
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 Γουλφ-
Σάιμον 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.  
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1  Αποθηκ. αρχείο: http://www.imdleo.gr/diaf/2010/12/NASA-aliens.pdf 




