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                                                                                         www.omas-e.gr 

 

      Όπως κάθε μύθος και ο μύθος της τιτανομαχίας κρύβει αλήθειες. Εδώ θα σας θυμίσουμε 
άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα και που μπορείτε να τα βρείτε στην κατηγορία 
ιστορία στο ανωτέρω site, όπως ΑΙΤΩΛΙΑ Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ, 
ΤΡΙΧΩΝΕΙΟΝ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΝΓΑΙΑΣ κλπ. και περιληπτικά παραθέτουμε 
ιστορικά γεγονότα.  

 

                         ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 150.000 πΧ 

 

     Τότε υπήρχε μία μόνο ήπειρος, η Πανγαία με πρωτεύουσα το Τριχώνειον, στις 
γεωγραφικές συντεταγμένες του Αγρινίου. Η φυλή των τιτάνων κατοικούσε γύρω από το 
Τριχώνειο, στις σημερινές περιοχές της Αιτωλίας, Άρτας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.  

     Οι άνθρωποι δεν πέθαιναν με τις συνθήκες που επικρατούσαν, ο ουρανός ήταν «στατικός» 
και δεν περιφέρονταν. Επικρατούσε το παράδοξο του Εlberts (ο ουρανός ήταν πάντοτε 
φωτεινός). Η γή ήταν παράδεισος και υπήρχε αχρήματη κοινωνία αφθονίας.  

    Η τεχνολογία και οι επιστήμες στα ύψη και οι άνθρωποι αποίκησαν το σύμπαν, με 
διαστημόπλοια υπερφωτεινής ταχύτητας και επιτευγμένη την παραγωγή τεχνικής βαρύτητας.  

    Άποικοι του διαστήματος, οι «θεοί» αυτοί, δημιούργησαν στην γη νέα ζωή, νέους 
ανθρώπους. 

 

                                       ΠΕΡΙ ΤΟ 122.000 πΧ 

 

    Ο Ίναχος, ήταν ο αρχηγός των κοινοτήτων του διαστήματος και πρέπει να υπάρξει 
διάδοχος. Οι δύο μεγαλύτεροι επιστήμονες, ο Δίας και ο Εωσφόρος (φυλή τιτάνων), 
διεκδικούν τον θρόνο. Η ανώτατη επιτροπή των σοφών των επιλέκτων του διαστήματος, 
προτείνει και ψηφίζεται ο Δίας ως αρχηγός. Ο βιολόγος και γενετιστής Εωσφόρος εξεγείρεται 
με τους οπαδούς του και αποσκιρτεί. Τότε γίνεται και ο πρώτος συμπαντικός πόλεμος , με 
ηττημένο τον Εωσφόρο, ο οποίος περιορίζεται σε τρεις αστερισμούς. 

    Ο Εωσφόρος εκπίπτει, δημιουργεί εκεί εγχρήματη κοινωνία ανισοτήτων, δημιουργεί 
γενετικές μεταλλάξεις, κενταύρους, ιχθυανθρώπους κλπ, ζόμπι και μικρόβια και εγκαθιδρύει 
ζοφερή δικτατορία όπου εξουσιάζει.     



    Οι ανορθωμένες κοινότητες του Δία και ο Εωσφόρος, ανταγωνίζονται να προσεταιριστούν 
τους ανθρώπους της γης.  

 

                          ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ  

 

     Στην γη αναπτύχθηκε η Πανγαία των νέων ανθρώπων, ανέπτυξαν τεχνολογία και 
επιστήμες, ανέδειξε επιλέκτους και εγκαθίδρυσε έναν πανγήϊνο ηγέτη , τον Δάμνωνα 
(δαμνάω= θέτω υπό έλεγχο, δαμάζω). Διαδοχικά η γυναίκα του Ιρήνα και μετά αυτός, 
προσηλυτίζονται από τον Εωσφόρο, εγκαθιδρύουν εγχρήματη κοινωνία στην γη . Η ΠΤΩΣΗ 
σήμαινε διάσπαση και διάσταση, δημιουργία τριών κρατών, αμυντικά, επιθετικά, πυρηνικά, 
βιολογικά, χημικά όπλα κλπ. Ήδη ο Δάμνων είχε ανακαλύψει ειδικό ταλαντωτή, ο οποίος 
μέσα σε πλάσμα εξαφάνιζε τα ιόντα. Υπέθεσε, ότι χωρίζει την ύλη (θετική μάζα) και την 
αντιΰλη (σωματίδια αρνητικής μάζας). Ήταν ήδη προχωρημένοι αυτοί, εκπεσόντες.  

 

                                  ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΕΣΜΕΝΟΙ 

 

     Οι εκπεσμένοι, οι Εωσφοριστές, αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη αδυναμία, μισούν τον 
θεό. Και μάλιστα οι προχωρημένοι, για να εκδικηθούν τον θεό, αν μπορούσαν θα 
κατέστρεφαν την δημιουργία του, το σύμπαν. Και τώρα πίστεψαν ότι μπορούσαν. 

     Τα διαστημόπλοια του Εωσφόρου, εγκαθιστούν ταλαντωτές σε όλο το σύμπαν και το 
σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή, με την προσδοκία το τέλος του σύμπαντος.  

 

                                     ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΛΗ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΕΛΟΝΤΑΙ  

 

      Όπως φανταζόμαστε πλέον, η ύλη αντιδιαστάλθηκε και απομακρύνθηκε από την αντιΰλη 
και δύο υποσύμπαντα , το ένα αόρατο στο άλλο, άρχισαν να περιστρέφονται γύρω από την γη 
(χθόνα) και την αντιχθόνα του άλλου υποσύμπαντος. Τώρα πλέον υπάρχει θερμότητα, ο 
κύριος λόγος του βιολογικού θανάτου. Ο θάνατος μπήκε στην ημερήσια διάταξη.  

 

                                            ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ  

 

      Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, ο Κρόνος έτρωγε τα παιδιά του, μην τυχόν και 
κάποιο πάρει την εξουσία και τον σκοτώσει. ‘Όμως η γυναίκα του Ρέα, έκρυψε στην Κρήτη 
τον Δία, όπου μεγάλωσε. Οι τιτάνες ήταν σύμμαχοι του Κρόνου και ο Δίας προσεταιρίστηκε 
τους γίγαντες και στην τιτανομαχία ο Δίας νίκησε τον Κρόνο. Και ο Δίας ήταν τιτάνας.  



     Ο Κρόνος, είναι ο χρόνος. Ο Χρόνος, ήταν ΑΙΩΝΑΣ (αιεί-ων= θεός). Έτσι λοιπόν με την 
ΠΤΩΣΗ, τώρα ο χρόνος (ο Κρόνος) τρώει τα παιδιά του, αφού οι άνθρωποι γηράσκουν και 
πεθαίνουν. 

     Η τιτανομαχία, η πάλη ενάντια στον θάνατο, είναι η προσπάθεια του Δία και των «θεών» 
(του Ολύμπου), να ματαιώσουν τον θάνατο και να ξανακερδίσουν την αθανασία.  

 

  ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΤΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ 

 

     Ο Δίας διαμορφώνει το περιβάλλον των κατοικημένων πλανητών από τις κοινότητες του 
διαστήματος και με παράλληλη φαρμακευτική αγωγή και διατροφή κατάλληλη, ξανακερδίζει 
την αθανασία. Τώρα αυτοί ζουν χιλιάδες χρόνια, επισκέπτονταν την γη και ο Πλούταρχος ο 
Χαιρωνεύς αναρωτιέται γιατί ο Δίας δεν πεθαίνει (στα ΗΘΙΚΑ).  

 

                                     ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΜΑΣ? 

 

    Ήδη θα αναρωτηθήκατε τι θα γίνει με εμάς; Θα επέμβουν οι κοινότητες του διαστήματος 
στα γήϊνα;. 

    Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί έχουν ανώτερη ηθική. Δεν μπορούν να σκοτώνουν. Μία 
επέμβαση στην γη, με τους τόσους Εωσφοριστές, τζιχαντιστές , Ταλιμπάν και ανώμαλους, 
σημαίνει πολλαπλές δολοφονίες (αυτοί θα αντιδράσουν). Και η γη έχει δισεκατομμύρια 
ανθρώπους που έχουν εισόδημα 0.5 Ευρώ την ημέρα και το σόϊ Ρότσιλντ (και ο Ροκφέλερ 
έχει ρίζα Ρότσιλντ) έχει 550 τρισεκατομμύρια δολλάρια (κατέχει το 53% του παγκόσμιου 
πλούτου) . Λοιπόν ποιο περιβάλλον να διαμορφώσουν για να ζήσουμε εμείς χιλιάδες χρόνια; 

    Εδώ υπάρχουν μονοπώλια με το μοναδικό κίνητρο του κέρδους και τα  μεγαλύτερα, οι 
φαρμακοβιομηχανίες, βρίσκουν φθηνά και αποτελεσματικά φάρμακα και τα κρύβουν και 
πασάρουν ακριβά και αναποτελεσματικά φάρμακα να τα έχει ο ασθενής εφ’ όρου ζωής 
ανάγκη και να κερδίζουν και έχουν τους λακέδες γλύπτες υμνωδούς του συστήματος.  

    Εδώ υπάρχουν «αγορές» να δανείζουν δολίως υπερχρεωμένα κράτη και να κρατούν στην 
εξουσία διεφθαρμένες κυβερνήσεις και καθεστώτα.  

 

                           ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 

     Απ’ ότι με πληροφορούν, οι κοινότητες του διαστήματος θα επέμβουν τέλος του 2018 στα 
γήϊνα, ενεργά και φανερά. Αλλά πολλά από όσα προείπαμε εμποδίζουν μία τέτοια 
πραγμάτωση. Αλλά υπάρχει και η μικρή ελπίδα, ο γράφων να βρει μέχρι τότε την βιολογική 
αθανασία και νεότητα, χωρίς περιβαλλοντολογικούς περιορισμούς. Μέχρι το Νοέμβρη του 
2018, θα υπάρχει η ελπίδα της γης. Αν μέχρι τότε δεν πραγματωθεί, η γη θα εισέλθει στην 



δίνη της συντέλειας, του πυρηνικού δηλαδή πολέμου που αποκρούσαμε και προστατεύουμε 
και όταν τότε εμείς απέλθουμε άνωθεν.                         


