να 
ψηφιστεί νέος ηγέτης, μεταξύ των αρίστων. Την θέση διεκδίκησε ο γιός του Ινάχου και της 
Λήδας Δίας και ο γιός της Ηούς και του Αστραίου Εωσφόρος. Η επιτροπή των σοφών έκρινε 
ικανότερο τον Δία και ο Εωσφόρος αποσκίρτησε και εναντιώθηκε με τους οπαδούς του. 

      Δεν άργησε να φθάσουν στον πρώτο συμπαντικό πόλεμο , ηττήθηκε ο Εωσφόρος και 
περιορίστηκε σε τρεις αστερισμούς και υιοθέτησε το κακό. Εκεί κυβέρνησε με στυγνή 
δικτατορία και χρησιμοποιούσε γενετικές παραλλάξεις ζώντων στην εξουσία. Σαν καλός 
βιολόγος κατασκεύασε τα μικρόβια και άλλα όπλα και έβαλε υπό την επιρροή του τον ηγέτη 
της γης Δάμνωνα. Τελικά εγκατέστησαν σε πολλούς πλανήτες σε όλο το σύμπαν ειδικούς 
ταλαντωτές που εφηύραν , τους ενεργοποίησαν και τότε η ύλη διαχωρίστηκε από την αντιΰλη 
σε δύο υποσύμπαντα, που περιστρέφονταν. Τότε η θερμότητα με τα ολέθρια αποτελέσματά 
της στην ζωή , επέφεραν τον θάνατο, οι άνθρωποι έγιναν θνητοί. 

      Η τιτανομαχία ήταν ο αγώνας του Δία και των κοινοτήτων να ξανακατακτήσουν την 
αθανασία και ο υποτιθέμενος πατέρας του Δία που έτρωγε τα παιδιά του, ήταν ο Κρόνος- 
χρόνος , τον οποίο νίκησε.  

      Και η γιγαντομαχία ήταν ο αγώνας του Δία και των κοινοτήτων ενάντια στα εκπεσμένα 
στρατεύματα του Εωσφόρου που περιόρισαν σε τρεις αστερισμούς.  

 

                           ΤΑ ΓΕΝΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ  



 

     Στην γη καταστράφηκε από ολοκληρωτικό πόλεμο το αργυρούν γένος και κάτω από την 
επιρροή του Εωσφόρου. Το ίδιο έγινε και με το χαλκούν γένος , όπως και με το σιδηρούν. Ο 
τελευταίος ολοκληρωτικός πόλεμος έγινε περίπου το 1800 π.Χ. Μετά ακολουθεί το γένος που 
είμαστε εμείς. Και επί Μωϋσή (1500 π.Χ.) , έγινε ο δεύτερος συμπαντικός πόλεμος, όπου 
ηττήθηκε και σκοτώθηκε ο Εωσφόρος, στρατεύματά του ήλθαν στην γη με καταστρεμμένα 
διαστημόπλοια και πήγαν σε υπόγειες πόλεις και μία φυλή, η φυλή των Δαναών, 
εξαφανίστηκε στο διάστημα αφού δεν βοήθησε τον Εωσφόρο.  

 

                           Η ΓΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 

 

     Με την είσοδο  στην Τρίτη χιλιετία, το πρόγραμμα ήταν μέχρι το 2013, να γίνει ένας 
παγκόσμιος ηγέτης στην γη, ο πλουσιότερος άνθρωπος, αυτόν που οι Ιεχωβάδες λένε μεσσία 
και οι Αγιορείτες Αντίχριστο. Ήταν να μας φορέσουν τσιπ στην παλάμη, που θα περιείχε 
σταγόνα δηλητηρίου , που θα ενεργοποιούταν από δορυφόρο αν ήταν ανυπάκουος ο 
άνθρωπος, αν δεν γίνονταν Εωσφοριστής. Κάναμε και εμείς τον αγώνα και παρήλθε η γη 
κρίσιμα σημεία, ώσπου ήλθε το 2013, με τον θάνατο φίλου. Αυτός ήταν στρατευμένος στον 
αγώνα του καλού, οι Αγιορείτες του εμπιστεύτηκαν το τρυβλίο που έφερε και ήπια το 2006. 
Οι κοινότητες του διαστήματος μπορούν να δουν και να συνομιλήσουν με αστρικά σώματα 
τεθνεώτων, έχουν την τεχνολογία. Και τα αστρικά σώματα έχουν ιλιγγιώδη ταχύτητα, 
αποκαλύφθηκαν οι βάσεις των Δαναών στις εσχατιές του σύμπαντος και ακολούθησε ο 
τρίτος συμπαντικός πόλεμος.  

     Η τεχνολογία και η ποσότητα των όπλων και των διαστημοπλοίων των κοινοτήτων του 
διαστήματος ήταν ανώτερα και εξολοθρεύτηκαν ο Δαναοί με διαδικασίες ισχύος. 
Ακολούθησε η εξολόθρευση και των υπογείων Εωσφοριστών (2013). Εδώ βλέπετε τους 
λόγους ματαίωσης της παγκόσμιας δικτατορίας, που ήρθε και με τον θάνατο του υποψήφιου 
παγκόσμιου δικτάτορα.  

 

                                  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ 2018 

 

      Αν ίσως καταλάβατε τον τρόπο, οι κοινότητες αποκαλύπτουν και καταγράφουν τους 
σατανιστές της γης. Ήδη καταγράφηκαν 12.571.000 σατανιστές. Υπολογίζεται ότι είναι 
περίπου 50 εκατομμύρια. Και μέχρι το 2018, πρέπει να καταγραφούν όλοι.  

     Οι κοινότητες του διαστήματος εκτιμούν ότι μέχρι τον Νοέμβρη του 2018 θα τους 
καταγράψουν και τότε θα είναι ο χρόνος της επέμβασης στην γη. Και θα δικαστούν με 
συνοπτικές διαδικασίες όλοι οι σατανιστές και με νόμους των κοινοτήτων.        


