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     Η γη, η ιστορία των ανθρώπων στην γη, αριθμεί περί τα 145.000 έτη (όπως αναφέρει και ο 
Ευσέβιος στα αποσπάσματα της ιστορίας του, το υποστήριξε και ο Απολλόδωρος ο Ρόδιος 
στην ιστορία του, που απωλέστηκε). Η γη γνώρισε εκτός του πρώτου, τέσσερις πολιτισμούς 
που καταστράφηκαν και το σύμπαν δύο συμπαντικούς πολέμους. 

 

                                 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ «ΘΕΩΝ» 

 

     Πρώτος ανεφύη στην γη, ο πολιτισμός των θεών. Στον πολιτισμό αυτόν οι άνθρωποι από 
την μητριαρχία μπήκαν στην πατριαρχία και διατήρησαν το κοινοβιακό σύστημα και με την 
εξελισσόμενη παραγωγή και τεχνολογία κατέστησαν πλήρως αυτάρκεις. Το κλίμα της γης 
τότε διαφορετικό, ο χρόνος ζωής περίπου τα 1200 έτη. Με την πρόοδο της βιολογίας και της 
φυσιολογίας και της τεχνολογίας, αύξησαν το προσδόκιμο ζωής στα 120.000 έτη.  

     Ονομάστηκαν θεοί, εφηύραν την τεχνική παραγωγή βαρύτητας, κατασκεύασαν υπέρ 
διαστημόπλοια και αποίκησαν το σύμπαν. Στην γη δημιούργησαν συνθήκες και άρχισε το 
παιγνίδι της ζωής και πάλι. 

     Κάθε 2000 χρόνια επέλεγαν νέο αρχηγό και το 118.000 π.Χ. διαδέχεται τον Κρόνο ο Δίας. 
Ο συνδιεκδικητής της εξουσίας Εωσφόρος, αποσκηρτίζεται και αποχωρεί με τους οπαδούς 
του σε τρείς αστερισμούς, τον Ωρίωνα, τον Δράκοντα και τον Σταυρό του Νότου.  

     Άριστος γενετιστής και βιολόγος ο Εωσφόρος, καθοδηγεί και δημιουργεί διασταυρώσεις 
ανθρώπων και ζώων (κενταύρους, ιχθυανθρώπους κλπ), ζόμπις και τέρατα. Με εμφυτεύσεις 
τσιπς στον εγκέφαλο τα κατευθύνει και εγκαθιστά απηνή δικτατορία. Μετατρέπει την 
κοινωνία σε εγχρήματη, τώρα ελάχιστοι λυμαίνονται το χρήμα και την εξουσία.  

     Οι προστριβές με την αχρήματη κοινωνία των κοινοτήτων του διαστήματος αυξάνουν. Ο 
χρόνος δεν ευνοεί όμως τον Εωσφόρο με τους λίγους περιτμημένους ανθρώπους και τα 
ζόμπις, γιατί οι άνθρωποι των κοινοτήτων αυτοδίκαια αναδεικνύουν επιστήμονες και 
εξελίσσουν την τεχνολογία. Έτσι φθάνουν στον πρώτο συμπαντικό πόλεμο το 114.00 π.Χ. 
και ο Εωσφόρος ηττάται και περιορίζεται στους τρεις αστερισμούς, αλλά τα διαστημόπλοιά 
του φθάνουν στην γη. 

      

                                   ΣΤΗΝ ΓΗ 

 



    Η γη ακολούθησε τον συμπαντικό πόλεμο, η πτώση του Εωσφόρου ακολουθήθηκε από την 
πτώση του Δάμνωνα και η γη διαιρέθηκε και έφθασε στον πρώτο αφανισμό του πολιτισμού 
της , δηλαδή των δημιουργημάτων των «θεών» που είμαστε. 

     Τώρα πλέον οι πολιτισμοί οι επόμενοι από την μητριαρχία θα περνούσαν μέσα από την 
δουλοκτησία , τους πολέμους τις βιαιότητες κλπ. ο Εωσφόρος βοηθούσε σε αυτό , αλλά και 
στον αφανισμό των πολιτισμών της γης. 

     Οι σατανιστές πιστεύουν ότι η Εωσφορική ολοκλήρωση θα έρθει στον έβδομο πολιτισμό 
της γης, και βρισκόμαστε μόλις στον πέμπτο.  

    Η πανγαία με την καταστροφή του πρώτου μας πολιτισμού θα διασπαστεί στην Μου και 
την Λεμουρεία . και καταστρέφεται και αυτός ο πολιτισμός για να δημιουργηθεί ο πολιτισμός 
της Ατλαντίδας και της αυτοκρατορίας των Αθηναίων. Και ακολουθεί η καταστροφή του 
πολιτισμού των αυτοκρατοριών με τις πρωτεύουσες των Σοδόμων και της Γόμορας. 

 

                                         ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 

       Περίπου το 1500 π.Χ., όταν κατήλθε ο Απόλλων από τις κοινότητες του διαστήματος 
στην Αίγυπτο και υπήρχε ο Ελληνοχαλδαίος Μωϋσής, περίπου τότε ξέσπασε ο δεύτερος 
συμπαντικός πόλεμος. Τα στρατεύματα του στρατηγού Μικαήλου Απατάγγελου και του Δία, 
κατατρόπωσαν τα στρατεύματα του Εωσφόρου. Ο Εωσφόρος σκοτώνεται (αναδεικνύουν 
άλλο αρχηγό) και τα στρατεύματά του όσα απέμειναν, προσγειώνονται στο Σουδάν και 
καταστρέφονται τα διαστημόπλοια και η τεχνολογία.  

      

                         Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΔΑΝΑΩΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 

     Μέσα στο αχανές διάστημα οι εκπεσμένοι είχαν κάνει αποικίες. Η φυλή των Δαναών, 
σύμμαχοι του Εωσφόρου, διαγιγνώσκει το κίνδυνο, αποφεύγει τον πόλεμο και χάνεται στο 
διάστημα  (Μήπως ο μύθος της χαμένης φυλής του Δαν των Εβραίων, σας λέει τίποτε;). 

     Η φυλή των Δαναών έχει όλους τους μεταλλαγμένους και τα τέρατα, μία μικρή μειοψηφία 
περιτμημένων ομοφυλόφιλων διοικούν την φυλή μέσω των ζόμπις, σε μία ασφυκτική ωμή 
δικτατορία.  

 

        Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΕΙ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  

 

     Τα στρατεύματα του ηττηθέντος Εωσφόρου έφτιαξαν την Βαβυλωνιακή αδελφότητα και 
το 1870 αυτή, φτιάχνει την Χρυσή Αυγή, που ανήκε και ο Χίτλερ.  



     Η Χρυσή Αυγή από μυστική εταιρεία γίνεται κόμμα επίσημο στην Ελλάδα. Την Ελλάδα 
το επίκεντρο του αγώνα. Ο αγώνας έγερνε με το μέρος του Καλού και η Βαβυλωνιακή 
αδελφότητα έκανε τις ύστερες κινήσεις για δικτατορία στην Ελλάδα, αφού απέτυχε να 
καταστρέψει την γη, ειδικά μετά την εκλογή του Ομπάμα. Και μετά πανγήϊνη δικτατορία 
τύπου Εωσφόρου.  

 

                              ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

      Οι κοινότητες του διαστήματος ακροβολισμένες στον γήϊνο πλανητικό σύστημα, 
παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στην γη. Βλέποντας την υπεροχή που αποκτήσαμε, 
εγκαταλείπει τις επάλξεις και «εξαφανίζεται» για πολύ (πριν το καλοκαίρι, 2013). 

     Και να το θαύμα. Άλλα διαστημόπλοια τώρα έβλεπαν οι στρατιωτικοί δορυφόροι. Οι 
Δαναοί με την αγωνία τι τεκταίνονταν στην γη , εμφανίζονται και ακροβολούνται. Τα 
διαστημόπλοια του Δία αφανή παρακολουθούν και εντοπίζουν τις αποικίες των Δαναών στο 
σύμπαν. Και μετά ξαναεμφανίζονται. Τότε οι Δαναοί μερικώς αποχωρούν και «ρίχνουν» τον 
μετεωρίτη στην Ρωσία που επέλεξαν. Ο μετεωρίτης θα έπεφτε στην Μόσχα κοντά, αλλά οι 
δορυφόροι της Ρωσίας ειδοποίησαν και οι SS 400 κατέρριψαν τον μετεωρίτη.  

 

              Ο ΤΡΙΤΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ 

 

     Οι Δαναοί έχουν προσβάσεις ακόμη στο ηλιακό σύστημα και «ρίχνουν» μικρούς 
μετεωρίτες. Βλέπετε οι κροίσοι της γης, οπαδοί του Εωσφόρου ηττήθηκαν και η Χρυσή Αυγή 
είναι υπό διωγμό.  

      Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΙΛΗΜΜΕΝΗ. Ο τρίτος συμπαντικός πόλεμος είναι προ των 
πυλών. Τώρα οι κοινότητες του διαστήματος ξέρουν που να κτυπήσουν. Τα βδελύγματα των 
ζόμπις και των μεταλλαγμένων πρέπει να εξαφανισθούν. 

     Λαμβάνεται μέριμνα προστασίας της γης και να απέχει από τις πολεμικές διαδικασίες, μη 
έχοντας την τεχνολογία και τα διαστημόπλοια. Όμως η γη πρέπει να πάρει μέτρα 
αντιμετώπισης, ήσσονος εχθρικών επιβουλών. 

 

      
       


