Προβλέψεις του Werner Von Braun

(Βέρνερ Φον Μπράουν)

Ο «πατέρας των πυραύλων» Βέρνερ Φον Μπράουν
προειδοποιούσε για την ύπαρξη ενός μυστικού σχεδίου
προκειμένου να κερδοσκοπεί το οικονομικό στρατιωτικό κατεστημένο που με έδρα την Αμερική
απλώνεται σ’ όλη τη Γη, και το οποίο, όπως
αποκαλύπτει, σκοπεύει να ιδρύσει στο τέλος την
πλανητική δικτατορία μεταφέροντας όπλα στο διάστημα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν φαίνεται να παρεκκλίνει
από τον αρχικό σχεδιασμό του το πρότζεκτ της
εξαπάτησης του κοινού, που έχει περιγράψει από τη
δεκαετία του 70 ο Μπράουν.
Οι «Προβλέψεις του Werner Von Braun»
προβλήθηκαν, κατά παράκλησή του, από την
συνεργάτιδά του δρ. Κάρολ Ρόσιν, και σχετικές ομιλίες
της υπάρχουν βιντεοσκοπημένες στο ιντερνέτ (ιδιαίτερα
στο youtube).
Ένα κείμενο με αποσπάσματα από τις ομιλίες της δρ. Ρόσιν είναι το πιο κάτω, για όσους
προτιμούν να έχουν και γραπτά τεκμήρια.
Προβλέψεις του Werner Von Braun:
Περιληπτικά:
Ο πρωτοπόρος επιστήμονας των πυραύλων, όταν έκειτο άρρωστος (από καρκίνο) στο
κρεβάτι του θανάτου, εμπιστεύθηκε στην δρ. Carol Rosin τους φόβους του για την
στρατικοποίηση του διαστήματος. Προσδιόρισε την τακτική που με εκφοβισμό θα έπειθε το
κοινό να αποδεχτεί ότι πρέπει να φτιαχτούν όπλα σε διαστημικές βάσεις.
Έκανε την πρόβλεψη στις αρχές της δεκαετίας του '70 ότι αυτές οι φτιαχτές απειλές
θα αποτελούνταν από:
1.
2.
3.
4.
5.

Τους Ρώσους / κομμουνιστές (την περίοδο του ψυχρού πολέμου)
Τρομοκράτες
Τρελές τριτοκοσμικές χώρες / άξονας του κακού / έθνη που προκαλούν ανησυχία
Αστεροειδείς
Εξωγήινους!

Η δρ. Κάρολ Ρόσιν ήταν η πρώτη γυναίκα διευθυντής της εταιρίας Fairchild Industries και
ήταν εκπρόσωπος του Βέρνερ Φον Μπράουν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ίδρυσε το
«Ίδρυμα για την Ασφάλεια και Συνεργασία στο Εξωτερικό Διάστημα» (Institute for Security and
Cooperation in Outer Space) στην Ουάσιγκτον DC και έχει καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου
σε πολλές περιπτώσεις, για όπλα σε βάσεις στο διάστημα. Ο Von Braun αποκάλυψε στη δρ.
Rosin ένα μυστικό σχέδιο για να δικαιολογηθούν τα όπλα σε διαστημικές βάσεις, στηριζόμενο
στην απάτη μιας εξωγήινης απειλής. Ήταν επίσης, η δρ. Ρόσιν, παρούσα στις συναντήσεις
τη δεκαετία του 70 όταν προγραμματίστηκε το σενάριο για τον πόλεμο του Κόλπου το
'90. (Δηλαδή ο πόλεμος εναντίον του Ιράκ ήταν προσχεδιασμένος δεκαετίες πριν γίνει!)...
Αναλυτικότερα:
Αφηγείται η ίδια η δρ. Carol Rosin: Το όνομά μου είναι Carol Rosin. Είμαι μια
εκπαιδευτικός που έγινα η πρώτη γυναίκα διευθύντρια μιας Αεροδιαστημικής επιχείρησης, της
Fairchild Industries. Είμαι σύμβουλος Διαστήματος και πυραυλικής Άμυνας, και έχω διατελέσει
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σύμβουλος σε διάφορες επιχειρήσεις, οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες, ακόμη και στην
κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών. Ήμουν σύμβουλος στην TRW που δουλεύει στον MX,
έτσι ήμουν μέρος εκείνης της στρατηγικής, η οποία αποδείχθηκε ένα πρότυπο ρόλου για το
πως να πουληθούν τα όπλα πάνω σε βάσεις του διαστήματος στο Δημόσιο. Ο πύραυλος MX
είναι ένα ακόμα σύστημα όπλων που δεν χρειαζόμασταν. Ίδρυσα το «Ίδρυμα για την Ασφάλεια
και Συνεργασία στο Εξωτερικό Διάστημα» (Institute for Security and Cooperation in Outer
Space), ένα «think tank» (δηλ. ένα συμβουλευτικό οργανισμό) με έδρα στην Ουάσιγκτον DC.
Είμαι συγγραφέας και έχω καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου και της Προεδρικής Επιτροπής
για το Διάστημα.
Όταν ήμουν διευθύντρια της εταιρίας Fairchild Industries από το 1974 μέχρι το 1977,
συνάντησα τον Δρ Wernher Von Braun. Συναντηθήκαμε πρώτη φορά στις αρχές του 1974.
Εκείνη την περίοδο, ο Von Braun πέθαινε από καρκίνο, αλλά με βεβαίωσε ότι θα ζούσε μερικά
ακόμη χρόνια για να μου πει για το παιχνίδι που παιζόταν - ότι το παιχνίδι ήταν η
προσπάθεια να εξοπλισθεί το διάστημα, για να ελεγχθεί η γη από το διάστημα, και το
διάστημα το ίδιο. Ο Von Braun είχε γράψει ιστορία εργαζόμενος σε οπλικά συστήματα.
Δραπέτευσε από τη Γερμανία για να έρθει σε αυτή την χώρα, και είχε γίνει αντιπρόεδρος των
βιομηχανιών Fairchild, όταν τον συνάντησα. Ο σκοπός του Von Braun κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών της ζωής του, τα έτη της θανατηφόρου ασθενείας του, ήταν να μορφώσει το
κοινό και όσους λαμβάνουν αποφάσεις, για ποιο λόγο τα όπλα με έδρα στο Διάστημα είναι
βλακώδη, επικίνδυνα, αποσταθεροποιητικά, πάρα πολύ δαπανηρά, περιττά,
ανεφάρμοστα, και μια ανεπιθύμητη ιδέα, αλλά και για τις εναλλακτικές λύσεις που είναι
διαθέσιμες...
...Όταν ο Βέρνερ Φον Μπράουν πέθαινε από καρκίνο, μου ζήτησε να είμαι η εκπρόσωπός
του, για περιστασιακές εμφανίσεις όταν ήταν πάρα πολύ άρρωστος για να μιλήσει. Το έκανα
αυτό... Αυτό που, για εμένα, ήταν το πιο ενδιαφέρον, ήταν μια επαναλαμβανόμενη πρόταση
που μου έλεγε ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια των περίπου τεσσάρων ετών που είχα την
ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του. Είπε ότι η στρατηγική που εχρησιμοποιείτο για να
διαμορφώσει γνώμη στο κοινό και στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων ήταν οι
τακτικές εκφοβισμού...
Η στρατηγική που ο Werner Von Braun με δίδαξε, ήταν ότι πρώτα οι Ρώσοι πρόκειται να
θεωρηθούν εχθρός. Πράγματι, το 1974, ήταν ο εχθρός, ο προσδιορισμένος εχθρός. Μας
ειπώθηκε ότι είχαν "φονικούς δορυφόρους". Μας ειπώθηκε ότι έρχονταν να μας καταλάβουν και
να μας ελέγχουν - που ήταν κωμωδίες.
Οι τρομοκράτες θα εθεωρούντο (εχθρός) ύστερα, και αυτό επρόκειτο σύντομα να
ακολουθήσει. Ακούσαμε πολλά για την τρομοκρατία.
Κατόπιν επρόκειτο να προσδιορίσουμε (σαν εχθρό) τις παλαβές τριτοκοσμικές χώρες.
Τα καλούμε τώρα έθνη που μας τρομάζουν. Αλλά μετά είπε ποιος θα ήταν ο τρίτος εχθρός
ενάντια στον οποίο θα χτίζαμε όπλα στο Διάστημα.
Ο επόμενος εχθρός ήταν οι αστεροειδείς. Σ’ αυτό το σημείο κάγχασε την πρώτη φορά
που το είπε. «Αστεροειδείς. - Κατά των αστεροειδών πρόκειται να φτιάξουμε διαστημικά
όπλα»!
Και το αστειότερο απ’ όλα ήταν αυτό που αποκαλούσε «εξωγήινους». Αυτό θα ήταν ο
τελικός εκφοβισμός. Και ξανά και ξανά, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που τον ήξερα
και έδινα ομιλίες γι’ αυτόν, θα ξανάφερνε το λόγο σ’ αυτό το τελευταίο χαρτί: «Και να θυμάσαι
Κάρολ, το τελευταίο χαρτί είναι το χαρτί των εξωγήινων. Οδηγούμαστε στο να φτιάξουμε
όπλα στο Διάστημα κατά των εξωγήινων και όλο αυτό είναι ένα ψέμα».
Σκέφτομαι ότι ήμουν πάρα πολύ απονήρευτη εκείνη την περίοδο για να αντιληφθώ τη
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σοβαρότητα της φύσης της περιδίνησης που ετίθετο στο σύστημα. Και τώρα, τα κομμάτια
αρχίζουν να τακτοποιούνται. Κτίζουμε ένα οπλικό σύστημα σε Διαστημικές βάσεις
στηριζόμενοι σε προϋπόθεση που είναι ένα ψέμα, κάτι φάλτσο. Ο Werner Von Braun
προσπαθούσε να το υπαινιχτεί αυτό σε μένα, πριν, στις αρχές της δεκαετίας του '70 και μέχρι
ακριβώς τη στιγμή που πέθανε, το 1977.
Αυτό που μου είπε ήταν, ότι υπάρχει μια επιταχυνόμενη προσπάθεια που λαμβάνει χώρα.
Δεν ανέφερε κάποιο χρονοδιάγραμμα, αλλά είπε ότι επρόκειτο να τρέξει γρηγορότερα από
ότι οποιοσδήποτε θα μπορούσε ενδεχομένως να φανταστεί. Ότι η προσπάθεια να τεθούν
τα όπλα στο Διάστημα όχι μόνο βασίστηκε σε ένα ψέμα, αλλά θα επιταχυνόταν πέρα ακόμη
και από τη δυνατότητα αντίληψης των ανθρώπων, ώστε να στηθεί, και τότε να είναι πάρα πολύ
αργά...
Ουδεμία αμφιβολία υπάρχει στο μυαλό μου, ότι ο Βέρνερ Φον Μπράουν ήξερε για το θέμα
των εξωγήινων. Μου εξήγησε για ποιες αιτίες τα όπλα επρόκειτο να τοποθετηθούν στο
Διάστημα, τους “εχθρούς” εναντίον των οποίων επρόκειτο να φτιάξουμε αυτά τα όπλα, και ότι
όλα αυτά ήταν ένα ψέμα. Μου εξήγησε, παλιά το 1974, ότι οι εξωγήινοι επρόκειτο να

προσδιορισθούν σαν ο τελευταίος εχθρός εναντίον των οποίων επρόκειτο να
φτιάξουμε Διαστημικά όπλα...
Παρακολουθώ το ζήτημα των όπλων σε Διαστημικές Βάσεις για περίπου 26 έτη (συνεχίζει η
Κάρολ Ρόσιν). Έχω συζητήσει με στρατηγούς και αντιπροσώπους του Κογκρέσου. Έχω
καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου και της Γερουσίας. Έχω συναντηθεί με ανθρώπους από
περισσότερες από 100 χώρες. Αλλά δεν ήμουν σε θέση να προσδιορίσω ποιοι άνθρωποι είναι
που κάνουν αυτό το σύστημα των διαστημικών όπλων να πραγματοποιηθεί. Βλέπω τις
ειδήσεις. Βλέπω τις λήψεις διοικητικών αποφάσεων. Ξέρω ότι είναι όλα βασισμένα στα
ψέματα και στην πλεονεξία...
Έχω πάντως καταλήξει στο συμπέρασμα ότι (η πραγματοποίηση) στηρίζεται σε μερικούς
ανθρώπους, που (έτσι) κάνουν πολλά χρήματα και κερδίζουν σε δύναμη. Είναι για το εγώ.
Δεν είναι για κάτι ουσιαστικό για μας, και ποιοι πραγματικά είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη, και
την αγάπη του ενός προς τον άλλο, και να ζούμε με ειρήνη και συνεργασία. Δεν είναι για τη
χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για να μας λύσει προβλήματα και να θεραπεύσει τους
ανθρώπους στον πλανήτη. Δεν είναι γι’ αυτό. Είναι για μερικούς ανθρώπους που
πραγματικά παίζουν ένα παλιό, επικίνδυνο, δαπανηρό παιχνίδι, για (να γεμίζουν) τα
πορτοφόλια τους και για ισχυροποίηση. Αυτό είναι όλο ότι συμβαίνει...
Το 1977, ήμουν σε μια συνεδρίαση στην Fairchild Industries σε μια αίθουσα διασκέψεων
αποκαλούμενη πολεμική αίθουσα (War Room). Σε εκείνη την αίθουσα ήταν πολλά διαγράμματα
στους τοίχους με τους εχθρούς, προσδιορισμένους εχθρούς. Υπήρχαν άλλα πιο σκοτεινά
ονόματα, ονόματα όπως του Σαντάμ Χουσεΐν και Καντάφι. Αλλά έπειτα μιλούσαμε για
τρομοκράτες, για υποτιθέμενους τρομοκράτες. Κανένας δεν είχε μιλήσει ποτέ για αυτό πριν,
αλλά αυτό ήταν το επόμενο στάδιο, μετά από τους Ρώσους, εναντίον των οποίων επρόκειτο να
χτίσουμε αυτά τα διαστημικά όπλα. Στάθηκα όρθια σε αυτήν την συνεδρίαση και είπα, «με
συγχωρείτε, γιατί μιλάμε για αυτούς τους υποτιθέμενους εχθρούς ενάντια στους οποίους
πρόκειται να χτίσουμε τα διαστημικά όπλα εάν, στην πραγματικότητα, ξέρουμε ότι δεν είναι ο
εχθρός αυτή τη στιγμή»;
Λοιπόν, συνέχισαν τη συνομιλία για το πως επρόκειτο να αντιμετωπίσουν αυτούς τους
εχθρούς και ότι σε κάποιο σημείο, ήταν να συμβεί ένας πόλεμος στον Περσικό Κόλπο,
ένας πόλεμος του Κόλπου. Τώρα αυτό είναι το 1977 ...1977! Και μιλούσαν για τη
δημιουργία ενός πολέμου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, όταν υπήρχαν 25
δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα διαστημικών όπλων που έπρεπε ακόμα να
-3-

www.imdleo.gr

προσδιοριστούν. Τουλάχιστον δεν ονομάσθηκε Strategic Defense Initiative (SDI - Στρατηγική
Αμυντική Πρωτοβουλία). Όχι πριν από το 1983. Αυτό το σύστημα όπλων, έπειτα, συνεχιζόταν
προφανώς για κάποιο χρόνο και δεν ήξερα τίποτα γι’ αυτό. Έτσι στάθηκα όρθια σε αυτήν την
συνεδρίαση το 1977 και λέω: «Θα επιθυμούσα να ξέρω γιατί μιλάμε για διαστημικά όπλα
ενάντια σε αυτούς τους εχθρούς. Θα επιθυμούσα να ξέρω περισσότερα για αυτό. Θα μπορούσε
παρακαλώ κάποιος να μου πει για τι πρόκειται; Κανείς δεν απάντησε. Συνέχισαν απλώς αυτήν
την συνεδρίαση σαν να μην είχα πει τίποτα.
Ξαφνικά, σηκώθηκα όρθια στην αίθουσα και είπα: «Εάν κανένας δεν μπορεί να μου πει γιατί
προγραμματίζετε έναν πόλεμο στον Περσικό Κόλπο, όταν υπάρχει ένα ορισμένο χρηματικό
ποσό σε έναν προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε το επόμενο σύνολο
οπλικών συστημάτων που θα είναι η αρχή πωλήσεων στο Δημόσιο, γιατί χρειαζόμαστε τα
διαστημικά όπλα, τότε θεωρείστε αυτό: την παραίτησή μου. Και δεν θα ακούσετε για μένα
ξανά». Και κανένας δεν είπε μια λέξη, επειδή προγραμμάτιζαν έναν πόλεμο στον
Περσικό Κόλπο και συνέβη ακριβώς όπως τον προγραμμάτισαν, όταν ήρθε η ώρα του...
Έτσι, όταν ακούω ότι υπάρχει μια πιθανή απειλή εξωγήινων (extraterrestrials - ET)
και εξετάζω την ιστορία χιλιάδων ετών πιθανών ET επισκέψεων, και ακούω τις
αποκαλύψεις τίμιων στρατιωτικών, της υπηρεσίας πληροφοριών, των ανθρώπων της
Βιομηχανίας που είχαν εμπειρία με UFO (απροσδιόριστα ιπτάμενα αντικείμενα), με
συντριβές και προσεδαφίσεις, με ζωντανά και νεκρά σώματα εξωγήινων υπάρξεων ξέρω ότι είναι ψέματα! Και εάν κάποτε μου ειπώθηκε ότι αυτοί είναι εχθροί εναντίον των
οποίων πρέπει να χτίσουμε τα οπλικά συστήματα πάνω σε Διαστημικές βάσεις, στηριζόμενη
στην προσωπική εμπειρία της εργασίας μου στο Στρατιωτικό - Βιομηχανικό σύμπλεγμα των
συστημάτων όπλων και τη στρατιωτική στρατηγική, σας γνωστοποιώ ότι είναι ένα ψέμα.

Είναι ένα ψέμα.
Όχι μόνο δεν θα πιστέψω κάτι τέτοιο, αλλά πρόκειται να βγω και να πω όσο πιο δυνατά
μπορώ στον καθέναν να ρίξει μια ματιά. Αυτοί (οι εξωγήινοι ή ET) δεν μας έχουν απομακρύνει
ακόμα. Είμαστε ακόμα εδώ, μετά από χιλιάδες έτη «επισκέψεων». Εάν στην πραγματικότητα
μας επισκέπτονται ακόμα τώρα και δεν έχουμε βλαφθεί, τότε πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό
σαν κάτι που δεν συμβαίνει εχθρικά.
Θα ήταν η ελπίδα μου και η πρόθεσή μου να κάνω όλα όσα θα μπορούσα για να
συνεργαστώ με τους ανθρώπους που εργάζονται για να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν
με αυτά τα εξωγήινα όντα. Είναι σαφώς μη εχθρικοί. Είμαστε εδώ. Αυτή είναι αρκετή
απόδειξη για μένα1.
Duncan M. Roads, Editor, NEXUS Magazine
PO Box 30, Mapleton Qld 4560 Australia. Tel: 07 5442 9280; Fax: 07 5442 9381 http://www.nexusmagazine.com/
Updated/Revised: Friday, April 29, 2005 20:28:16 -0700 www.flashclub.ch/archives/000084.php
Το παρόν υπάρχει επίσης και ελήφθη από: http://www.thetruthseeker.co.uk/print.asp?ID=8175
Αποθηκευμένο (αγγλικά) εδώ: www.imdleo.gr/diaf/2010/10/Werner_Von_Braun_Predictions.pdf

Ο Βέρνερ Φον Μπράουν αριστερά, κατά την επίσκεψή του στην
Ελλάδα, τον Ιούνιο του 1969. Φαίνεται ότι ήταν κατά της
παγκόσμιας δικτατορίας, που όπως έλεγε, θα υποστηρίζεται από
διαστημικά όπλα. Όπως και η Ρόσιν είχε κάποια ευσέβεια, που
στην Ελλάδα έγινε γνωστή και από τη συνέντευξή του στο Χίλτον
των Αθηνών. Εκεί είπε ότι προγραμμάτιζε ο διαστημικός
σταθμός να έχει εκκλησάκι στο κέντρο του, πράγμα που, μετά το
θάνατό του, δεν έγινε.
Θέση στο site:

www.imdleo.gr/diaf/2010/10/Werner_Von_Braun_Predictions-gr.pdf

1

Η δρ Rosin εδώ θέλει να πάρει με το μέρος της, κατά του εξοπλισμού του Διαστήματος, τους φίλους των UFO του
disclosureproject.org, αν και η ίδια είπε εκ μέρους του Φον Μπράουν ότι όλα αυτά είναι κατασκευασμένα ψέματα.
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«Πυραυλάνθρωπο», χαρακτηρίζει αριστερά το TIME,
παρουσιάζοντας τον Βέρνερ Φον Μπράουν, στις 17-2-1958.

Άνω η Κάρολ Ρόσιν, που προσπαθεί να πείσει ακόμη και
τους φίλους των UFO (!) για τον κίνδυνο των διαστημικών
όπλων.

Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν είναι όπως παλιά
αδιάφορα στο θέμα των εξωγήϊνων, UFO, “aliens” κλπ.
Είναι φανερό ότι η υπόθεση αυτή «πουλάει», δηλ.
αποφέρει εμπορικό κέρδος, και έτσι έρχεται πλέον
συχνά στη δημοσιότητα, όπως από το αμερικανικό
CBS δίπλα, που αναφέρεται στην υποστηριζόμενη από
τους φίλους των εξωγήινων συγκάλυψη του θέματος.
Οι τελευταίοι είναι επόμενο να θεωρήσουν κάθε
διακήρυξη πιθανής ύπαρξης εξωγήινων από επίσημη
πηγή σαν δικαίωση του «αγώνα» τους για “διαφώτιση” του κόσμου (στην φαντασίωσή τους
αυτή). Οπότε οι προειδοποιήσεις του Βέρνερ Φον Μπράουν, για συνωμοσία, με
κατασκευασμένο εκ των προτέρων το θέμα των εξωγήινων σαν θέμα παραπλάνησης, ώστε να
συνεχισθεί η τρομοκράτηση του κόσμου, δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τις αντιλήψεις των
«ουφολόγων». Ο Μπράουν έχοντας εργαστεί για την κατασκευή μυστικών οπλικών
συστημάτων όμοιων με τα ονομαζόμενα «UFO», αρχικά όταν ήταν στην Γερμανία, και κατόπιν
στην Αμερική, ήξερε πολύ καλά ότι οι προηγμένες αυτές τεχνολογίες ήταν ικανές να
δώσουν την εντύπωση εξωγήινων κατασκευών.
Ποιο «κατεστημένο», κατά τους UFOλόγους,
θέλει να καλύψει το θέμα των εξωγήϊνων, όταν ο
Αμερικανός πρόεδρος Ρήγκαν, πολλά χρόνια
πριν, μιλούσε για απειλή από το διάστημα, και
το Βατικανό αναγγέλλει επίσημα, ότι ψάχνει για
εξωγήϊνους; Δίπλα το MSNBC, το Νοέμβριο του
2009, μας πληροφορεί για τη συνάντηση που
έγινε υπό την αιγίδα της παπικής εκκλησίας για
το
θέμα
αυτό.
Αντίθετα,
από
όσα
υποστηρίζουν οι φίλοι των UFO, η προβολή
του θέματος των εξωγήινων γίνεται από το «κατεστημένο», και αυτό δεν συμφέρει τον μη
παραδομένο στη Νέα Τάξη κόσμο.
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Δεν συμφέρει η «ουφολογία», διότι είναι περισπασμός σε φαντασίες και χάσιμο χρόνου και
χρήματος, αλλά το κυριότερο: δεν συμφέρει πνευματικά2.

Άνω, όπως αναγράφεται, σεβασμιώτατος Funes:
«Οι εξωγήινοι είναι μέρος της Δημιουργίας»!
Και ο πατήρ Ιωνάθαν εκ μέρους του Βατικανού,
αριστερά, προσπαθεί να δικαιολογήσει την στάση
του
τελευταίου
να
ενεργοποιείται
στην
μυθοπλασία αποδοχής θέματος ύπαρξης
εξωγήινων. Επειδή το Βατικανό δεν είναι απλώς
μία κοσμική ομάδα ερευνητών, αλλά επιδεικνύεται
προς τα έξω σαν εκκλησία, τότε η κίνησή του αυτή
έχει αναγκαστικά και θρησκευτικές επιπτώσεις. Δείχνει
στα μάτια του κόσμου ότι πλέον το να ασχολείται κανείς
με αυτού του είδους τις φαντασιώσεις δεν είναι κακό. Αλλά
έτσι αποκαλύπτεται ότι έχει κατρακυλήσει πλέον η
παπική εκκλησία στο χαμηλότερο επίπεδο της
(γήινης) Πανθρησκείας, και έχει φτάσει να χτυπά την
πόρτα του Άδη (ή του Ουρανού όπως αυτή νομίζει),
ψάχνοντας για αδέλφια - εξωγήϊνους που δεν είναι
άλλοι από δαίμονες.
Είναι γνωστό ότι όπου υπήρξε αληθοφανής συνάντηση με αλλόκοσμα όντα, αυτή άφησε
την ίδια αίσθηση που προκαλεί η επαφή με δαίμονες. Και αυτό το έχουν δείξει με πολλά
παραδείγματα, επιστημονικοί αναλυτές όπως ο Valee, στον οποίο έχει αναφερθεί και ο πατήρ
Σεραφείμ Ρόουζ. Από την ψυχολογική του πλευρά το θέμα εξετάσθηκε το 1959 από τον
παγκόσμια γνωστό ψυχολόγο Κάρολο Γιουγκ, στο βιβλίο του «Ιπτάμενοι δίσκοι: Ένας
σύγχρονος μύθος για πράγματα ορατά στον ουρανό»3. Όμως το θέμα αυτό το κατέχουν
καλύτερα οι Ορθόδοξοι ασκητές, μάλιστα μερικοί είχαν εμπειρία τέτοιων πειρασμών, και στα
ασκητικά συγγράμματα και τους βίους των αγίων υπάρχουν πολλές αναφορές και
προειδοποιήσεις για πλάνες που στηρίζονται σε φαντασιώσεις. Τώρα όμως το φαινόμενο τείνει
να λάβει πανδημική διάσταση, που του δίνει αμέσως και εσχατολογικό χαρακτήρα.
Όπως έλεγε ο π. Σεραφείμ Ρόουζ (+1982) για την «παράξενη ανταπόκριση» στη ταινία
«ο Εξωγήινος Ε. Τ.»: «Κυριολεκτικά έχει αναγκάσει εκατομμύρια, φαινομενικά κανονικούς,
ανθρώπους, να εκφράσουν τη στοργή και την αγάπη τους για τον ήρωα, ένα “λυτρωτή” από
το διάστημα, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένας δαίμονας - μία προφανής
προετοιμασία για τη λατρεία του επερχόμενου Αντιχρίστου». Και για τη γενικότερη
«ανωμαλία του κόσμου» όπως την αποκαλούσε:
2
3

Διαβάστε: www.imdleo.gr/diaf/2009/10/Bible-angels-aliens.pdf
C.G. Jung: «Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies», 1959.
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«Εξετάστε μόνο τον κόσμο γύρω σας: τι υπάρχει στις εφημερίδες, ποιο είδος
κινηματογράφου παίζεται, τι δείχνει η τηλεόραση, τι σκέφτονται οι άνθρωποι ότι είναι
ενδιαφέρον και με τι διασκεδάζουν, με τι γελούν: είναι τελείως αλλόκοτο. Και υπάρχουν
άνθρωποι που σκόπιμα προάγουν κάτι τέτοιο, φυσικά για οικονομικό τους όφελος, και επειδή
αυτό είναι μόδα, και επειδή υπάρχει ένας διεστραμμένος πόθος για αυτού του είδους τα
πράγματα»4.
«Ο πάπας καλεί για νέα παγκόσμια
τάξη» λέει το δημοσίευμα δεξιά, αναφερόμενο
στα λόγια του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄. Το
Βατικανό λοιπόν είναι ένας υποστηρικτής ή
καλύτερα ένας εταίρος του διεθνούς υπέρκατεστημένου. Η προβολή από αυτό του
ζητήματος των “εξωγήϊνων” (κάτω) δεν μοιάζει
να είναι συμπτωματική. Όπως δεν ήταν και η υποστήριξη των πολέμων της Νέας Τάξης (κατά
της δήθεν τρομοκρατίας). Την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου, με βάση το οποίο κινούνται
όσοι επιδιώκουν την παγκόσμια δικτατορία,
γνώριζε και απεκάλυψε ο Βέρνερ Φον
Μπράουν. (κάτω χαιρετά τον πρ. Τζον Κέννεντυ).

Ας μην ξεχνάμε την παραπλάνηση με
κάλυμμα τους αστεροειδείς, που είναι δήθεν
έτοιμοι να πλήξουν τη Γη, και ας μην πιστεύομε
τα διάφορα σενάρια καταστροφών, που
προβάλλονται από τα ΜΜΕ όλο και πιο συχνά
τελευταία, και αποτελούν μια καλή δικαιολογία
για να τεθούν όπλα στο διάστημα όπως ακριβώς το προέλεγε ο Μπράουν από το 1970!
Το ερώτημα τελικά είναι: Μέσα στην σύγχυση πως μπορεί κανείς να αναζητήσει την αλήθεια;
Γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει αλήθεια μέσα στον «κόσμο». Ακόμα και η έννοιά της είναι
ξεχασμένη: «Τι έστιν αλήθεια»; έλεγε στον Χριστό ο Πιλάτος. Όμως η Αλήθεια ήταν μπροστά
του, διότι ο Χριστός είναι η Αλήθεια, επειδή σαν Θεός είναι κάτοχος και πηγή όλων των
αληθινών αγαθών, και δεν είναι αυτού του κόσμου: «Εγώ ουκ ειμί εκ του κόσμου τούτου» (Ιω.
8,23). Αν έχομε μέσα μας Χριστό μπορούμε να διακρίνομε την αλήθεια από την πλάνη,
ενθυμούμενοι και τη συμβουλή του π. Σεραφείμ Ρόουζ: «ένα πρόσωπο πρέπει να έχει
θρησκευτική αναζήτηση όχι χάριν των θρησκευτικών εμπειριών (οραμάτων κλπ), που
μπορεί να το εξαπατήσουν, αλλά χάριν της αληθείας».
23/10/2010

Λεόντιος Μοναχός, Ἅγιον Ὄρος
4

(34) και (35) στο «Ορθόδοξες επισημάνσεις του π. Σεραφείμ Ρόουζ»: www.imdleo.gr/diaf/2010/07/Rose-LMD.pdf
Ακόμη: «Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος», www.imdleo.gr/diaf/files/2012/Rose-UFO-Future_relegion.pdf
-7-

www.imdleo.gr

Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν την υπόθεση των εξωγήϊνων:
Τέλος Σεπτεμβρίου (2010) εφημερίδες, όπως η αγγλική Τέλεγκραφ, προαναγγέλλουν την
τοποθέτηση από τα Ηνωμένα Έθνη πρεσβευτού για την υποδοχή εξωγήϊνων! «Τα Η.Ε.
πρόκειται να διορίσουν πρέσβη του διαστήματος για να καλοσωρίσει εξωγήϊνους επισκέπτες»,
όπως λέει ο παρακάτω τίτλος άρθρου της Τέλεγκραφ, στις 26-9-2010.

Όταν τα Η.Ε. επέλεξαν την αστροφυσικό κυρία Mazlan Othman για να διευθύνει το
Γραφείο για τις Υποθέσεις του Εξώτερου Διαστήματος1 (UN's Office for Outer Space Affairs ή
UNOOSA) με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, οι χαρακτηρισμοί της σαν πρεσβευτού υποδοχής
των εξωγήϊνων επαναλήφθηκαν πιο έντονα. Πάλι από την
Αγγλία, από την Υπηρεσία Διαστήματος του Ηνωμένου
Βασιλείου, ο
καθηγητής Κρόουθερ (Prof Richard
Crowther), είπε στις Sunday Times ότι η κυρία Μαζλάν
θα είναι η κοντινότερη επαφή για να της πουν οι
εξωγήϊνοι: «φέρτε μας στον ηγέτη σας»! Επειδή η
είδηση αναμεταδόθηκε από πολλά άλλα μέσα
ενημέρωσης, προκλήθηκε αναστάτωση του κοινού ίσως
μεγαλύτερη από ότι είχε υπολογισθεί, και κατά την Guardian2 η κ.
Μαζλάν διέψευσε με email της ότι ο ρόλος της είναι επί της υποδοχής των Εξωγήϊνων. Επίσης
ενώ επρόκειτο να μιλήσει για αυτό το θέμα στη Βασιλική Εταιρία (Royal Society), δήλωσε ότι θα
μιλήσει για «κοντινά στη Γη αντικείμενα» (near-Earth objects).
Όμως η ίδια, με αφορμή την αναζήτηση πλανητών κατάλληλων για ζωή που κάνει η NASA,
είχε δηλώσει σε συναδέλφους της ότι: «Η συνεχής αναζήτηση για εξωγήινη επικοινωνία
στηρίζει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα λάβει σήματα από εξωγήινους. Και όταν
θα λάβουμε τέτοια σήματα θα πρέπει να έχουμε µια συντονισμένη απάντηση, λαμβάνοντας
υπόψιν όλες τις παραμέτρους του θέματος. Ο ΟΗΕ είναι ένας έτοιμος µηχανισµός». Και η
Βασιλική Εταιρία στο site της διαψεύδει την κ. Μαζλάν Οθμάν, διότι αναγράφει σχετικό με
εξωγήινους θέμα του Συνεδρίου: «Towards a scientific and societal agenda on extra-terrestrial
life», δηλ. «Προς μια επιστημονική και κοινωνική αντζέντα για την εξωγήινη ζωή».
1
2

http://www.unoosa.org/oosa/en/OOSA/index.html
αποθηκ. σελίδα: www.imdleo.gr/diaf/2010/11/UN_plan_for_alien_ambassador.pdf ή
www.guardian.co.uk/news/blog/2010/sep/27/un-alien-ambassador-mazlan-othman, ή
και από το PC magazine: www.imdleo.gr/diaf/2010/11/Astrophysicist_denies_UN-alliens.pdf
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Αριστερά άποψη του site3 της Βασιλικής Εταιρίας που
αναγγέλλει το Συνέδριο για την εξωγήινη ζωή, με
ομιλήτρια, μεταξύ άλλων, και την κ. Μαζλάν Οθμάν, που
κατάγεται από την Μαλαισία, και είχε και παλιότερα
(1999-2002) διατελέσει διευθύντρια4 στο ίδιο Γραφείο του
Ο.Η.Ε. Η προβολή της σαν ατόμου επί της υποδοχής
των Εξωγήινων, οφείλεται στον Αγγλικό αρχικά τύπο και
τους Βρετανούς επιστήμονες.
Οι πνευματικές επιπτώσεις από
αναζητήσεις μάταιες, που κινούνται σε
χώρο
μεταξύ
φαντασίας
και
πραγματικότητας, θα είναι εξαιρετικά
επιβλαβείς, διότι κυρίως στη φαντασία
δρουν τα πνεύματα της πλάνης.
Η εμπλοκή της παπικής εκκλησίας στο
θέμα, δίνει αφορμές για φανταστικές
εκκλησιολογικές προεκτάσεις, όπως με την παραπάνω “εικόνα”, και τον πάπα με τον εξωγήινο,
που προβάλλονται μέσα από κοσμικές ειδήσεις5. Τα πράγματα χειροτερεύουν από πνευματική
άποψη όταν οι ιδέες περί εξωγήινων διαδίδονται από ανθρώπους6 του Βατικανού. Κάποτε η
καταιγίδα παρασύρει και τις άλλες θρησκείες7, λόγω του ότι όλοι ακολουθούν τον πάπα, όπως
φαίνεται στις Πανθρησκευτικές εκδηλώσεις (χάριν δήθεν της ειρήνης και της ασφάλειας κλπ, ή
λόγω της κοσμικής ισχύος του).
Ο αστρονόμος αριστερά Guy Consolmagno του Βατικανού
πήγε στην Αγγλία (κι αυτός...) για να μιλήσει στο Φεστιβάλ
Βρετανικής Επιστήμης8 του Μπίρμπιγχαμ στις 18-9-2010.
Στην Guardian γράφεται9 ότι δήλωσε έτοιμος να βαπτίσει
εξωγήινους, αλλά μόνο αν οι ίδιοι το θέλουν! Επίσης
δήλωσε ότι οι Αμερικανοί «Δημιουργιστές» (creationists)
είναι φονταμενταλιστές όπως και το πρότυπο της ευφυούς
Δημιουργίας που υποστηρίζουν (intelligent design), το οποίο χαρακτήρισε «κακή θεολογία».
Αυτός υποστηρίζοντας το τυχαίο της Εξέλιξης τι θεολόγος είναι; Του Βατικανού ή κάποιου
Αμερικάνικου καζίνου; Είχαμε γράψει10 πως από την αρχαιότητα ήταν διακριτός ο χώρος της
αποκάλυψης από τον χώρο του πειραματισμού της επιστήμης. Συνεπώς η ανάμειξη που κάνει
το Βατικανό επιστήμης και θρησκείας είναι μια ακόμη πνευματική πτώση του, άσχετα αν δέχεται
την μία θεωρία και απορρίπτει την άλλη. Εμείς, οι Ορθόδοξοι, μόνο όπου θίγονται δογματικά
θέματα επεμβαίνουμε για να ενημερώσουμε, όχι για να κάψουμε στην πυρά Ιερών Εξετάσεων,
τους πλανηθέντες. Καμμιά κοσμική θεωρία δεν διατηρήθηκε, ούτε και πρόκειται να καταφέρει
κάποια να διατηρηθεί για πολύ. Γρήγορα όλες ξεπερνιούνται. Η ίδια η θεωρία της Εξελίξεως
άλλαξε πολύ από τότε που πρωτοξεκίνησε από τον Δαρβίνο. Μπορεί λοιπόν και οι
Δημιουργιστές να πέφτουν σε λάθος εκτιμήσεις και παραδοχές, αλλά αποφεύγουν το
μεγαλύτερο σφάλμα: «να δώσουν κέρασμα στην τύχη». (Ησαΐας 65,11) Γιατί αυτό θεωρείται όχι
ανθρώπινο σφάλμα, αλλά δαιμονική πλάνη, και τιμωρείται δια μαχαίρας:
3

http://royalsociety.org/extra-terrestrial-life/
www.imdleo.gr/diaf/2010/11/IAF-Mazlan Othman.pdf (αποθ.)
5
Vatican and ET Disclosure: http://www.youtube.com/watch?v=O5hbwNj6MeQ
6
Π.χ. «Άνθρωπος του Βατικανού λέει ότι οι Εξωγήινοι υπάρχουν και τους περιγράφει»: www.youtube.com/watch?v=5MYCfq4uA7k
7
Vatican Prepares World for "ALIEN CONTACT" http://www.youtube.com/watch?v=CgGbdDwUVKk&feature=related
8
http://www.britishscienceassociation.org/web/britishsciencefestival/
9
www.imdleo.gr/diaf/2010/11/pope-astronomer-baptise-aliens.pdf
10
Δείτε στο «CERN», πως οριοθετούσε τα πράγματα ο Αριστοτέλης: www.imdleo.gr/htm/2008.htm#CERN
4
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«Εσάς δε, που Με εγκαταλείψατε και ξεχνάτε την σαν όρος μεγαλόπρεπη Εκκλησία
Μου, και ετοιμάζετε στο δαιμόνιο τράπεζα, και γεμίζετε με κέρασμα την τύχη, Εγώ θα σας
παραδώσω σε μάχαιρα, όλοι θα πέσετε σφαγμένοι». Και ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος
έρχεται για να πληρώσει το Βατικανό και για τις υπόλοιπες αμετανόητες, όπως φαίνεται στην
πράξη, αμαρτίες του...
Οι φαντασιόπληκτες θεωρίες, αντί να βοηθήσουν πνευματικά, καθηλώνουν τον ήδη
υλοστρεφή άνθρωπο στο υλικό πεδίο, και στην πίστη ότι θα λάβει βοήθεια από τους
εξωγήινους...
Ζώντας ο κόσμος σε κατάσταση πνευματικής αμέλειας, ενδιαφερόμενος μόνο για την
καθημερινότητα, μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωσης πχ ότι «Το Βατικανό κοιτάει στους
ουρανούς για σημάδια εξωγήινης ζωής» (Vatican looks to heavens for signs of alien life)
όπως λέει το Associated Press11 και δένεται ακόμη περισσότερο με τα πρόσκαιρα της ζωής
αυτής, μη υποπτευόμενος ότι υπάρχει και κάτι άλλο, που το έχει εντελώς ξεχάσει, γιατί δεν έχει
καμμιά σχέση με τους υλικούς ουρανούς του κόσμου αυτού που κοιτάει το Βατικανό. Έτσι μένει
αποκομμένος από τον Δημιουργό, και γίνεται μόνιμα προσδεμένος στη φθαρτή δημιουργία και
το νέο ευαγγέλιο της Εξελικτικής (“θεάς”) Τύχης.
Το γενικότερο κλίμα φαίνεται να είναι τόσο α-πνευματικό12 που επηρέασε ακόμη και τον
Χώκιν (Stephen Hawking), ο οποίος ανήκει στην Ποντιφική Ακαδημία Επιστημών, για να
αποφανθεί στο νέο του βιβλίο «Grand Design», ότι εφόσον υπάρχουν φυσικοί νόμοι δεν
είναι απαραίτητος ο Δημιουργός! Μάλιστα θεωρεί αχρείαστο «δυϊσμό» το να υπάρχουν
συγχρόνως φυσικοί νόμοι και Θεός... Βέβαια οι πάπες θεωρούσαν ως τώρα τον εαυτό τους
εκπρόσωπο του Θεού στη Γη. Τον Θεό είχαν απομονώσει στον Ουρανό. Τώρα ο Χώκιν εισάγει
την (αιρετική ως προς το παπικό αυτό δόγμα άποψη) ότι οι φυσικοί νόμοι αντικαθιστούν το Θεό
στο υλικό πεδίο13. Έτσι ο πάπας φεύγει από τη μέση, αν και το ίδιο το Βατικανό τον
περιθωριοποίησε όταν αποδέχθηκε τη θεωρία της Εξέλιξης. Οι Ποντιφικοί επιστήμονες
υποτίθεται ότι στηρίζουν τον πάπα και τους καρδιναλίους να μην πέφτουν σε επιστημονικά
λάθη, όμως δημιουργούν άλλα εκεί που δεν υπάρχουν, από ότι φάνηκε στην περίπτωση αυτή.
Ο Consolmagno πάντως δεν θέλησε να θίξει τη χαζομάρα αυτή του
Χώκιν. Απλώς είπε, όταν ρωτήθηκε, ότι ο Χώκιν είναι ένας
«λαμπρός επιστήμων»... Αυτό και μόνο δείχνει ότι το Βατικανό
κινείται κατά προτεραιότητα στο υλικό πεδίο των επιστημών, και
κατόπιν, αν του μείνει καιρός, (ψευτο)θεολογεί. Ευτυχώς ένας αρχιραββίνος, ο Ιωνάθαν Σακς (Jonathan Sacks14, στη φωτό), ανέλαβε
να υπερασπισθεί τη Βίβλο όταν οι υπόλοιποι σιωπούσαν. Εξηγεί,
όσο μπορεί, στον Χώκιν ότι «υπάρχει διαφορά μεταξύ Επιστήμης και
Θρησκείας». Και συνεχίζει: «Αλλά υπάρχουν περισσότερα για να λάβουμε σοφία από την
επιστήμη. Αυτή δεν μπορεί να μας πει γιατί είμαστε εδώ, ή πως να ζούμε. Η επιστήμη
μασκαρεμένη σαν θρησκεία είναι τόσο άπρεπο, όσο και η θρησκεία μασκαρεμένη σαν
επιστήμη». Προφανώς υπάρχουν και Εβραίοι που δεν ενδιαφέρονται μόνο για χρήμα, αλλά
διαβάζουν και τη Βίβλο. Από αυτούς θα προσέλθουν αρκετοί στην Ορθοδοξία. Δεν είναι
δυνατόν να πάνε κάπου αλλού, διότι οι άλλοι κάνουν αυτό το οποίο καυτηριάστηκε: παπικοί
και προτεστάντες ανακατεύουν επιστήμη και θρησκεία. Εμάς ιδιαίτερα τους Έλληνες βοηθάει
επί πλέον η μεγάλη φιλοσοφική μας κληρονομιά, έτσι όπως εντάχθηκε στην Ορθοδοξία.
Σαν παρένθεση αναφέρομε ένα περιστατικό από το βίο του οσίου γέροντος Ιωσήφ του
11

www.imdleo.gr/diaf/2010/11/AP-Vatican-alien_life.pdf
Σαν πνευματικό αναφέρεται ότι έχει σχέση με τα πνευματικά χαρίσματα, άσχετα από το αν χρησιμοποιείται
πολύ ή λίγο η ανθρώπινη διάνοια.
13
Σε προηγούμενο βιβλίο του «Μια σύντομη ιστορία του χρόνου» (A Brief History of Time), ο Hawking υπεστήριζε
ότι η επιστημονική κατανόηση του Σύμπαντος δεν ήταν ασυμβίβαστη με ένα Δημιουργό. «Εάν ανακαλύψουμε μια
πλήρη θεωρία... αυτό θα ήταν ένας εξαιρετικός θρίαμβος της αιτίας ύπαρξης των ανθρώπων - διότι τότε θα
μπορούσαμε να γνωρίσουμε το νου του Θεού». Πρόκειται βέβαια για επιστημονικές κουταμάρες, που επαληθεύουν
το Αποστολικό: «ουχί εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου»; (Α΄ Κορ. 1,20). Και: «το μωρόν του
Θεού σοφώτερον των ανθρώπων εστί»! (Α΄ Κορ. 1,25).
12
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σπηλαιώτη: «Κάποτε ένας θεολόγος πλησίασε τον γέροντα Ιωσήφ τον σπηλαιώτη. Ο γέρων
ησθάνθη µία δυσοσµία, την οποία και ανακοίνωσε εις τον θεολόγο, προτρέπων αυτόν να
εξομολογηθεί. Και απεδείχθη ότι αιτία της δυσοσμίας ήτο η πεπλανημένη πίστις του
θεολόγου εις την Δαρβίνειο θεωρία περί καταγωγής του ανθρώπου». (Αθων. Γεροντ. σελ. 311)
Φαίνεται ότι ο Βέρνερ Φον Μπράουν είχε δίκιο. Το τελευταίο χαρτί που θα παιχτεί για την
επικράτηση της παγκοσμιοποίησης είναι αυτό των «Εξωγήινων» (ET). Γι’ αυτό ακούγεται πολύ
το θέμα των ET τελευταία.
Και από την ΕΡΤ:
«Οι επιστήμονες που αναζητούν εξωγήινη ζωή στο
αχανές Σύμπαν καλά θα έκαναν, για καλό και για κακό, να
εμπλέξουν τις κυβερνήσεις και τον ΟΗΕ στις έρευνές τους,
μήπως χωρίς να το θέλουμε, πέσουμε πάνω σε τίποτε
εχθρικούς εξωγήινους, προειδοποίησε ένας Βρετανός
αστρονόμος»15...
Μετά το άνοιγμα του θέματος των ΕΤ και από τη μεριά
του Βατικανού, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό φαίνονται πιο
σοβαροί τώρα από παλιά, γι’ αυτό γίνονται και πιο εκδηλωτικοί.
Ιδιαίτερα όμως οι Άγγλοι. Γιατί; Μήπως η καμπάνια των
εφημερίδων προετοιμάζει τα γεγονότα εν όψει του «ανθρώπου
τους» το 2012, που θα εμφανισθεί στην Αγγλία16;
Το ότι η Βασιλική Εταιρία είναι πίσω από την προβολή του
θέματος στην Αγγλία, δίνοντας τροφή, με επιστημονικές ανακοινώσεις και Συνέδρια, στις
εφημερίδες και τα άλλα μέσα ενημέρωσης, σημαίνει ότι και το παλάτι εκεί είναι μυημένο στο
σχέδιο των διεθνιστών όπως το εξέθεσε περιληπτικά ο Βέρνερ Φον Μπράουν, με τελευταίο
χαρτί αυτό των εξωγήινων! Αυτό επίσης σημαίνει ότι οι παγκοσμιοποιητές έχουν προχωρήσει
αρκετά στα σχέδιά τους, για να φτάσουν να ενεργοποιήσουν το τελευταίο σενάριο, αυτό των
εξωγήινων17. Από τα προηγούμενα άλλα έτρεξαν (όπως ο ανταγωνισμός εξοπλισμών με τους
σοβιετικούς), και άλλα (τρομοκρατία, επικίνδυνες χώρες - άξονας του κακού, αστεροειδείς)
τρέχουν ακόμη.
Υπενθυμίζομε, όπως γράψαμε στις «πνευματικές οντότητες18», ότι πίσω από τα UFO
μπορεί να κρύβονται πνευματικές δυνάμεις του κακού, εκτός από τεχνολογίες γήινες που
για στρατιωτικούς λόγους παραμένουν κρυφές ή απλές παραισθήσεις. Ο Βέρνερ Φον Μπράουν
γνωρίζοντας πολύ καλά την αεροδιαστημική τεχνολογία μας προειδοποίησε για τα γήινα
σενάρια των παγκοσμιοποιητών, αλλά επειδή οι πνευματικές δυνάμεις είναι ασυγκρίτως
ισχυρότερες και από τα ισχυρότερα όπλα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος από αυτές αν
δεν είμαστε προστατευμένοι από τα Μυστήρια της Εκκλησίας.
Στο «Τι θα γίνει το 2012» είχαμε αναφέρει ότι υλοποιημένοι δαίμονες εμφανίζονται στις
υπόγειες πόλεις που χτίζονται κάτω από μερικές χώρες, κυρίως στην Αμερική. Αυτοί παίρνουν
ποικίλες μορφές και χρώματα, και θεωρούνται από τους αφελείς σαν εξωγήινοι που ανήκουν σε
διάφορες φυλές. Έχουν πάρει εξουσία, αφενός γιατί οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το
Θεό αμαρτάνοντας χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν συνέπειες, και αφετέρου διότι στα
υπόγεια αυτά μέρη δεν γίνεται κανενός είδους ιεροπραξία (ούτε εκκλησία υπάρχει, ούτε
αγιασμός ή κάποιο Μυστήριο τελείται).
Ο ρόλος των υπογείων αυτών πόλεων αναγράφεται στην Αποκάλυψη: «και οι βασιλείς
της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και πας δούλος
και ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων». Αυτό θα
14
15
16
17
18

www.imdleo.gr/diaf/2010/11/rabbi_Sacks-Hawking.pdf
www.imdleo.gr/diaf/2010/11/ERT-aliens.pdf
Δείτε «Τι θα γίνει το 2012»: http://www.imdleo.gr/diaf/files/2012/2012.pdf
www.imdleo.gr/diaf/2010/10/Werner_Von_Braun_Predictions-gr.pdf
www.imdleo.gr/diaf/2009/10/Bible-angels-aliens.pdf και www.imdleo.gr/htm/2009b.htm#Vat-ufo
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γίνεται μαζικά την εποχή του τελικού Αντιχρίστου, αλλά και ενδιάμεσα η υποδομή αυτή θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία σε περίπτωση πολέμου. Το προέλεγε ο Άγιος
Κοσμάς ο Αιτωλός: «Οι βράχοι και οι λάκκοι θα είναι γεμάτοι κόσμο» (73η). Και: «Θα δείτε
να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο.
Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάξουν: Εβγάτε σεις οι πεθαμένοι
να μπούμε εμείς οι ζωντανοί» (120η).
Αλλά αν τα πονηρά πνεύματα εμφανίζονται τώρα σαν αγαθά, για να εξαπατήσουν όσους
δεν γνωρίζουν από πνευματικό πόλεμο γιατί βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, είναι προφανές ότι θα
παρουσιάζουν τους αγίους αγγέλους και τον ίδιο τον Χριστό σαν πονηρούς και επικίνδυνους δια
την ασφάλεια των ανθρώπων.
Αν υπάρχει απειλή από το διάστημα όπως έλεγε ο πρόεδρος Ρήγκαν μιλώντας στον ΟΗΕ,
τότε είτε αυτή εντάσσεται στο στημένο σχέδιο μεταφοράς όπλων στο διάστημα που εξέθεσε ο
Βέρνερ Φον Μπράουν, είτε εξυπηρετεί κατευθείαν τα πνεύματα της πονηρίας που δίνουν
εντολές σε όσους έρχονται σε επαφή μ’ αυτά μέσω του αποκρυφισμού. Και ο αποκρυφισμός
ενεργείται από τους Καμπαλιστές (εβραίους και μη), τους μασόνους στους ανώτερους ειδικά
βαθμούς, τους μάγους, Ιλλουμινάτι, και άλλες μυστικές εταιρίες (σε μια απ’ αυτές συμμετείχε
και ο Ρήγκαν). Ο συνδυασμός μάλιστα αποκρυφισμού και τεχνολογίας συνηθίζεται τελευταία.
Έτσι λοιπόν οργανώνουν τώρα υπόγεια καταφύγια, ελπίζοντας ότι και με τον τρόπο αυτό
(και τα υπερόπλα) θα δυνηθούν να αντισταθούν στην έλευση του Σωτήρος μετά των αγγέλων
του κατά την ημέρα της Κρίσεως, όπως λέγει ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος.
Όταν όμως πλησιάζει η Συντέλεια μπαίνουν στα καταφύγια από φόβο, γιατί βλέπουν τη
γενική αλλαγή στο Σύμπαν, με το σκοτείνιασμα του ήλιου και το κόκκινο σαν αίμα φως της
Σελήνης, και καταλαβαίνουν την αδυναμία τους: «και λέγουσι τοις όρεσι και ταις πέτραις.
Πέσατε εφ’ ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και
από της οργής του αρνίου, ότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται
σταθήναι»; (Αποκ. ΣΤ 16-17). Ούτε να σταθεί κανείς δεν θα μπορεί τότε.
κάτω τοιχογραφία από την Τράπεζα της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους, με θέμα από
την 6η σφραγίδα της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου:

16/29-11-2010, Ματθαίου του Ευαγγελιστού
Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
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Και η NASA στην προβολή του θέματος των εξωγήινων!
Όχι μόνο δεν θέλουν να κρύψουν, αλλά επί πλέον προβάλλουν όσο μπορούν το θέμα,
χωρίς να έχουν κάτι ουσιαστικά νέο και ενδιαφέρον να πουν. Ήταν γνωστό ότι τα βακτήρια
μπορούν να ζουν σε αφιλόξενες για έμβια ζώα (ψάρια, πουλιά κλπ) περιοχές. Τώρα έγιναν
λεπτομερέστερες έρευνες, αλλά γιατί θα έπρεπε μια επιστημονική ανακοίνωση να
χρησιμοποιηθεί από την NASA για να κρατιέται στην κορυφή της δημοσιότητας, για τον πολύ
κόσμο, το θέμα των υποθετικών εξωγήινων μορφών ζωής;
Σε δημοσίευση της 01 Δεκ. 2010, προαναγγέλθηκε ότι την Πέμπτη (02 Δεκ.) θα
μαθευτούν «τα σπουδαία»:
Η NASA προαναγγέλλει σημαντικό εύρημα στην έρευνα για εξωγήινη ζωή.
Πασαντίνα: «Συζητήσεις επί συζητήσεων έχει προκαλέσει στο Ίντερνετ αινιγματική ανακοίνωση
της NASA για μία συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη όπου θα ανακοινωθεί ένα μεγάλης
σημασίας εύρημα για την έρευνα για εξωγήινη ζωή»... Και τελικά η ανακοίνωση της NASA:
Βακτήριο με διαφορετικό DNA «δεν μοιάζει με τη ζωή όπως την ξέρουμε».
«Τα ευρήματά μας αποτελούν υπενθύμιση ότι η ζωή όπως την ξέρουμε μπορεί να είναι
πολύ πιο ευέλικτη από ότι υποθέτουμε ή μπορούμε να φανταστούμε» δήλωσε η Φελίσα ΓουλφΣάιμον του Ινστιτούτου Αστροβιολογίας της NASA, μέλος της ερευνητικής ομάδας...
Το πρωτεοβακτήριο GFAJ-1, της οικογένειας των
Holomonadaceae (ένθετη φωτό), βρέθηκε στη διαβόητη
Λίμνη Μόνο της Καλιφόρνια, της οποίας τα αλμυρά,
αφιλόξενα νερά περιέχουν αρσενικό και άλλα δηλητήρια.
Κανένα ψάρι δεν μπορεί να ζήσει στη λίμνη, τα
βακτήρια όμως αφθονούν. Το παράξενο με το νέο είδος
είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιεί ένα δηλητήριο, το αρσενικό, ως δομικό λίθο για το γενετικό
υλικό του. «Η ζωή αποτελείται κυρίως από τα στοιχεία άνθρακα, υδρογόνο, άζωτο, οξυγόνο,
θείο και φώσφορο» εξηγούν οι ερευνητές στη δημοσίευσή τους. To GFAJ-1 είναι η πρώτη
γνωστή μορφή ζωής που χρησιμοποιεί και αρσενικό εκτός από αυτά τα στοιχεία. Όταν το
βακτήριο καλλιεργήθηκε στο εργαστήριο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπορεί να επιβιώσει
μόνο με φώσφορο, μόνο με αρσενικό, ή και τα δύο μαζί1...
Τελικά ο Βέρνερ Φον Μπράουν επαληθεύεται στις προβλέψεις του. Επειδή οι εξωγήινοι
είναι «το τελευταίο χαρτί», αυτό σημαίνει ότι οι παγκοσμιοποιητές νομίζουν ότι ήρθε ο καιρός για
το σφράγισμα των ανθρώπων και τον πλήρη έλεγχό τους από όπλα στο Διάστημα. Tα μεγάλα
κέντρα τους βρίσκονται πίσω από την προβολή των εξωγήινων (με πιο πρόσφατη τη NASA),
και ο ομολογητής γέροντας Γαβριήλ από τη Γεωργία είχε δίκιο που έλεγε ότι στις έσχατες
μέρες οι άνθρωποι αντί να προσεύχονται στο Θεό θα προσεύχονται στους εξωγήινους
για να λάβουν βοήθεια! Εκεί θα καταλήξει η ανθρωπότητα, με τον δρόμο που έχει πάρει,
εμπιστευόμενη τους πνευματικά πλανεμένους... Αυτή η πλάνη πλήττει κυρίως τους
μορφωμένους τεχνολογικά, όχι όμως και Ορθόδοξα θεολογικά. Τους κρατάει το νου στο υλικό
πεδίο. Η αναλαμπή της Ορθοδοξίας που έρχεται μετά τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος
προετοιμάζεται ήδη με τις συσπειρώσεις δυνάμεων και τη διαρκή αύξηση των εξοπλισμών ενώ
όλοι μιλάνε για ειρήνη, θα αλλάξει τα πράγματα υπέρ της ευσεβείας.
24/11-7/12/2010, Αγίου Κλήμεντος Ρώμης

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
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1

Αποθηκ. αρχείο: http://www.imdleo.gr/diaf/2010/12/NASA-aliens.pdf
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Ρωσική Πράβδα: Τρία γιγαντιαία διαστημόπλοια θα

επιτεθούν στη Γη το 2012;
22.12.2010 10:05

«Οι συναντήσεις με UFO
έγιναν ιδιαίτερα συχνές
στο μέσο του 20ού αιώνα,
οπότε κατέστη αδύνατο να
μην αναφέρονται τα γεγονότα
των εμφανίσεων UFO πλέον... Δεν
αποκλείεται, οι μυστικές υπηρεσίες
να είχαν ήδη ευκαιρίες να μελετήσουν
τεμάχια ξένων διαστημοπλοίων ή ακόμα και τους ίδιους τους εξωγήινους.
Είναι για το πότε η επιστήμη θα έπρεπε να πει το λόγο της σχετικά με το πρόβλημα, και το
είπε(!) Η ομάδα SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - αναζήτηση εξωγήινης
νοημοσύνης), μια ανεξάρτητη μη εμπορική οργάνωση, δημοσίευσε μια συγκλονιστική ανακοίνωση.
Τρία γιγαντιαία διαστημόπλοια διευθύνονται προς τη γη. Το μεγαλύτερο από αυτά έχει 240
χιλιόμετρα εύρος. Δύο άλλα είναι μικρότερα. Αυτή τη στιγμή, τα αντικείμενα είναι πέρα από
την τροχιά του Πλούτωνα. Τα διαστημόπλοια ανιχνεύθηκαν από το σύστημα αναζήτησης
HAARP. Το σύστημα, που με βάση στην Αλάσκα, σχεδιάστηκε για να μελετήσει το φαινόμενο με το
Βόρειο Σέλας. Σύμφωνα με τους ερευνητές SETI, τα αντικείμενα δεν είναι τίποτα άλλο από
εξωγήινα διαστημόπλοια. Θα είναι ορατά στα οπτικά τηλεσκόπια μόλις φθάνουν στην τροχιά του
Άρη. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ενημερωθεί, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, για το
γεγονός. Τα σκάφη θα φθάσουν στη γη το Δεκέμβριο του 2012.
Η ημερομηνία της υποτιθέμενης διαστημικής επαφής με τον εξωγήινο πολιτισμό ξαναφέρνει
τις σκέψεις για το ημερολόγιο των Μάγιας, το οποίο τελειώνει στις 21 Δεκεμβρίου 2012. Είναι αυτό
απλώς μια σύμπτωση; Πιθανότατα, εν τούτοις, οι ερευνητές SETI μπερδεύουν την επιθυμία με
την πραγματικότητα: πενήντα έτη σταθερής παρακολούθησης του διαστήματος δεν έχουν
παραγάγει οποιαδήποτε αποτελέσματα»...
Κατόπιν η «Πράβδα» αφού αναφερθεί σε εικασίες για ανθρώπινα ίχνη στο φεγγάρι καταλήγει:
«Είναι όλο αυτό απλώς ένα spam1 ή είναι αλήθεια που μοιάζει με φαντασία; Θα το μάθουμε
ποτέ»;
Nezavisimaya Gazeta Дмитрий Судаков
http://english.pravda.ru/science/mysteries/22-12-2010/116314-giant_spaceships-0/

Σημείωση (ΛΜΔ):
Να μια ακόμη είδηση που κρατάει το θέμα των UFO στην επικαιρότητα, και συγχρόνως στην
“επικινδυνότητα” του 2012! Παραπέμπει δηλ. στο θέμα της ανάγκης ύπαρξης ενός
παγκόσμιου ηγέτη πριν να γίνει μια πλανητική συμφορά στο τέλος του 2012..! Βέβαια δεν
υπάρχουν τέτοια διαστημόπλοια, ίσως ούτε μετεωρόλιθοι... Εν τω μεταξύ για τα UFO γράφονται
πολλά περιστατικά στα “διαρρεύσαντα” αρχεία Wikileaks. Συγχρόνως η Νέα Ζηλανδία προχώρησε
σε αποκαλύψεις 2.000 απορρήτων εγγράφων για θεάσεις UFO, παρόλο που έπρεπε κανονικά να τα
αποχαρακτηρίσει το 2050! Η Αγγλική εφημερίδα «Mail online» που παρουσιάζει το θέμα των
Νεοζηλανδέζικων αρχείων (23-12-2010) αναφέρει: «Αυτοί οι πράσινοι άνθρωποι δεν είναι τόσο
μικροί: Τα Νέο-Ζηλανδέζικα αρχεία των UFOs περιγράφουν εξωγήινο με παπούτσια Νο
440»!... Αυτό και μόνο καταδεικνύει ότι στην υπόθεση των UFO, εκτός των συμφερόντων για
τα οποία είχε μιλήσει ο Βέρνερ Φον Μπράουν, κρύβεται πολλή ...ψυχοπάθεια!
1

Ένα ενοχλητικό μήνυμα, όπως τα αποστελλόμενα κατά την ηλεκτρονική αλληλογραφία.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Αμερικανικά απόρρητα αρχεία που “διέρρευσαν” μέσω του Wikileaks
υποστηρίζουν ότι έγινε κινητοποίηση σε ανώτατο επίπεδο δύο
φορές, διότι υπήρξε εμφάνιση μαγνητικής ανωμαλίας με μορφή
σπιράλ. Στη μία περίπτωση, στο Aden το σπιράλ κράτησε από το
2000 ως το 2008. Εκεί τότε, όταν δεν μπορούσαν να δώσουν λύση
οι επιστήμονες για την προέλευσή του, κλήθηκαν όλες οι χώρες να
στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή. Υποπτεύονταν,
υποτίθεται, ότι θα παρουσιαζόταν εξωγήινη απειλή μέσα από
το μαγνητικό σπιράλ! Τελικά μαζεύτηκαν πλοία από 27 χώρες
μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάς: Royal Australian Navy, Belgian Navy, Bulgarian Navy,
Canadian Navy, Peoples Liberation Navy (China), Royal Danish Navy, French Navy, German Navy,
Greek Navy, Indian Navy, Islamic Republic of Iran Navy, Italian Navy, Japan Maritime Self-Defense
Force, Republic of Korea (South Korea) Navy, Royal Malaysian Navy, Royal Netherlands Navy,
Pakistan Navy, Portuguese Navy, Royal Saudi Navy, Russian Navy, Republic of Singapore Navy,
Spanish Navy, Swedish Navy, Royal Thai Navy, Turkish Navy, British Royal Navy and the United
States Navy. Η επίσημη εκδοχή ήταν ότι πήγαιναν εκεί να αντιμετωπίσουν τους θαλάσσιους
πειρατές, που όμως δρουν με μικρά ταχύπλοα και επομένως δεν χρειάζονταν τόσα πλοία για το
λόγο αυτό. Η συγκέντρωση του πολεμικού ναυτικού, τόσων κρατών, είναι η μεγαλύτερη στην
ιστορία λέει η Πράβδα2. Και γιατί έγινε; Για την αντιμετώπιση των ...εξωγήινων λένε τα έγγραφα του
Wikileaks! Επομένως ήταν μια πρώτη ενέργεια συγκρότησης στρατιωτικών δυνάμεων σε
επίπεδο παγκοσμιοποίησης, για να αντιμετωπισθεί εχθρός ...από το διάστημα!
Στην άλλη περίπτωση ένα παρόμοιο σπιράλ εμφανίστηκε πάνω από τη Νορβηγία στις 9
Δεκεμβρίου του 2009, για μερικά μόνο λεπτά. Αλλά κατά τους χάκερς Wikileaks αυτό αρκούσε για
να ειδοποιηθεί ο πρόεδρος Ομπάμα και ο υπουργός Αμύνης Γκέϊτς να μπουν στο καταφύγιο «2012
Σχέδιο Αλίκη», αφού πρώτα αυτό ενεργοποιηθεί. (CI/KR = critical Infrastructure and Key Resources)
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2

http://english.pravda.ru/opinion/columnists/08-12-2010/116116-gulf_aden_vortex-0/
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Παρατηρείται και εδώ να υπάρχει αναφορά σε Σχέδιο (Project) 2012! Το όνομα Αλίκη σε
σχέση με το σχέδιο δεν είναι άσχετο με τη διδασκαλία της αποκρυφίστριας (πνευματίστριας και
θεοσοφίστριας και εκ των ιδρυτών της Νέας Εποχής) Αλίκης Μπέϊλυ, διότι αυτή μιλούσε για «Το
Σχέδιο». Μάλιστα το διαφήμιζε με την Εταιρία Lucis Trust - πρώην Lucifer Trust (!) που είχε
ιδρύσει η ίδια, και είχε σαν σκοπό3 την εγκατάσταση ενός νέου Μεσσία, μιας παγκόσμιας
κυβέρνησης και μιας παγκόσμιας θρησκείας. Συνεπώς η υπόδειξη για ενεργοποίηση του
συγκεκριμένου καταφυγίου κυρίως σημαίνει ότι... εκτελούνται πειράματα που έχουν στόχο την
έλευση του (ψευδο)-Μεσσία το 2012! Η αναφορά των HAARP/CERN δεν είναι πειστική, αλλά
μπορεί να δώσει μια εξήγηση στους άσχετους πολιτικούς. Βασικά αυτού του είδους οι επεμβάσεις
γίνονται από ειδικές υπηρεσίες και έτσι δεν χρειάζεται να ξέρουν το θέμα ούτε καν οι επίσημοι
στρατιωτικοί κύκλοι.
Φαίνεται ότι το Wikileaks δεν κάνει τυχαία τις διαρροές τώρα. Η αναφορά, και από αυτό, στο
2012 επιτείνει την εντύπωση ότι υπάρχει «Το Σχέδιο»! Το επιβεβαιώνει και η “διαρροή” σχεδίου
του ΝΑΤΟ για επίθεση4 εναντίον της Ρωσίας, απειλή που για να την ξεπεράσει η τελευταία
πρέπει γρήγορα να αποδεχθεί την τελική φάση ένταξής της στην Παγκοσμιοποίηση. Επομένως το
Wikileaks δίνει αφορμή αφενός να ληφθούν μέτρα κατά της ελευθερίας του διαδικτύου, και αφετέρου
να προωθηθεί η παγκοσμιοποίηση. Μια ισχυρή ένδειξη του για ποιον δουλεύει είναι το που
παραδόθηκε ο εμπνευστής του: Στο Λονδίνο, την καρδιά των παγκοσμιοποιητών, όπου και
ετοιμάζονται το 2012 να εμφανίσουν τον «άνθρωπό τους»... Και απόδειξη ότι καθυστερούν οι
παγκοσμιοποιητές (το 2012 πλησιάζει) είναι οι φωνές του Σόρου5 (4-1-2011) να σταματήσει η
“υποστήριξη” του δολαρίου και να πάμε σε παγκόσμιο νόμισμα και Νέα Παγκόσμια Τάξη. Και το ότι
το Wikileaks βγάζει και άπλυτα των πολιτικών στη φόρα (όπως εδώ της Ντόρας - Μητσοτάκη) είναι
διότι μαζί με τον ψευδομεσσία πρόκειται να αλλάξουν οι φθαρμένοι δημόσια πολιτικοί... «Μια νέα
γενιά ηγετών» ανήγγειλε επίσημα ο Τόνυ Μπλαίρ σε κοινή εμφάνιση6 με τον πρώην πρόεδρο
Κλίντον. Οι νέοι ηγέτες θα ταΐζουν τον κόσμο με πιο πολύ ...(πράσινο) κουτόχορτο!
«Ούτε λίγο ούτε πολύ µας πείθουν οι φανταστές της Νέας Εποχής ότι, «τα αρχαία παρήλθαν και
ιδού τα πάντα γίνονται καινούργια» και υπό τον νέο άρχοντα και κυβερνήτη, «τον αναµενόµενο
(ψευτο)Μεσσία», τα πάντα θα ανακαινισθούν και θα ευημερήσουν»...! (γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός).
3

«What is The Plan? It includes the installation of a New World "Messiah," the implementation of a new world
government and new world religion under Maitreya». Από το βιβλίο «The hidden dangers of the Rainbow» © 1983 2009 by CONSTANCE E. CUMBEY.
4
http://english.pravda.ru/russia/politics/23-12-2010/116336-wikileaks_reveals_nato_attack_plan_against_russia-0/
5
http://english.pravda.ru/world/americas/04-01-2011/116427-soros_new_world_order-0/
6
«Ο Τόνι Μπλαιρ και ο Μπιλ Κλίντον συζητούν το μέλλον της προοδευτικής πολιτικής με μια νέα γενιά ηγετών» (1512-2010). Office of Tony Blair.
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