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     Η γη πέρασε πολλές γεωλογικές μεταβολές. Οι περισσότερες προήλθαν από τους τέσσερις 
παγκόσμιους ολέθρους. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε είχαν κατασκευάσει και 
σεισμολογικές βόμβες. Οι ήπειροι σχηματίστηκαν έτσι, από την αρχική ενιαία ήπειρο, την 
Πανγαία.  

 

                                ΠΑΝΓΑΙΑ, Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

 

     Άδης ήταν στους αρχαίους Έλληνες, η σημερινή κόλαση. Παρά τον Άδη, (Παράδεισος), 
ήταν τα Ηλύσια πεδία. Ήταν μέρος πάμφωτο και καρπερό, μία τεράστια πηγή ανάβλυζε και 
τροφοδοτούσε όλα τα Ηλύσια πεδία.    

     Μία λίμνη, η Νηρηΐς, στην θέση της σημερινής Λυσιμαχίας. Δεν υπήρχε τότε η 
Τριχωνίδα. 

    Σε τρία μέρη της Νηρηΐδος, σε τρεις χώνες (χοάνες), οι κεραυνοί αναδιέτασσαν το DNA 
των ατελών οργανισμών και σχηματίζονταν το ανθρώπινο DNA. Οι άνθρωποι τρέφονταν 
στην λίμνη μέχρι να καταστούν ικανοί να εξέλθουν και να βρουν τροφή από τα καρποφόρα 
δένδρα και φυτά. Δεν είχαν αφαλό. Πληθύνονταν και έφτιαξαν την πρώτη πόλη. Άλλοι 
μετανάστευαν στην καρποφόρα και φιλόξενη Πανγαία, στα εκτεταμένα Ηλύσια Πεδία.  

    Μερικοί έφτασαν στον Άδη, την περιοχή λόγω πυκνής βλάστησης, του σκότους και 
γύρισαν πίσω. Τότε ο Άδης δεν ήταν κόλαση.  

    Η περί Νηρηΐδα πόλη μεγάλωσε, έφθασε τα 2.500.000 κατοίκους, ενώ ήδη ο 
πολλαπλασιασμός γίνονταν και με συνουσία. Επειδή είχε τις τρεις χώνες, ονομάστηκε 
ΤΡΙΧΩΝΕΙΟΝ (το ει δηλώνει είδος). Εκτείνονταν από την Μακρυνεία μέχρι την κοινότητα 
του Στράτου. 

    Μιλούσαν την τότε Ελληνική, είχαν αχρήματη κοινωνία και υπερτεχνολογία, δούλευαν το 
πολύ δύο ώρες την ημέρα και ήσαν πλήρεις αγαθών. Και πλήρεις θεού.  

 

                              ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΘΕΟΙ 

 



     Οι συνθήκες του περιβάλλοντος ήταν πολύ διαφορετικές, η τροφή αμόλυντη, τα νερά της 
πηγής καταγάργαρα. Η πηγή βρίσκονταν στον χώρο του Παλαιού Αγίου Χριστοφόρου 
Αγρινίου. 

     Το DNA είχε διαφορετική εναλλαγή μορίων, θερμότητα δεν υπήρχε, οι άνθρωποι σε 
τέτοιες συνθήκες και με αυτούς τους όρους ζουν 120.000 περίπου χρόνια. Ήταν το 145.000 
π.Χ. 

     Οι πρώτοι αυτοί άνθρωποι αποφασίζουν και αποικίζουν τα στατικά αστέρια, πλανήτες 
άλλων ηλίων. Και κάνουν τα πειράματα στην γη. Προκαλούν τεχνικούς κεραυνούς στις τρεις 
χώνες της Νηρηΐδος και νέοι άνθρωποι γίνονται. Γεννιούνται βάσει του θείου σχεδίου της 
εξέλιξης. Απαιτούν η νέα ζωή να τους φθάσει επιστημονικά και όλοι μαζί να υμνούν τον 
ΠΟΙΗΤΗ. Τότε θα τους προσεγγίσουν.  

 

                                ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΙΧΩΝΕΙΟΝ 

 

     Το νέο Τριχώνειον γίνεται η πρωτεύουσα της νέας ζωής. Όμως το 122.000 π.Χ. λήγει η 
θητεία του Κρόνου στην ηγεσία των κοινοτήτων του διαστήματος. Ο ένας υποψήφιος ο γιός 
του Κρόνου και της Ρέας Δίας ή Ζεύς και ο άλλος ο γιός του Αστραίου και της Ηούς 
Εωσφόρος. Δίας επονομάστηκε γιατί χρησιμοποιούσε πολλές φορές το διά στα επιχειρήματά 
του, ενώ το αρχικό Ζεύς προέρχεται από το ζέω, την ζέουσα ύλη της θεωρίας του που πήγαζε 
από τις τρεις συμπαντικές χώνες. Εωσφόρος (φέρων την αυγή) ήταν το αρχικό όνομα και 
μετά την πτώση μετονομάστηκε σε ΝΕΦΕΛΙΟΣ (σκοτεινός).  

     Οι σοφοί επέλεξαν τον Δία στην ηγεσία, λόγω της θεωρίας του των τριών συμπαντικών 
χωνών και ο Εωσφόρος εξέπεσε. Εξεγέρθηκε με τους οπαδούς του, περιορίστηκε σε τρεις 
αστερισμούς. Εγκαθίδρυσε στυγνή δικτατορία και εγχρήματη κοινωνία των ολίγων, 
κατασκεύασε όπλα, πυρηνικά, βιολογικά, χημικά, σεισμολογικά. Αναγκαστικά τα 
κατασκεύασαν και οι ορθές κοινότητες.  

        Η γη, που κάτω από το κράτος του Αιτωλού Φορωνέα (μετονομάστηκε σε Δάμνων, 
δαμνάω=βάζω υπό έλεγχο) πλησίαζε τον Παράδεισο, αλλά ακολουθεί την διάσπαση των 
κοινοτήτων. Εκπίπτει ο Δάμνων, το αμφισβητούν και διασπώνται σε τρία κράτη. Και 
κατασκευάζουν και αυτοί όπλα. 

 

                Ο ΔΑΜΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΝΕΦΕΛΙΟΣ ΕΠΙΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 

 

      Ο Δάμνων σχηματίζει την θεωρία θετικής και αρνητικής μάζας και ταλαντωτές ισχύος 
τοποθετούνται από τον Εωσφόρο σε όλο το σύμπαν. Τίθενται σε λειτουργία και αρχίζει η 
αποχώρηση της ύλης από την αντιΰλη. Δύο υποσύμπαντα αρχίζουν να περιστρέφονται γύρω 
από την Γη (χθόνα) και την Αντιχθόνα. Οι κοινότητες του διαστήματος επιλέγουν τώρα τους 
τόπους διαμονής, για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της θερμότητας που επήλθε. 

 



                          Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

     Δεν άργησε και ήλθε η σύγκρουση. Τα στρατεύματα του Μικαήλου Απατάγγελου 
περιορίζουν τα στρατεύματα του Νεφέλιου, ενώ η γη γίνεται χώρα ολέθρου. Ο Νεφέλιος 
σκορπίζει τα μικρόβια στα Ηλύσια Πεδία και τα σεισμολογικά όπλα αποκόπτουν την 
Πανγαία. Χάνεται υπερπολύτιμη γνώση και στους επερχόμενους τέσσερις πολιτισμούς, η 
γνώση θα υπολείπεται τρομερά.  

 

              Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΒΟΤΑΝΟ 

 

     Μία Αβδηρίτισσα γέννησε χωρίς συνουσία, γέννησε κορίτσι και πληροφορούν τον 
Δημόκριτο. Αυτός κατεβαίνει στην Αθήνα και πληροφορεί τον Σωκράτη. Ήταν Ναζιραίοι 
(παράφραση του μαζοί-μάζα, Ναζί-Ναζιραίοι).  

     Με τους Ιχθύες η Ιασώ γεννιέται χωρίς συνουσία και ο Ιησούς αναδεικνύεται σε αρχιερέα 
και Μεσσία του ανθρώπινου γένους. Έμενε να ανοιχτεί το επτασφάγιστο βιβλίο. 

     Το επτασφράγιστο βιβλίο θα ανοιχτεί το 2006 και επιτελείται η άνοδος των επιστημών σε 
ανώτερα επίπεδα από των κοινοτήτων του διαστήματος. Και τα στρατεύματα του Μικαήλου 
περιβάλλουν αόρατα την γη και δίνουν σαφή σημάδια. Η αχρήματη κοινωνία και τα Ηλύσια 
Πεδία πλέον θα επανασχηματισθούν, το επτασφάγιστο βιβλίο που ανοίχτηκε είναι οδηγός                           


