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        Η γη πέρασε δικτατορίες, τυραννίες, ολιγαρχίες, αυταρχικά καθεστώτα. Η λευκή φυλή 
της οποίας έχουμε την «τιμή» να ανήκουμε, δημιούργησε τους δύο παγκοσμίους πολέμους, 
δημιούργησε πυρηνικά, βιολογικά, χημικά, σεισμικά, μετεωρολογικά όπλα, όπλα να αφανίσει 
όλες τις φυλές της γης. Είμαστε οι αίτιοι της δημιουργίας της φασιστικής , αιμοσταγούς, 
δολοφονικής δικτατορίας του Χίτλερ, που θα εικάσουμε γιατί έπεσε. Και πρόωρα λέμε γιατί 
τότε ήταν νωρίς και η βιολογία και η βιοτεχνολογία δεν είχε αναπτυχθεί. Βέβαια τυραννία 
ήταν του Πεισίστρατου των Αθηνών και του Πολυκράτη της Σάμου, αλλά όμως δεν 
μπορούμε να παραγνωρίσουμε την συστηματική καταγραφή των ομηρικών επών και την 
δημιουργία των δύο πρώτων βιβλιοθηκών στην γη, στην Αθήνα και την Έφεσο από τους δύο 
ηγέτες. Και ο Χίτλερ έκαιγε τα βιβλία, όπως ο Κωνσταντίνος που επονομάστηκε και μέγας 
και μάλιστα και ισαπόστολος. 

 

 ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ-ΡΩΣΣΙΑΣ-ΓΑΛΛΙΑΣ-Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ  

 

      Δηλαδή και πάλι της λευκής φυλής. Εκεί στις υπόγειες πολυόροφες εγκαταστάσεις, εκεί 
που η διαβάθμιση των επιτρεπομένων να κατεβούν στα κατώτερα έγκατα είναι μεγάλη, εκεί 
γίνονται φυλετικές διασταυρώσεις, κυτταρικές μεταλλάξεις, νεογενετική. Εκεί έχουν προ 
πολλού κατασκευάσει κενταύρους, ιχθυανθρώπους, ποικίλες διασταυρώσεις ανθρώπου και 
ζώων, ζόμπι, τέρατα, θηρία τρομερά. Αυτά δεν υπήρχαν επί Χίτλερ. 

     Άλλοι επιστήμονες, έχουν εμφυτεύσει τσιπ στα κεφάλια ανθρώπων, οι οποίοι 
μετατράπηκαν σε πειθήνια όργανα αυτών που από κάποιο υπολογιστή, συντονίζονται στις 
συχνότητες και τους μιλούν στον εγκέφαλο και τους υποβάλλουν τι να κάνουν. Τέτοια τσιπ 
εμφύτευσαν και στα κεφάλια των ζόμπι, των τεράτων και των διασταυρώσεων και 
μετατράπηκαν αυτά σε υπάκουα και πειθήνια όργανα αυτών που υποβάλλουν τι να κάνουν.  

 

              ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ 

 

      Ο Ιωάννης, Εβραοποιημένος Έλληνας, ένας πανέξυπνος και σε πολλά ηθικός μύστης των 
Ελευσινείων μυστηρίων και Ναζιραίος, βρήκε τον τρόπο να μας αφήσει τις προειδοποιήσεις 
του, με την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ που γνωρίζετε ότι ούτε αλλοιώθηκε, ούτε αφανίστηκε. Βρήκε 
και άλλους τρόπους και μπορούμε να πούμε από το ότι γράψαμε ΤΙ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕ και όχι τι 
σημαίνει, είναι ο νικητής. Αλλά δυστυχώς είναι ο ίδιος που εγκαθίδρυσε έναν άνθρωπο σαν 



θεό και είναι ο ίδιος που αλλοίωσε τι δίδαξε αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτός που δίδαξε τις 
μεγάλες απάτες. Θα δικαιωθεί από την ιστορία, αφού είναι ο τελικός νικητής; 

 

                            ΤΙ ΗΞΕΡΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

      Σαν Ναζιραίος αρχηγός (πρωτοπρεσβύτερος) και μύστης των Ελευσινείων μυστηρίων, 
γνώριζε την συμφωνία Μωϋσή και Απόλλωνα για δημιουργία αχρήματης κοινωνίας (υπό την 
διοικητική ηγεσία του Εβραϊκού έθνους, που ο Ελληνοχαλδαίος Μωϋσής δημιούργησε). 
Γνώριζε ότι τα ηττηθέντα στρατεύματα του Εωσφόρου, με την επιβολή τους στην Βαβυλώνα 
και την αιχμαλωσία των Εβραίων, ιδιοποιήθηκαν πολλούς από το ιερατείο των Εβραίων και 
αυτοί θα επέβαλαν την δικτατορία στην γη (αυτήν που εδώ αναφέρουμε, των ζόμπι). Γνώριζε 
ότι με την επερχόμενη τεχνολογία, αντιγραφή προηγούμενων πολιτισμών, μία μικρή πολύ 
μικρή ομάδα ανθρώπων, φασιστοειδών, με την βοήθεια των ζόμπις θα διοικούσε την γη. Και 
το σφράγισμα αγαπητοί μου ,ουέ! ουέ! Δεν θα ήταν ένας γραμμωτός κώδικας όπως πολλοί 
αφελείς νομίζουν ότι θα χάραζαν στο χέρι ή το μέτωπό μας, αλλά είναι εκείνο το τσιπ που 
ήθελαν να μας εμφυτεύσουν στο κεφάλι. Και να προσκυνούμε το άγαλμα του Εωσφόρου, να 
πίνουμε αίμα και να τρώμε ωμό κρέας.  

 

              Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 

     Περίπου το 1870 και στην Αγγλία, η Βαβυλωνιακή αδελφότητα, το τάγμα του εκπεσόντος 
Εωσφόρου, κατασκευάζει το μυστικό τάγμα της Χρυσής Αυγής. Σε αυτό ανήκε και ο Χίτλερ. 
Αλλά δυστυχώς είναι δημιούργημα της λευκής φυλής. Αυτή θα υλοποιούσε τα σχέδια. 

     Όμως η παγκόσμια διακυβέρνηση των μυστικών αστυνομιών, αλλάζει χέρια το 2002. Ο 
Ιωάννης επιβεβαιώνεται και η δικτατορία δυσκολεύει στην εκτέλεσή της.  

 

                                     ΕΜΕΙΣ 

 

    Ταγοί της ηθικής αλλοιώσαμε την ηγεσία των μυστικών αστυνομιών. Κάναμε και λίγα 
λάθη και βρεθήκαμε σε ακατάλυτες αλήθειες. Αλλά η ειρωνεία μία γυναίκα και να είναι 
Ελληνίδα, κατάφερε την Ελλάδα που είναι το επίκεντρο του αγώνα, να την μεταπέσει σε 
κρίση οδυνηρή. Βλέπετε αυτά είναι από τα λάθη μας που δεν μας επιτρέπονται.  

     Εμείς αλλοιώσαμε τις ηγεσίες των μυστικών αστυνομιών και προσφέρουμε το δικαίωμα 
στον άνθρωπο να ελπίζει. Και την Ελλάδα να ελπίζει.                                         


