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Aντίχριστος & David Mayer de Rothschild ή πως δουλεύουν οι
Ιλλουμινάτι!
«Θαρθεί καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά σεις
να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάμνουν οι άλλοι»...
...«Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω· καν ο ουρανός να κατεβεί κάτω, καν η γη να
ανεβεί επάνω, καν όλος ο κόσμος να χαλάσει, καθώς μέλλει να χαλάσει, σήμερον,
αύριον, να μη σας μέλει τι έχει να κάμει ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το
τηγανίσουν· τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν· μη σας μέλλει· δώστε τα· δεν είναι ιδικά
σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει, δεν
ημπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας».
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Rothschild family From Wikipedia, the free encyclopedia
Rothschild banking family of England offices worldwide ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ BLOGS

Ο (υποψήφιος) Αντίχριστος γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 25 Αυγούστου του
1978 και το όνομά του είναι David Mayer de Rothschild !!!...
Aν προσθέσουμε τα νούμερα αυτής της ημερομηνίας, μας δίνει 2011: (25+8+1978=2011). Καλό
είναι επίσης να γνωρίζουμε ότι κατά το παλαιό ημερολόγιο η παραπάνω ημερομηνία
μεταφράζεται σε 12 Αυγούστου του 1978.
Είναι το νεότερο από τα τρία παιδιά της Βικτώριας Schott (γεν.
1949 - δεν βρήκα στοιχεία γι' αυτήν, ούτε φωτογραφία) και του
Sir Evelyn de Rothschild (β. 1931) της γνωστής τραπεζικής
οικογένειας των Rothschild της Αγγλίας. Το μεσαίο όνομα
"Mayer" έχει ληφθεί από το όνομα του ιδρυτή της Rothschild
αυτοκρατορίας, Mayer Amschel Rothschild.
Σπούδασε στο Oxford Brookes University Πολιτικές Επιστήμες
και Συστήματα Πληροφορικής, και αργότερα ακολούθησε με ένα
προηγμένο Δίπλωμα Φυσικής Ιατρικής από το Σώμα της
Naturopathic Ιατρικής του Λονδίνου. (Πηγή : Από την ελεύθερη
εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια με θέμα : David Mayer de
Rothschild)
Ο David Mayer de Rothschild είναι ένας Βρετανός Adventurer
και Περιβαλλοντολόγος, και επικεφαλής της οικολογικής
οργάνωσης Adventure ecology (οικολογική περιπέτεια, που
δημιουργήθηκε το 2005), με αποστολή την αύξηση της
ευαισθητοποίησης για την αλλαγή του κλίματος.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: adventure ecology
Όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω ο "άνθρωπος" αυτός δείχνει προς τα έξω ένα ταπεινό,
μελιστάλαχτο, απλό και ελεύθερο προφίλ που δεν έχει σχέση με την οικογένεια του που κατέχει
το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πλούτου και το έχει αποκτήσει μέσα από το αίμα, τον
πόνο, την δυστυχία των λαών, καθώς φυσικά και με την καταστροφή του περιβάλλοντος που
τώρα δήθεν θέλει να σώσει. Με λίγα λόγια λύκος με μορφή προβάτου ή διάβ....
μεταμορφωμένος σε άγγελο φωτός...
Δες τον David Mayer de Rothschild στο παρακάτω βίντεο από το YouTube με τίτλο : David de
Rothschild at Zeitgeist Europe 2007 http://aprogrammatista.blogspot.com/search/label/ZEITGEIST
The Zeitgeist Movement in Greece http://www.thezeitgeistmovement.gr/
Ο David πιστεύει …στη δύναμη των ονείρων, δημιουργώντας περιπέτειες και ιστορίες
για να εμπνεύσουν, να εκπαιδεύσουν τα άτομα, τις κοινότητες και τις βιομηχανίες για να γίνουν
παράγοντες αλλαγής!
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Το 2007 το National Geographic τον τίμησε ως έναν Νεοεμφανιζόμενο Explorer που ηγείται
μιας νέας γενιάς ηγετών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
ζητημάτων!!! Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ χαρακτήρισε τον David : «Young Global
Leader» δηλαδή : «Νεαρό παγκόσμιο ηγέτη»!!!
ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ:
Για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τα κατώτερα στοιχεία πρέπει σε τρία πράγματα να
επικεντρωθεί: στη γνώση (την αποκρυφιστική κυρίως), την ανεξαρτησία, το περιβάλλον
(awareness, detachment, environment). Μην ακολουθείτε τους άλλους, αλλά και μην είστε
αυτάρκεις στις απόψεις σας. Αιτία όλων των κακών είναι η αντίληψη καθενός «έχω δίκιο, είμαι
εντάξει». Η αυτάρκεια αυτή είναι το χειρότερο κακό.
Benjamin Creme: Creme says Maitreya is the "Avatar for the Aquarian Age" and is
currently living in London. Who is Maitreya?
The environment will become the number one issue (Το περιβάλλον θα γίνει το Νο 1 θέμα).
Discussion of the impact of Maitreya's work on the planet
O μακαριστός Γέροντας Παΐσιος τις απόψεις του για τα αποκαλυπτικά γεγονότα των
ημερών μας, τις εξέθεσε και γραπτώς στο γνωστό του κείμενο " Σημεία των Καιρών - 666 ". Τις
εκήρυττε συχνά και παρέμεινε σταθερός και ακλόνητος μέχρι την κοίμηση του (1994).
Γέροντος Παϊσίου, περί αντιχρίστου, 666, ταυτοτήτων και σφραγίσματος. Απόσπασμα
απομαγνητοφωνημένης συνομιλίας του, πού έγινε το έτος 1992, στο κελί του «Παναγούδα» στο
Άγιον Όρος:
ΓΕΡΟΝΤΑΣ:...Μάλλον δίνουμε εξετάσεις εμείς οι άνθρωποι τώρα σ' αυτά τα δύσκολα
χρόνια τι κάνομε ο καθένας. Και βλέπω αδιαφορία προπαντός. Να μη μάθουν οι άνθρωποι αν
θα γίνει η δευτέρα παρουσία, γιατί στενοχωρούνται, δεν μπορούν να γλεντήσουν, κατάλαβες τι
γίνεται; εδώ είναι... Παλαιά, να πούμε, άκουγαν θα περάσει ένας κομήτης. «Ένα και ένα οι
άνθρωποι συγκλονίζονταν. Σου λέγει, για να δούμε μπορεί να πεθάνουμε, να ετοιμαστούμε, να
εξομολογηθούμε, να κάνουμε και μια καλοσύνη».
Άρχιζαν εκεί πέρα, ετοιμάζονταν... ή θα γίνει πόλεμος ετοιμάζονταν... Τώρα, να μην ακούσουν
Δευτέρα Παρουσία, να μην ακούσουν ότι θα 'ρθεί καμιά φορά ο Αντίχριστος...
Λοιπόν, για να γλεντάν, κατάλαβες τι γίνεται; Γιατί δεν μπορούν, τούς χαλάει αυτό... Δεν τα
αξιοποιούν οι άνθρωποι για τη σωτηρία τους βλέπεις...
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Αυτή την αλλαγή εκεί στην Ευρώπη, Γέροντα, πώς την βλέπετε εσείς;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Κοίταξε. Αυτή σαν αλλαγή δεν είναι... κοίταξε, ό Θεός θα αξιοποιήσει μερικά
πράγματα...
Εδώ τώρα, αυτή η Ε.Ο.Κ. δεν είναι Ηνωμένη Αμερική. Ηνωμένη Αμερική ήταν καλό πράγμα.
Αυτή τώρα η Ε.Ο.Κ. είναι, ας υποθέσουμε... Πίσω από κει κρύβεται η δικτατορία
αυτών των Σιωνιστών. Κατάλαβες τι γίνεται;
Αλλά ό Θεός θα το αξιοποίηση στο καλό. Θα πάνε αυτοί. Και οι κομμουνιστές πόσα χρόνια
δηλαδή. Δούλεψαν κοντά 75 χρόνια και δεν κράτησαν, κράτησαν ούτε 70 χρόνια, 72...
Οι Σιωνιστές δουλεύουν τώρα, ξέρεις πόσα χρόνια; και 250. Αυτοί ούτε 7 χρόνια δεν θα
κρατήσουν...
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Εμείς, αν μπούμε, γιατί πάει και ή Κύπρος να μπει μέσα, μας συμφέρει, Γέροντα;
τούς Έλληνες και τους Ορθοδόξους;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Ποιος σ' ακούει εσένα και μένα; είτε σε συμφέρει, είτε δεν σε συμφέρει. Ποιος σ'
ακούει;
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Αν είμαστε πιστοί στις παραδόσεις μας, στην Ορθοδοξία, μπορεί να τούς
ωφελήσουμε.
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Κοίταξε. Ξέρεις τι γίνεται; Το κακό είναι το έξης: Δεν είναι ...θα σ' αφήσουν εκεί
πέρα; ...Θα τα στριμώξουν τα πράγματα. Λοιπόν, αν σού πουν, πίστευε, ότι θέλεις άλλα σε
βάζουν στο καλάθι το δικό τους, σε πάνε εκεί που θέλουνε. έ, τι... εγώ σε πάω εκεί πού θέλω
και εσύ πίστευε ότι θέλεις.
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Τούτο το σατανικό σύστημα, πίσω από κει κρύβεται η δικτατορία των Σιωνιστών. Οι Σιωνιστές
χρόνια δούλευαν εκεί πέρα να κυβερνήσουν τον κόσμον όλον. Οπότε με τη Μασονία κλπ, αυτά
όλα, καλά.
Μέχρι τώρα καλά, ας υποθέσουμε... Τώρα δεν προβληματίζονται λίγο;... Γιατί βλέπεις,
αυτά και τα εξάρια πού’ χουν δεν είναι, ότι τούς βοηθάει στο κομπιούτερ, το 6 γίνεται και 9.
Εδώ οι Ιάπωνες βρήκαν ένα κύβο έχει πενταπλάσια απόδοση στο κομπιούτερ ... δεν τούς
συμφέρει. Γιατί τώρα τα εξάρια τα τρία τα εξάρια... Λοιπόν και να μην τό ‘λεγε ο Ευαγγελιστής
Ιωάννης ότι είναι τού Αντίχριστου κλπ., ένας πιστός, έχοντας υπ' όψιν του και τη γενική
κατάσταση, θα καταλάβαινε τι γίνεται.
Γιατί, γι' αυτούς είναι σύμβολο οικονομίας. Διότι αναφέρει σε δύο σημεία ή Π. Διαθήκη:
«ην ό σταθμός του χρυσίου, του ενεχθέντος τω Βασιλεί Σολομών εν ενιαυτω ενί 666
τάλαντα χρυσίου», λέει, «πλην των ανδρών των υποτεταγμένων... των Σατραπών... και
πάντες οι Βασιλείς έφερον χρυσίον τω Βασιλεί Σολομών», αλλ' ο σταθμός του ήταν κάθε χρόνο
666 τάλαντα. Είναι σαν σύμβολο οικονομίας.
Και να μην τό ‘γραφε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι είναι το όνομα του Αντίχριστου κλπ.
όλα
αυτά,
τον
Αντίχριστο
στο
χάραγμα
ένας
πιστός
το
καταλάβαινε.
Αυτοί τώρα, πάνε να πάρουν όλη την οικονομία στο χέρι τους. Έχουν για να φακελώσουν
6 δισεκατομμύρια κόσμο. 4-5, πόσα είναι ο κόσμος, αυτοί έχουν και περιθώριο.
Με το μεν φακέλωμα, μας έχουν όλους φακελωμένους, όλη την οικονομία στο χέρι τους, με το
σφράγισμα πού πάνε να κάνουν σιγά - σιγά, λοιπόν μας παρακολουθούν. Λοιπόν 30 πόντους
ψάρι το παρακολουθούν από το δορυφόρο σε ποιόν ωκεανό βρίσκεται. Μέχρι 30 πόντους ψάρι.
Οπότε τον κάθε άνθρωπο τον παρακολουθούν που βρίσκεται, απ' όλα τα στοιχεία του, όλη την
οικονομία του. Τέτοια δικτατορία πού σκέφτονται να κάνουν, μόνο ο διάβολος μπορεί να
την είχε σκεφτεί. Κατάλαβες τι γίνεται;
Τελικά θα φάει μια σφαλιάρα ή θα πάει στην άκρη. Τα τριάμισι χρόνια είναι δύσκολα,
τριάμισι χρόνια θα’ ναι εύκολα. Θα πάει περίπατο...
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Μετά το '92 τα τριάμισι χρόνια, πάτερ;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Τώρα, ...Κοίταξε, ...πότε θα ... τώρα μη βάζεις χρονολογίες. Τα τριάμισι χρόνια
θάναι τα δύσκολα. Να στην Αμερική, τώρα τα σκυλιά, πολλά σκυλιά τάχουν σφραγισμένα και
τα παρακολουθούν. Τώρα όσα είναι σφραγισμένα έχουν πομπό, τόκ, τόκ, τόκ... Ξέρουν το κάθε
σκυλί, όποτε θέλουν μπορούν να το σκοτώσουν, που βρίσκεται και τους ανθρώπους!... Τί
νομίζεις; Και θα ξέρουν ο κάθε άνθρωπος, που βρίσκεται γιατί θα’ χουν πομπό ή στο χέρι ή στο
μέτωπο τόκ, τόκ, τόκ, οπότε τα στοιχεία του από δώ, στο φάκελο από δώ, πομπό από κει...
Τέτοια δικτατορία μόνο ο διάβολος μπορούσε να είχε σκεφτεί.
Και πάνε όλο αυτό το σύστημα το γραμμωτό, να μην μπορείς μετά πού λέει και ό Ευαγγελιστής
Ιωάννης ούτε να πουλάς, ούτε να αγοράζεις. Θα καταργήσουν και τα χρήματα. Δουλεύεις; Τάκ
ένα κουμπί, να πάρεις λογαριασμό... Και μετά, ας υποθέσουμε, από την κάρτα, θα λένε η
κάρτα θα χάνεται, την κλέβουν, κάνουν... οπότε, πιο καλύτερα στο κεφάλι ή στο χέρι! Να
εκεί στην Κύπρο, ξέρω έχει δύο χρόνια τώρα πού έχουν φέρει στην τράπεζα, το ξέρετε αυτό;
μηχάνημα. Πριν να ‘ρθεί στην Ελλάδα, στην Κύπρο ήρθε νωρίτερα.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Το Ισραήλ ήταν ό εκλεκτός λαός του Θεού. Εξακολουθεί να είναι μέχρι τη δευτέρα
παρουσία; Μετά, όλα αυτά πού κάνουν;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Κοίταξε να δεις ... Κοίταξε. Ήταν ό εκλεκτός λαός τού Θεού. Και όσοι ήταν εκεί
πέρα, βαπτίσθηκαν, έκαναν...τώρα όπως το λάδι. Αυτό πού έμενε, δηλ. το κατακάθι...
Τώρα οι Ισραηλινοί, αυτοί είναι ...ή θάναι άθεοι ή και με τον διάβολο. Δηλαδή, άθεοι με τον
διάβολο. Αυτοί όμως πού πιστεύουν λίγο, αυτούς θα τούς ξεκάνουν οι ίδιοι, να ξέρετε,...
ναι, θα τούς ξεκάνουν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τούς πιστούς δηλαδή από τούς Ισραηλίτες.
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Ναι. Και αυτοί πού πιστεύουν στο Θεό, ...θα τούς ξεκάνουν τελικά. Άλλοι θα
βαπτιστούν.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Δηλαδή να το πούμε απλούστερα, πάτερ μου, γενικά οι μηχανές είναι η απόδειξις
της παρουσίας του Αντίχριστου;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Όχι. Κοίταξε. Εδώ βλέπεις αυτοί χρησιμοποίησαν μηχανές για να πνίξουν τον
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κόσμο. Να βάλουν τη σφραγίδα του Αντίχριστου. Κατάλαβες; Να τον επιτάξουν. Όπως όταν
γίνεται πόλεμος τα μουλάρια, τ' άλογα τα επιτάσσουν. Επίταξη, μ' ένα καυτό σίδηρο.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Δηλαδή ευκολύνεται το έργο τους εις το να επισημάνουν τα πρόσωπα, τα οποία
θέλουν αυτοί;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Αρνείται τώρα. Με το σφράγισμα αρνείται κανείς. Ακόμη και ταυτότητα. Όταν,
ας υποθέσουμε, αν δεν μού ζητούσαν υπογραφή, θέλω να πω, και μού διναν ένα χαρτί,
σού ‘λεγαν, αυτή είναι η ταυτότητά σου, λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα πείραζε. Αλλά,
όταν, να πούμε, έχουν το σύμβολο του διαβόλου, είναι λέγεται ταυτότητα μου, υπογράφω, κι
αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Δηλαδή, άρα το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Τότε, δηλ. τι
λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, οι άγιοι πατέρες, τι λένε; Διάβασες εκεί πέρα καθόλου; Και
μάλιστα, λέει εκεί πέρα, όσοι, ας υποθέσουμε, δεν θα σφραγισθούν, δεν θα μπορέσουν... θα
τους κυνηγάν, δεν θα μπορούν να τούς βρίσκουνε. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι άρνηση δηλαδή.
(Η ταυτότητα και το σφράγισμα).
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ακριβώς. Άρνηση του Θεού και υποταγή στο διάβολο.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΑΛΛΟΥ: Μήπως ένας αριθμός είναι δυνατόν να παίξει τόσο ρόλο στη σωτηρία του
ανθρώπου;
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: (έντονα) ΒΡΕ παιδάκι μου, για δες όταν ας υποθέσουμε, αυτό είναι το σύμβολο
του διαβόλου το λέει ό Ευαγγελιστής Ιωάννης, το χάραγμα αυτό κι όλα αυτά, κι όταν εσύ
το βάζεις εκεί πέρα, μου λες τώρα!...
Μέχρι τώρα, του δίναμε σημασία, αυτό το πράγμα; Αλλά τώρα, όταν βλέπομε το πάνε εκεί... τα
φέρνουν τα πράγματα ούτε να μπορείς να πουλάς, ούτε ν’ αγοράζεις.
Θα καταργήσουν τα χρήματα, όλα αυτά, ετοιμάζουν...
Να, πριν από 2-3 χρόνια έλεγα σε κάποιον από την Αμερική, καθηγητή Πανεπιστημίου, κάτι το
λεγα, και μάλιστα έγραψα και κάτι... κανά δύο σελίδες και του δίνω κάτι και μου γράφει τώρα
...επέστρεφα από ένα συνέδριο από την Ευρώπη, λέει, και μόλις έφθασα στο Τορόντο λέει,
θυμήθηκα αυτά πού μού ‘λεγες πριν από 2-3 χρόνια, λέει. Τώρα μάς ζητούν αντί για κάρτα,
μάς ζητούν, αποτυπώματα στο χέρι ή στο μέτωπο, λέει. Το ξέρεις αυτό το πράγμα; Εμ' άμα
εκεί πέρα εσύ δεν τα ξέρεις;
Τώρα το πάν' εκεί πέρα ... αυτό πού ‘λεγα... θα δείτε, θα λεν στην τηλεόραση τώρα,
χάθηκε ή κάρτα του ενός, την έκρυψε ο άλλος κλπ. και οι άνθρωποι να το βρουν για πιο
ασφάλεια, να τρέχουν εκεί πέρα να το δεχθούν το σφράγισμα, σαν εξυπηρέτηση. Κατάλαβες τι
γίνεται; Το είπε ξεκάθαρα ό Ευαγγελιστής Ιωάννης, Πού να μην τα έγραφε κιόλας αυτά;
Ω βρέ παιδάκι μου, το σφράγισμα του διαβόλου! Αρνείσαι, ας υποθέσουμε, το άγιο σφράγισμα,
το βάπτισμα... Βάζεις άλλη σφραγίδα, βρέ παιδάκι μου. Αρνείσαι του Χριστού και παίρνεις
του διαβόλου...
(Υπεύθυνος για την απομαγνητοφώνηση και την έκδοση: Ιερομονάχου Ισαάκ και συνοδεία, Καλύβη
Αναστάσεως. Καψάλα Καρυές. 630 86 Αγ. Όρος).

Γιατί υποπτευόμαστε ότι ο David Mayer de Rothschild είναι ο Αντίχριστος:
1. Προέρχεται από την σατανικότερη οικογένεια του πλανήτη:
Η οικογένεια Rothschild είναι υπεύθυνη για εκατομμύρια θανάτους ανθρώπων σε όλο τον
πλανήτη τους τελευταίους δύο αιώνες τουλάχιστον. (Υπάρχουν εκατοντάδες ιστοσελίδες στο
internet που αναφέρονται στα ιστορικά τους εγκλήματα από το παρελθόν έως τις μέρες μας).
Αυτή η οικογένεια είναι η κεφαλή της μυστικής οργάνωσης των Ιλλουμινάτι (εωσφοριστές) που
ελέγχει έμμεσα ή άμεσα όλες τις μασονικές στοές του πλανήτη και μέσω αυτών ελέγχει την
πλειοψηφία των χωρών και τον εθνικό τους πλούτο! Σκοπός τους είναι η δημιουργία μιας
παγκόσμιας κυβέρνησης με κεφαλή της τον αντίχριστο!
Οι Ιλλουμινάτι έχουν δεσμούς αίματος μεταξύ των μελών τους, όπως οι ίδιοι λένε και
αναφέρουν επίσης ότι ο παγκόσμιος ηγέτης που θα φέρουν θα έχει σχέσεις αίματος με
αυτούς, άρα θα έχει άμεση σχέση με κάποιο από τα μέλη τους.
Το λογικό είναι να προέρχεται από το ισχυρότερο από τα μέλη δηλαδή την αρχηγική
οικογένεια των Rothschilds (άλλωστε και ο Sir Evelyn de Rothschild σαν καλός πατέρας, θα
ήθελε ο γιός του να ηγηθεί της παγκόσμιας κυβέρνησης). Και οι Rothschilds με τελετές
αποκρυφιστικές (ίσως και μαύρης μαγείας) το επιζητούν. Αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει
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ότι ο David Mayer de Rothschild τίνει να γίνει η προσωποποίηση του κακού αλλά αν αυτό το
στοιχείο το συνδυάσουμε με άλλα τότε μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα.
2. Προέρχεται από την πλουσιότερη οικογένεια του πλανήτη
Aυτή η τραπεζική οικογένεια από το 18ο αιώνα και μετά είχε την δυνατότητα να δανείζει
βασιλιάδες και κυβερνήσεις. Φανταστείτε πόσο πλούτο πρέπει να έχει μετά από 2 αιώνες!
Μερικοί λένε ότι οι Rothschilds κατέχουν πάνω από το 50% του πλούτου όλου του πλανήτη και
κατέχουν (μέσω αντιπροσώπων τους) πάνω από 15000 επιχειρήσεις παγκοσμίως!!! Βέβαια
μπορεί αυτό να ακούγεται υπερβολικό αλλά σίγουρα βρίσκονται στην κορυφή των
πλουσιοτέρων και ισχυροτέρων ανθρώπων του πλανήτη!!! Αφού ο David ανήκει σε μια τόσο
ισχυρή και πλούσια οικογένεια θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να καταλάβει όποιο πολιτικό
αξίωμα ήθελε! Όπως π.χ. να γίνει ένας πρεσβευτής καλής θελήσεως της Ουνέσκο ή
πρωθυπουργός μιας χώρας ή ακόμα και γενικός γραμματέας στον ΟΗΕ!!!
3. Το όνομα του μας δίνει κάποιες πληροφορίες
Το όνομα David είναι το πιο αντιπροσωπευτικό όνομα της εβραϊκής φυλής (βασιλιάς Δαβίδ
πατέρας του βασιλιά Σολομώντα). Άρα χρησιμοποιώντας αυτό το όνομα γίνεται ευκολότερα
αποδεκτός ως Μεσσίας από τον εβραϊκό λαό (άλλωστε και η οικογένεια του χαίρει μεγάλης
εκτιμήσεως από το μεγαλύτερο κομμάτι του εβραϊκό λαού αφού βοήθησε στην ίδρυση του
κράτους του Ισραήλ).
Το μεσαίο όνομα Mayer μας υποδηλώνει την αφετηρία της οικογενείας (από την
Γερμανία) και τον επίσημo σχεδιασμό της κατάκτησης του πλανήτη από τον Mayer Amschel
Rothschild. Η προσφώνηση de μας δείχνει επίσης και τις Γαλλικές ρίζες της οικογενείας (άρα
δεσμούς με την υποτιθέμενη οικογένεια του δισκοπότηρου).
Το επίθετό του Rothschild είναι σύνθεση των λέξεων roth + schild που το μεταφράζουν
κάποιοι σαν ερυθρά ασπίδα δηλαδή κόκκινη ασπίδα (που προστατεύει ποιον;) αλλά μπορούμε
και να το μεταφράσουμε και σαν roth (s) child που ερμηνεύεται Σαν κόκκινο παιδί ή το παιδί του
διαβόλου!!! Αν κάνουμε ένα αναγραμματισμό της λέξεις roth μας δίνει την λέξη Thor (o θεός του
πολέμου κατά την Νορβηγική μυθολογία!!!). Άρα μπορούμε να ερμηνεύσουμε το Roth (s)
child και σαν Thor (s) child, δηλαδή το παιδί του πολέμου!!! επίσης να προσθέσω ότι το ς στα
ελληνικά είναι το 6 και ίσως σε κάποια στοιχεία του ονόματος κρύβονται και τα άλλα δύο.
Στο σημείο αυτό, καλό είναι να αναφέρουμε ότι ο Θεός Thor (θωρ) κρατούσε στo χέρι του
ένα σφυρί, που μέσω αυτού έριχνε κεραυνούς εναντίων των εχθρών του!!! το γράμμα S
(που βρίσκετε στη μέση του ονόματος Thor S child) συμβολίζει τον κεραυνό!!! οι Ναζί το είχαν
χρησιμοποιήσει σαν το σήμα του διπλού κεραυνού στην επίλεκτη στρατιωτική μονάδα των SS!!!
Ο κεραυνός θεωρείτε το κατ' εξοχήν σύµβολο του Διαβόλου (θεωρείται ο Σατανάς ως αστραπή
εκ του ουρανού πεσών. Λουκάς Γ18)!!! Στις μέρες μας, το σύμβολο του κεραυνού χρησιμοποιείται από ορισμένα ροκ μουσικά συγκροτήματα που υµνούν τον Διάβολο αλλά και σε
κάποιες κινηματογραφικές ταινίες π.χ. στην ταινία «Harry Potter» ο κεντρικός ήρωας της
ταινίας (ο μάγος Harry Potter- ο αγαπημένος ήρωας εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον
πλανήτη) έχει στο μέτωπό του το σημάδι του κεραυνού!!! Το γράμμα S έχει και την συμβολική
σημασία του αρχαίου όφεως (φιδιού-Satan-Σατανάς) και το συναντάμε και στο νόμισμα του
δολαρίου, σαν ένα φίδι που τυλίγει τον κορμό του ιερού δέντρου ($)!!!
4. Η ημερομηνία γεννήσεως του μας δίνει κάποιες πληροφορίες
Το 25 είναι μία σπουδαία μέρα (όπως δηλώνουν οι ίδιοι) γέννησης. (Ο Χριστός γεννήθηκε στις
25 Δεκεμβρίου). Ένα ακόμα παράδειγμα είναι αυτό του Ιβάν του Τρομερού (Ιβάν Δ της
Ρωσίας) που γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1530 στην Ρωσία.
Την χρονιά του 1978, που γεννήθηκε ο David, έγινε η ορκωμοσία του πάπα Ιω. Παύλου
Β (ο πρώτος πάπας που υποστήριξε επίσημα την νέα τάξη πραγμάτων οργανώνοντας
πανθρησκευτικές φιέστες). Το 2005 έγινε η ορκωμοσία του Πάπα Βενέδικτου XVI (16ου), την
ίδια χρονολογία ξεκίνησε και η επίσημη δράση του David (2005 ίδρυσε την οικολογική του,
οργάνωση Adventure ecology)!
Για όσους δεν γνωρίζουν, πριν εκλεγεί ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β' είχε εκλεγεί ο πάπας
Ιωάννης Παύλος Α', ο οποίος έζησε μόνο 33 μέρες! Αυτό που ποτέ δεν θα μάθετε από το
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Βατικανό είναι ότι ο πάπας Ιωάννης Α' δηλητηριάστηκε!!! Μάλιστα είχε γίνει και άλλη
αποτυχημένη απόπειρα μερικές μέρες νωρίτερα (μια μέρα ο πάπας Ιωάννης Α' συνομιλούσε με
τον Ορθόδοξο Μητροπολίτη ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Νικόδημο μέσα στο Βατικανό.
Ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης διψούσε και ο πάπας του πρόσφερε ευγενικά την
πορτοκαλάδα που προοριζόταν γι' αυτόν, το αποτέλεσμα ήταν ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης,
μετά από λίγα δευτερόλεπτα, να ξεψυχίσει μέσα στην αγκαλιά του πάπα)! Δέκα μέρες μετά τον
θάνατο του Πάπα Ιωάννη Α', μαζεύεται το Κονκλάβιο για να εκλέξει ξανά νέο Πάπα, μετά από
πολλές συνομωσίες εκλέγεται ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β' (σε ηλικία 58 χρονών, ένας από
τους νεότερους Πάπες στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας). Καλό είναι να γνωρίζετε ότι είχε
να εκλεγεί μη Ιταλός πάπας από το 1520 (εκλογή του Ολλανδού Πάπα Adrian VI), δηλαδή 458
χρόνια! Η ταινία «» περιγράφει ουσιαστικά τα γεγονότα που συνέβησαν το 1978! Από
εκείνη την χρονολογία και μετά η Καθολική Εκκλησία βρίσκεται επίσημα κάτω από τον
έλεγχο των illuminati! Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και ο καινούργιος πάπας Βενέδικτος XVI,
δεν έχει καταγωγή από την Ιταλία αλλά από την Γερμανία (συγκεκριμένα από ένα χωριό της
Βαυαρίας, που ως γνωστόν η Βαυαρία είναι η περιοχή που δημιουργήθηκαν επίσημα οι
Ιλλουμινάτι)! Μπείτε στην wikipedia και μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την ζωή του
Πάπα Ιωάννη Β' και του Πάπα Βενέδικτου XVI, αξίζει τον κόπο!!!! Ας κλείσουμε αυτήν την μικρή
παρένθεση και ας επιστρέψουμε στο κυρίως θέμα που είναι ο David.
5. Λόγω της εμφάνισης του όπως βλέπετε και στην φωτογραφία σχετικά μοιάζει με τον
Ιησού Χριστό!!!
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ τον Απρίλιο του 2009 από τo
Σαν Φρανσίσκο στο Σίδνεϊ με το ιστιοφόρο τύπου
καταμαράν, με την ονομασία plastiki, φτιαγμένο από
ανακυκλώσιμα υλικά! πλήρωμα 6 άτομα. Η φωτογραφία είναι
από την ιστοσελίδα :
http://ngadventure.typepad.com/photos/uncategorized/2008/11/10/davidderothschild250.jpg

SOS : προσέξτε την νεκροκεφαλή (skull and bones;) στην ζώνη
του!!! Προσέξτε επίσης, το κτήριο (πυραμίδα) που βρίσκετε στο
φόντο (δεξιά), Η πυραμίδα (για όσους δεν γνωρίζουν) είναι ένας
κλασικός συμβολισμός των Illuminati. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ Benjamin Creme στο: The esoteric work of the
Christ: Εγώ είμαι ο υδροχόος, εγώ είμαι το σκάφος της
“αληθείας”.
The Live Earth concert in the United Kingdom was held at
Wembley Stadium, London, England on 7 July 2007
------ o υποψήφιος “Μεσσίας” David.
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ PARTNERS OF LIVE EARTH
Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα :
http://www3.pictures.gi.zimbio.com/Live+Earth+Show+lQ0OSVD1aHXl.jpg

Η φωτογραφία είναι από την συναυλία «» που πραγματοποιήθηκε στις
7-7-07, στην Ουάσιγκτον και που σαν κύριο ομιλητή είχε τον πρώην
Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Αλ Γκόρ.
Επίσης κοιτάξτε
http://theosophy-ult.blogspot.com/2009/06/blog-post_07.html,
http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=4250320&publDate=.

Συμμετείχαν επίσης και άλλες μεγάλες προσωπικότητες, κυρίως από
την βιομηχανία του θεάματος (τραγουδιστές, ηθοποιοί, κλπ).
Σε αυτήν την συναυλία, συμμετείχε και ο David Mayer de Rothschild, ο οποίος παρουσίασε
και το βιβλίο του, που ονομάζεται «»! Είναι φοβερό πάντως να διαπιστώνεις ότι στο
οικολογικό θέατρο συμμετέχει ...ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δεν πάμε καλά
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Αντίχριστος - Δευτέρα Παρουσία
Προφητεία Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου
Κατά το 1900 βαδίζοντας προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος άρχεται ο κόσμος του
καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου
θα σκοτισθεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη τα της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η
ασέβεια και η ανομία, τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος, αι μορφαί των ανθρώπων
θα μετασχηματίζωνται και δεν θα γνωρίζωνται οι άνδρες από τας γυναίκας διά της αναισχύντου
ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής, οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν
θηρία από την πλάνην του αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχη σεβασμός εις τους γονείς και τους
γεροντοτέρους, η αγάπη θα εκλείψει, οι δε ποιμένες των χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι
άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν, τότε θα
αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σοφρωσύνη θα
απωλεσθεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα
φθάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν, και ουαί εις τους θησαυρίζοντες αργύρια. Αι πορνείαι,
μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι, θα πολιτεύωνται, εν τω καιρώ εκείνω, και δια την
ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθή την χάριν
του Αγίου Πνεύματος, όπου έλαβον εις το Άγιον Βάπτισμα, ως και την τύψιν της
συνειδήσεως.
Αι Εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και
αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους χριστιανούς οι οποίοι θα
στερηθούν τελείως την πίστη, διότι δεν θα βλέπουν από κανέναν φως επιγνώσεως. Τότε
θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά Καταφύγια δια να εύρουν ψυχικήν ανακούφισιν των
θλίψεών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στενοχωρίας. Και πάντα ταύτα γενήσονται
διά το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύση τα πάντα, και γενήσεται εξουσιαστής πάσης της
Οικουμένης και θα ποιεί τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν, θέλει δε δώσει πονηράν σοφίαν εις
τον ταλαίπωρον άνθρωπον, να εφεύρη να ομιλή ο ένας εις τον άλλον, από την μίαν άκρην της
γής έως την άλλην, τότε θα πέτανται στον αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τον βυθόν της
θαλλάσσης ως ιχθύες.
Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι, διαβιούντες εν ανέσει, μη
γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταύτα εστί πλάνη του Αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύσει την
επιστήμην κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσαι τους ανθρώπους και μη πιστεύειν εις
την ύπαρξιν του ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλειαν του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει
τας ημέρας, διά τους ολίγους σωζομένους, διότι ο διάβολος θέλει πλανήσει ει δυνατόν και τους
εκλεκτούς. Τότε αιφνιδίως θέλει έλθει η δίστομος ρομφαία και θα θανατώσει τον πλάνον και τους
οπαδούς αυτού.
Εκ του βιβλίου «ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ».

Κατανοούμε λοιπόν, ότι ο Αλ Γκόρ είναι ένας από τους προπομπούς του David!!!
αφού βρίσκονται (Αλ Γκόρ και David) την ίδια στιγμή, στον ίδιο χώρο και έχουν τον ίδιο
«οικολογικό» σκοπό! Καλό είναι στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, ότι ακριβώς πριν από 2
χρόνια (7-7-05), έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα στο μετρό του Λονδίνου!!! Ο αριθμός 77 (που
είναι κοινός στις δυο παραπάνω ημερομηνίες αλλά και στο βιβλίο του David) είναι ένας
αποκρυφιστικός αριθμός που χρησιμοποιήθηκε (στο σύμβολο του Αργυρού Αστέρα) κυρίως
από τον αρχισατανιστή Άλιστερ Κρόουλι , γνωστός με το παρατσούκλι «το θηρίο»! Τον αριθμό
77 τον συναντάμε επίσης και στην επίσημη χρονολογία ιδρύσεως των Illuminati 1776, 1 (77) 6.
Οι Άγιοι πατέρες μας, της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας, μας έχουν δώσει κάποια
στοιχεία για τον Αντίχριστο: Θα αναλάβει την παγκόσμια ηγεσία σε ηλικία περίπου 30
χρονών (στην ίδια ηλικία με τον Κ. Ιησού Χριστό) και θα πάρει το χρίσμα στο Ναό του
Σολομώντος που θα κτιστεί στην Ιερουσαλήμ, θα προέρχεται από την εβραϊκή φυλή, θα
κάνει ψευτοθαύματα, θα είναι ένας εμφανίσιμος φυσιολογικός νέος με μεγάλη ευφράδεια
λόγου, θα φαίνεται πολύ ανθρώπινος και θα διακηρύττει νέες καινοτόμες ιδέες, θα
σφραγίσει τους οπαδούς του με το 666 (βιοτσιπ;), και θα κυβερνήσει 7 χρόνια. (3,5 σαν
παγκόσμιος ηγεμόνας).
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Τώρα όμως είναι η εποχή της πρόβας που θα αποτύχει, που δεν θα αναδείξει τον
τελικό Αντίχριστο, αλλά κάποιο υποψήφιο, όπως τον Ντέϊβιντ, για την παγκόσμια
ηγεμονία. Μετά θα γίνει ο εξοντωτικός 3ος παγκόσμιος πόλεμος και μετά η Αναλαμπή
της Ορθοδοξίας. Όταν μετά από μερικές δεκαετίες χαλάσει πάλι (πνευματικά) ο κόσμος,
τότε θα επιτρέψει ο Θεός να έρθει ο τελικός Αντίχριστος, στο τέλος του κόσμου. Διότι
φονεύεται από θεϊκή ενέργεια και μετά ακολουθεί η Δευτέρα Παρουσία.
Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος (306-373 μ.Χ.)
Ο Αντίχριστος θα φαίνεται κατ' αρχήν υπερβολικά ενάρετος, ταπεινός, ήσυχος, δίκαιος,
θα μισεί τα είδωλα και τη δωροληψία, θα είναι ευσεβής, αγαθός, φιλόπτωχος, όμορφος,
ατάραχος, χαρούμενος προς όλους, πράος, τιμώντας υπερβολικά τους Ιουδαίους. τόσο ώστε οι
λαοί θα του προσφέρουν μόνοι τους την εξουσία, ως στον καταλληλότερο.
...Θα νικήσει τρεις μεγάλους βασιλείς και θα παρουσιάσει αμέσως τον ακριβώς αντίθετο, αληθινό
του χαρακτήρα, αλλαζονικό, σκληρό, κ.ο.κ.
Θα μπορούσε ο David Mayer de Rothschild να εκπληρώσει τις παραπάνω προφητείες;
Στις 25 Αυγούστου 2009 ο David θα είναι 31 χρονών άρα θα γίνει 33 χρονών στις 25
Αυγούστου του 2011. Οπότε θα αναλάβει την πολιτική εξουσία στο διάστημα από τις 25
Αυγούστου 2011 έως της 24 Αυγούστου 2012.
Το μεγάλο κόλπο (εφαρμόζεται τουλάχιστον εδώ και δύο αιώνες) ...από το χάος στην τάξη...
Δράση-Αντίδραση:
Αυτά είναι τα βασικά συνθήματα των Ιλλουμινάτι (Εωσφοριστών) και αυτά πράττουν:
(Σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο):
ΔΡΑΣΗ:
1. Πόλεμοι
2. Οικονομικά κραχ
3. Τρομοκρατικές ενέργειες
4. Αύξηση της εγκληματικότητας
5. Αμφισβήτηση της ιστορίας
6. Αμφισβήτηση των θρησκειών
7. Μόλυνση του περιβάλλοντος

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ (κατά αντιστοιχία)
1. Παγκόσμια ειρήνη
2. Παγκόσμιο νόμισμα (βιοτσίπ)
3. Αναστολή των νομίμων δικαιωμάτων
4. Ενίσχυση της αστυνομίας
5. Δημιουργία 1 παγκόσμιου κράτους με νέα ιστορία
6. Δημιουργία μιας νέας θρησκείας
7. Οικολογικό κίνημα

Η προετοιμασία του ερχομού του έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό και είναι όλα σχεδόν
έτοιμα για την επικράτησή του, μόλις ο κόσμος αντιληφθεί την ανάγκη του ερχομού του για την
καθιέρωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ίση κατανομή των αγαθών «υπάρχει τώρα ένας
τεράστιος στρατός για να ακολουθήσει την καθοδήγησή Του. Σε κάθε χώρα εμφανίζονται,
απαιτώντας δικαιοσύνη και ελευθερία». Είναι όλα τόσο σύμφωνα με το σχέδιο, ώστε λίγοι
σήμερα μπορούν να αμφιβάλλουν πως κάποιο αόρατο χέρι, αυτό του Μαϊτρέια, καθοδηγεί τις
εξωτερικές εξελίξεις.
By The Master-, through Benjamin Creme, His name is Love,
http://www. shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_mas-name-love.htm Συνωμοσία;
Είναι πάρα πολύ εύκολο με τον χαρακτηρισμό συνωμοσιολόγος να διαγράφουμε
οτιδήποτε δεν μας το λένε στις ειδήσεις των 8 ή στις εφημερίδες καθώς και τα βιβλία που πολλές
φορές αλλοιώνουν πραγματικότητες. Κρέμασαν την ετικέτα συνωμοσία, χρησιμοποίησαν την
μέθοδο ανάμειξης αλήθειας και ψέμματος για να γίνουν όλα γκρίζα, όμως η αλήθεια παραμένει
αλήθεια το ίδιο και το ψέμα, είναι απλώς ανόμοια πράγματα.
Ας ασχοληθούμε ξανά με τον «φίλο μας» τον David Και το οικολογικό κίνημα. Όπως
καταλάβατε οι παγκοσμοποιητές φτιάχνουν το φιλανθρωπικό προφίλ του David μέσω
του κινήματος της οικολογίας, το οποίο παίρνει διαστάσεις παγκόσμιας θρησκείας!
Πρέπει να διευκρινίσω ότι πιστεύω στην ιδέα της οικολογίας όμως δεν μου αρέσει όταν αυτός ο
κύριος και η «παρέα» του, χρησιμοποιούν αυτήν την ιδέα για σατανικούς σκοπούς!
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Αν μπείτε στην ιστοσελίδα της Adventure ecology (adventureecology.com), θα δείτε ότι το
γράμμα “A” του σήματος της, μοιάζει με το γράμμα “Δ” είναι δηλαδή μια πυραμίδα, σύμβολο
των illuminati !!!
Ας αναφερθούμε σε κάτι άλλο τώρα, ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την ιστοσελίδα με
τίτλο : Θεοσοφικός έλεγχος σε ΟΗΕ, Greenpeace και Διεθνή Αμνηστία «...Η Alice Ann
Bailey, «φωτισμένη» από τη θεοσοφίστρια Helena Blavatsky, ιδρύει το 1920 τη «Lucifer
Trust», μια εκδοτική εταιρεία θεοσοφιστικών βιβλίων, αλλά για να μην αναγνωρίζεται εύκολα, το
1922 τη μετονομάζει σε «Lucis Trust». Η εταιρεία αυτή είναι μέλος του «Economic and Social
Council» στο πρόγραμμα «Παγκόσμια καλή θέληση» των Η.Ε., τυπώνει και διαμοιράζει βιβλία
των Η.Ε., και υποστηρίζει και χρηματοδοτεί διάφορες οργανώσεις, Greenpeace Int, Greenpeace
USA, Amnesty Int. Και UNICEF». (Η.Ε =Ηνωμένα Έθνη) Βλέπετε τι καλοί που είναι οι
σατανιστές, έχουν και οικολογική συνείδηση!
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παραθέσουμε περισσότερα στοιχεία για την ζωή του David Mayer
de Rothschild!!!
Εδώ βλέπουμε τον "λύκο" να φυλάει τα "πρόβατα"!!!
Ο David κηρύττει τις ιδέες του στα παιδιά και
όπως φαίνεται αυτά νιώθουν πολύ άνετα μαζί του!
Εδώ ο David μιμείται επίσης, τον Ιησού Χριστό. ο
οποίος στην εποχή του συνομιλούσε και εκείνος,
με παιδιά!
Καλό είναι να γνωρίζετε ότι ο David έχει
επισκεφτεί και επισκέπτεται πολλά σχολεία (σε
Αμερική και Ευρώπη) , τα οποία και χρηματοδοτεί
για να προβάλλουν τα "οικολογικά" του
προγράμματα! Και όπως ο ίδιος δηλώνει, του
αρέσει πολύ να συνομιλεί με τα νέα παιδιά! Δεν
έχω λόγο για να μην σε πιστέψω David!!!

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον "Μεσσία" να
περι-συλλογίζεται δίπλα σε ένα καταράκτη!!!
-Η φωτογραφία είναι απο την ιστοσελίδα :
http://www.sundancechannel.com/UPLOADS/series/ecotrip/320x240/ecotrip_paper_napkin_02.jpg

Εδώ βλέπουμε μια καλλιτεχνική φωτογραφία του
David Mayer de Rothschild μέσα στην φύση!!!
--Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα :
http://www.propagandamatrix.com/images/july2007/090707rothschild.jpg

Ο David έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου (με
αποστολές της ομάδας του Αdventureecology) και
σκοπό έχει, όπως μας λέει, να ευαισθητοποιήσει τους
ανθρώπους σε σχέση με το περιβάλλον!
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Σε αυτήν την φωτογραφία βλέπουμε την διαδρομή
που θα ακολουθήσει (ακολούθησε) (τον Απρίλιο του
2009 από τo Σαν Φρανσίσκο στο Σίδνεϊ) το ιστιοφόρο
τύπου καταμαράν, με την ονομασία plastiki,
φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά!!!
πλήρωμα 6 άτομα (μαζί με τον David)!!!
Μήκος σκάφους 60 πόδια! Καλό ταξίδι David.
Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα :
http://adventure.nationalgeographic.com/2008/10/hubs/plastiki-160.jpg

Φωτογραφία του σκάφους plastiki
φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα
υλικά!!!
Η φωτογραφία είναι απο την:
http://greenupgrader.com/wpcontent/uploads/2009/03/platiki-412x307.jpg

Το κράτος του Μαϊτρέγια (υποτίθεται) ότι θα επιδείξει
πρωτίστως μέριμνα για την αντιμετώπιση της πείνας
παγκοσμίως, μέσω της ίσης κατανομής τροφίμων, και
αμέσως μετά για την αντιμετώπιση των οικολογικών
καταστροφών. Με επιστασία των Ηνωμένων Εθνών, που
θα αποτελέσουν την ενιαία κυβέρνηση όλου του κόσμου1, η
διανομή των τροφίμων θα γίνεται με ένα παγκοσμίου
ισχύος σύστημα ανταλλαγής αγαθών, που θα
αντικαταστήσει το παρόν οικονομικό σύστημα, παρά τις
αντιδράσεις μερικών τωρινών προνομιούχων, οι οποίοι θα
παραμεριστούν2. Οι άνθρωποι δια της διαπιστώσεως ότι
και η ίδια η γη, όπως και οι ίδιοι οι άνθρωποι (αλλά και
κάθε άλλο ον) είναι «Θεός», θα συνειδητοποιήσουν την
άρρηκτη σχέση τους με τη «Μητέρα» γη (the Great Mother
of all). Αυτή δε, με τη σειρά της, θα αποκαλύψει στους
ανθρώπους τους μυστικούς της νόμους, με τους οποίους ο
άνθρωπος θα αποδειχθεί Θεός3.
1. Glimpses of the future,
http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt-future.htm
2. Maitreya's priorities, ένθ' ανωτ.: "A sophisticated form of barter, on a
global scale, will eventually replace the present economic system"
3. Free newsletter, ένθ' ανωτ

Με αυτό το ταξίδι ο David θέλει να μας δείξει ότι μπορεί να εξουσιάζει κάπως τα στοιχεία της
φύσης!!! Όπως είχε κάνει και ο Κ. Ιησούς Χριστός (ο οποίος ευρισκόμενος στο μέσο μιας
τρικυμίας καταπράυνε τους ανέμους) !!!
Αν ρίξετε μια προσεκτική ματιά στο σήμα του πανιού θα
παρατηρήσετε ότι είναι τρία βέλη που έχουν τρεις διαφορετικές
κατευθύνσεις. Στην πράξη όμως συμβολίζουν τρία ενωμένα
αριστερόστροφα εξάρια (666) και στο κέντρο υπάρχει μια
πυραμίδα σύμβολο των illuminati!!!
Είναι ένα ανατρεπόμενο τρίγωνο (αντι-Τριάδα), όπως οι
Ναζί είχαν τον ανατρεπόμενο σταυρό. Το σήμα της
plastiki κρύβει τουλάχιστον ακόμα 4 μηνύματα! Σας
αφήνω να τα ανακαλύψετε. μόνοι σας! Η φωτογραφία
είναι από:
http://www.adventureecology.com/www/image/plastiki_logo.jpg
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Στη φωτογραφία βλέπουμε τον David σε μια
κοινωνική εκδήλωση να συνομιλεί με το μοντέλο
Elle Macpherson και τον ηθοποιό Kevin Spacey!
Μέσα σε όλα ο David! Προσέξτε πως τον
κοιτάνε "μαγεμένοι" από την γοητεία του!
Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα:
http://www4.pictures.gi.zimbio.com/Crossing+Gala+Event+Hosted
+IWC+Schaffhausen+mE3tv6FAwvAm.jpg

Ο πανούργος David!
Ας δούμε τώρα και
μερικά βίντεο με τον
David.
MEΡΟΣ B
Γιατί ο David Mayer de Rothschild ξεκίνησε το θαλάσσιο ταξίδι (plastiki) από το Σαν
Φρανσίσκο;
Για να δούμε τι λέει ο ίδιος, ο David : «Το Σαν Φρανσίσκο είναι μια πολύ προοδευτική πόλη.
Έχει απαγορεύσει τις πλαστικές σακούλες και έχει δείξει ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για τις
αξίες που προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε» (υπονοώντας ..τις οικολογικές ιδέες).
Για να δούμε όμως τις πραγματικές αξίες, που για τον David, εκπροσωπεύει η πόλη του Σαν
Φρανσίσκο :
1. Το Σαν Φρανσίσκο ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου του 1776. Γνωρίζουμε
ότι την 1 Μαΐου του 1776, οργανώθηκε επίσημα και το μυστικό
τάγμα των Illuminati! (άραγε είναι τυχαία η ίδια χρονολογία 1776);
Στο Σαν Φρανσίσκο υπάρχει η περιβόητη (αριστ.) TRANSAMERICA
Πυραμίδα σύμβολο των Ιλλουμινάτι! Θα δείτε και παρακάτω, ότι
τίποτα δεν είναι τυχαίο, και ότι οι Illuminati (που αρέσκονται στους
συμβολισμούς), χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν έως τις μέρες
μας, αυτήν την πόλη, αλλά και γενικότερα την περιοχή της
Καλιφόρνια, για να εφαρμόσουν τα αρχικά τους προγράμματα και
μετά να τα επεκτείνουν σε ολόκληρο τον πλανήτη)!
2. Ο χάρτης του ΟΗΕ για την δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών
συντάχθηκε και υπογράφηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1945!
Επίσης το 1951, υπογράφηκε η Συνθήκη του Σαν Φρανσίσκο, με την
οποία έληξε επίσημα ο πόλεμος με την Ιαπωνία (δηλ. ο πόλεμος
στον Ειρηνικό). Ο David (όπως ο ίδιος δηλώνει) έχει εμπνευστεί το
ταξίδι της "Plastiki" από ένα πανομοιότυπο ταξίδι, που
πραγματοποιήθηκε το 1947, από τον εθνολόγο-οικολόγο Νορβηγό
Thor Heyerdahl (1914-2002), ο οποίος διέσχισε με την σχεδία του
"Kon-Tiki", μια απόσταση 8.000 μιλίων
στον Ειρηνικό ωκεανό!
Στην φωτογραφία
βλέπετε την σχεδία
"Kon-Tiki"
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O Thor Heyerdahl είχε κάνει και άλλα παρόμοια θαλάσσια ταξίδια σε Ατλαντικό και Ειρηνικό
ωκεανό, με τις βάρκες RA, RA II και Τίγρης. Ο Νορβηγός Thor Heyerdahl είναι ένας από τους
πιο βραβευμένους ανθρώπους του πλανήτη, αφού κατέχει τουλάχιστον 30 παγκόσμιες
διακρίσεις και 11 τιμητικά διδακτορικά (κυρίως λόγω της οικολογικής του δράσης)! Φυσικά
βραβεύτηκε και από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) με το διεθνές βραβείο περιβάλλοντος Pahlavi, το
…1978 (χρονολογία γέννησης του David)!!! στον οποίο OHE, έλαβε μετέπειτα και ενεργό ρόλο
σαν μέλος του (σε θέματα οικολογίας, μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, ΜΚΟ)!
Πιο συγκεκριμένα, διετέλεσε αντιπρόεδρος των (ΜΚΟ) World Association of World και
Worldview International Foundation, καθώς επίσης εργάστηκε και σαν σύμβουλος στην
οργάνωση World Wildlife Fund International (WWF), και ήταν ένα μέλος της επιτροπής της, που
κάθε χρόνο επιλέγει τους νικητές του ΟΗΕ για την προστασία του περιβάλλοντος! Όλες οι
παραπάνω Διεθνείς Οργανώσεις είναι εταιρίες "βιτρίνες" που δημιουργήθηκαν και
ελέγχονται από τους Ιλλουμινάτι!
Στην φωτογραφία βλέπουμε τον Thor Heyerdahl (μέσα στον
ΟΗΕ) αγκαλιά με τον Δαλάι Λάμα!
Στην φωτογραφία βλέπετε τον
John D. Rockefeller III (δεξιά)
να δίνει μια επιταγή με το ποσό
των $ 8,5000,000 στον Trygve
Lie, τον πρώτο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τα
χρήματα ήταν για την αγορά του
οικοπέδου επί του Manhattan
Island (Νέα Υόρκη) που θα
στέγαζε το κτίριο του ΟΗΕ.
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ...
3. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησε (την δεκαετία του ‘60) το κίνημα των χίπις (παιδιά των
λουλουδιών). Ήταν ένα "εκπαιδευτικό" πρόγραμμα των Ιλλουμινάτι, με πολλαπλούς στόχους:
Παγκόσμια διάδοση των ναρκωτικών, ηθική κατάπτωση των νέων, λατρεία της φύσης
(παγανισμός) και μετέπειτα "οικολογία", διάδοση της μουσικής ρόκ (με υποσυνείδητα
σατανικά μηνύματα), διάδοση της ιδέας για μια παγκόσμια ειρήνη (καλυμμένο μήνυμα για την
διάλυση των εθνικών κρατών και αντικατάστασή τους με μια σατανική παγκόσμια κυβέρνηση)!
4.Απο εδώ ξεκίνησε (την δεκαετία του ’70) το κίνημα για τα δικαιώματα των
ομοφυλοφίλων (και κάθε χρόνο γίνεται μια μεγάλη παρέλαση, με την συμμετοχή τους)! Το Σαν
Φρανσίσκο έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ομοφυλοφίλων, που υπολογίζονται σε ποσοστό
15% του συνολικού πληθυσμού.
5. Το Σαν Φρανσίσκο ήταν και είναι μία από τις πιο πολυπολιτισμικές και πολυθρησκευτικές πόλεις του κόσμου!!! Το πρότυπο πόλης δηλαδή, για τη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!
Καλό είναι να γνωρίζετε επίσης, ότι από εδώ ξεκίνησε η πρώτη φυλακή υψίστης ασφαλείας
(Αλκατράζ) στην οποία και "φιλοξενήθηκε" ο διάσημος κακοποιός Αλ Καπόνε!
6. Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκετε η περιβόητη
βιομηχανική περιοχή της Silicon Valley, στην οποία
εδρεύουν οι μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής,
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (chips), στον κόσμο!
Καλό είναι να γνωρίζετε επίσης, ότι οι εταιρίες και τα
πανεπιστήμια του Σαν Φρανσίσκο αλλά και
γενικότερα της περιοχής της Καλιφόρνια, είναι
πρωτοπόρα στις έρευνες σχετικά με την βιοϊατρική
και βιοτεχνολογία (βιοτσίπ, μεταλλαγμένα τρόφιμα,
κ.α.)! ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΤΣΙΠ
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Ας δούμε τώρα γιατί ο David επέλεξε την γέφυρα
(Golden Gate) του Σαν Φρανσίσκο, για αφετηρία του
ταξιδιού του.
Ο ναός του Σολομώντα αριστερά.

Βλέπετε υπάρχει κάποια ομοιότητα του πύργου (του
ναού του Σολομώντα) Με τους πυλώνες της
γέφυρας.
Γέφυρα ΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ - Golden Gate bridge
Το όνομα αυτής της γέφυρας μεταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα ως ΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ. Για
όσους δεν γνωρίζουν, ΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ ονομάζει ο εβραϊκός λαός, την σφραγισμένη πύλη (που
βρίσκεται στα ανατολικά του τοίχους της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, από την οποία θα
περάσει ο μελλοντικός τους μεσσίας
(Αντίχριστος) για να μπει στον κύριο ναό του
Σολομώντα (όταν φυσικά, ο ναός θα είναι
έτοιμος)! Περνώντας από αυτήν την
γέφυρα (ΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ) ο David, θέλει να
προσημάνει στους οπαδούς του, ότι
αυτός είναι ο μεσσίας που περιμένουν
και ότι σύντομα θα είναι κοντά τους!
H Χρυσή Πύλη (Golden Gate) στην
Ιερουσαλήμ.
Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται επίσης και η Lion Gate bridge (γέφυρα-πύλη του λιονταριού) που
σχετίζεται και αυτή με το ανατολικό μέρος του παλαιού τοίχους της Ιερουσαλήμ, στο οποίο
υπάρχει η Lion Gate (πύλη του λιονταριού)! (βρίσκετε μερικά μέτρα δεξιότερα της Golden Gate)
Δείτε το παρακάτω βίντεο με τίτλο The Plastiki Expedition
Το βίντεο ξεκινάει με τον David, να διασχίζει την γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο. Στη μέση του
βίντεο βλέπουμε ένα μάτι (μάλλον του David) και κοντά στο τέλος (του βίντεο) μας δείχνει τον
ήλιο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πυλώνα και σχηματίζει μια πυραμίδα!!! Κλασικό
σύμβολο των Ιλλουμινάτι (η πυραμίδα με τον ήλιο ή μάτι)!
Ti συμβολίζει το ταξίδι μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό για τον David: Διασχίζοντας τον
Ειρηνικό ωκεανό ή ωκεανό της ειρήνης, ο David, θέλει να δείξει στους οπαδούς του, ότι
διασχίζει (συμβολικά) την Ιερουσαλήμ (πόλη της ειρήνης) και ότι θα φέρει την παγκόσμια
ειρήνη!
ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2010 ΣΤΟ SITE ADVENTURE ECOLOGY ΤΟ ΠΡΩΤΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MESSAGE «IN A BOTTLE». ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΜΑΣ ΚΑΜΠΤΟΥΝ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ O
DAVID ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ SITE TOY:The Plastiki team has been working with artist
Jay Little to create a special Plastiki message in a bottle. The bottle, which was released just
before the crew reached the Line Islands, contains a satellite transmitter so that we can all
follow the bottle as it makes its way through the ocean currents
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Sting & Police Message In A Bottle Lyrics
Just a castaway, an island lost at sea, oh
- Ακριβώς ένας ναυαγός, ένα νησί που χάνεται στη θάλασσα, OH
Another lonely day, with no one here but me, oh
- Μια άλλη μοναχική ημέρα, κανένας εδώ, αλλά μόνος μου, OH
More loneliness than any man could bear
Περισσότερη μοναξιά από όση θα μπορούσε άνθρωπος να αντέξει
Rescue me before I fall into despair, oh
Σώσε με προτού απελπιστώ, OH
I'll send an S.O.S. to the world
Θα στείλω ένα S.O.S. στον κόσμο
I'll send an S.O.S. to the world
I hope that someone gets my
Ελπίζω ότι κάποιος θα το πάρει
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my
Message in a bottle, yeah
Μήνυμα σε ένα μπουκάλι
Message in a bottle, yeah
A year has passed since I wrote my note
Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που έγραψα το σημείωμά μου
But I should have known this right from the start
Αλλά έπρεπε να το ήξερα αυτό το δικαίωμα από την αρχή
Only hope can keep me together
Μόνο η ελπίδα μπορεί να με κρατήσει
Love can mend your life but
Η αγάπη μπορεί να διορθώσει τη ζωή σας, αλλά
Love can break your heart
Η αγάπη μπορεί να σπάσει την καρδιά σας
I'll send an S.O.S. to the world
I'll send an S.O.S. to the world
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
Walked out this morning, don't believe what I saw
Βγήκα έξω σήμερα το πρωί, δεν πιστεύω σε ότι είδα
Hundred billion bottles washed up on the shore
Εκατοντάδες δισεκατομμύρια μπουκάλια που ξεβράστηκαν στις ακτές
Seems I'm not alone in being alone
Φαίνεται ότι δεν είμαι ο μόνος που είμαι μόνος
Hundred billion castaways, looking for a home
Εκατοντάδες δισεκατομμύρια ναυαγοί, ψάχνουν για ένα σπίτι
I'll send an S.O.S. to the world
I'll send an S.O.S. to the world
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my
I hope that someone gets my
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
Message in a bottle, yeah
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Sending out at an S.O.S.
Sending out at an S.O.S.
Sending out at an S.O.S.
Sending out at an S.O.S.
Sending out at an S.O.S.
Sending out at an S.O.S...
AYTΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MHNYMA ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΣΩΤΗΡΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΗ Sting.
Ο Ειρηνικός ωκεανός εάν δεν γνωρίζετε ονομάζεται και δαχτυλίδι της φωτιάς, διότι κυκλικά του
ωκεανού βρίσκονται τα 2/3 των ενεργών ηφαιστείων παγκοσμίως! Βλέπουμε λοιπόν ότι ο
Ειρηνικός ωκεανός έχει να κάνει με δύο στοιχεία της φύσης την φωτιά και το νερό.
Αυτά (φωτιά και νερό) σχετίζονται (συμβολικά) με τον ναό του Σολομώντα! Έξω
από αυτό τον ναό υπήρχε από την μια πλευρά το θυσιαστήριο (φωτιά), στο οποίο θυσίαζε ο
Αρχιερέας του ναού, τα σφαχτά) και από την άλλη πλευρά υπήρχε μια χάλκινη λεκάνη γεμάτη
με νερό, για να ξεπλένει ο Αρχιερέας τα χέρια του μετά την θυσία! Να αναφέρουμε επίσης ότι το
Αστέρι του Δαβίδ (το γνωστό σε όλους μας, σύμβολο των Εβραίων, που αποτελείται από δύο
τρίγωνα) αντιπροσωπεύει τη φωτιά και το νερό ή το καλό και το κακό!
Για την Ιλλουμινάτι φιλοσοφία, ο παλαιός κόσμος, (το χάος, το μαύρο, η εποχή του Ιχθύος)
καίγεται από την φωτιά (θυσία), και ολοκληρώνεται ο εξαγνισμός μέσω του νερού ( βάπτισμα
του νέου κόσμου, η νέα τάξη, το άσπρο ή φωτεινό, η εποχή του υδροχόου ή του Εωσφόρουαγγέλου του νέου ψευδο-φωτός)!
Για τους Ιλλουμινάτι, ο Εωσφόρος (Σατανάς) είναι ένας καλός άγγελος-θεός. Το βασικό
σύνθημα που πρεσβεύει η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη
τον Θεό, ο ίδιος μέσω της επιστήμης+μαγείας μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματά του και να
γίνει υπεράνθρωπος (φυσικά, κάτω από την καθοδήγηση του Αντίχριστου)!
Τα στοιχεία της φωτιάς και του νερού τα συναντούμε επίσης και στους Ολυμπιακούς
αγώνες!!! Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ο σημαντικότερος συμβολικός φορέας για την
παγκόσμια συνείδηση που καλλιεργείται στους λαούς!
Στην φωτογραφία βλέπετε το στάδιο στο οποίο θα
πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2012, στο
Λονδίνο!!! Βλέπετε το νερό και την φωτιά (στάδιο-ήλιος).
Άλλωστε η φωτιά ταυτίζεται (κατά την Ιλλουμινάτι λογική) με
την Ολυμπιακή φλόγα και το νερό, με το υγρό στοιχείο των
Ολυμπιακών πισινών!
Ο ήλιος συμβολικά ταυτίζεται και με το μάτι (ή καλύτερα με το
μάτι του Ra) που βρίσκεται στην κορυφή της γνωστής
πυραμίδας των illuminati και συμβολίζει τον Αντίχριστο! Καλό
είναι στο σημείο αυτό, να διευκρινίσω ότι οι Ιλλουμινάτι
καπηλεύονται την ιστορία και τους συμβολισμούς αρχαίων
λαών (Αιγυπτίων, αρχαίων Ελλήνων, Ρωμαίων, κλπ.) και
δημιουργούν νέες εωσφορικές έννοιες! Το ίδιο πράγμα είχε
κάνει άλλωστε και ο Χίτλερ, που δανείστηκε σύμβολα από την
αρχαιότητα και τους έδωσε ναζιστικό νόημα!
π.χ. Οι Ιλλουμινάτι ονομάζουν τους εαυτούς τους και Ολύμπιους και ταυτίζουν τον Δία με τον
Εωσφόρο! Γενικότερα στην εποχή μας, καλλιεργείται από τους παγκοσμιοποιητές, η αντιστροφή
και διαστρέβλωση κάθε έννοιας! Π.χ. ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, οικολογία, κλπ. Δείτε και
το παρακάτω βίντεο που αφορά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2012.
Η επίσημη παγκόσμια εμφάνισή του θα γίνει σε μία συγκεκριμένη ημέρα στο μέλλον, την
«Ημέρα της Ανακηρύξεως» (Day of Declaration), για να γνωρίσει όλη η υφήλιος την παρουσία
του. (Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 πιθανότατα). Η γνωστοποίηση
αυτή είναι απαραίτητη, διότι αλλιώς ο «Διδάσκαλος» θα περνούσε εν πολλοίς απαρατήρητος.
By The Master -, through Benjamin Creme, The Son of Man, ένθ' ανωτ., "So far from the
general notion is He that He would pass unnoticed in the crowd... Only His Declaration before
the world will establish Him in the sight and hearts of men".
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Σε αυτό το ταξίδι, ο David θα κάνει 7 στάσεις σε 7 αντίστοιχα νησιά του Ειρηνικού ωκεανού
1.Honolulu (Hawaii), 2.Midway island (usa), 3.Bikini Atoll (Marshall islands) 4.Majuro (Marshall
islands) 5.Tuvalu (Funafuti) 6. Port Villa (Vanuatu), 7.Noumea (New Caledonia)!
Από τα 7 παραπάνω νησιά ο David δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα νησιά Χαβάη και Τουβαλού!
Οι οικολογικοί λόγοι είναι για τη μεν Χαβάη, η μείωση και εξαφάνιση κάποιων σπανίων πουλιών
και οι τόνοι των (πλαστικών) σκουπιδιών που επιπλέουν κυρίως στην θαλάσσια περιοχή της,
για το δε νησάκι Τουβαλού, ο κίνδυνος που διατρέχει (λόγω του ότι το υψηλότερο εδαφικό
σημείο του, βρίσκεται 4.5μ πάνω από την στάθμη της θάλασσας) να βουλιάξει στα επόμενα 100
χρόνια περίπου, από την υποτιθέμενη αύξηση της στάθμης των ωκεανών!!! Στην Χαβάη είχε
οργανωθεί παλιότερα και ένα παγκόσμιο οικολογικό συνέδριο!
Καλό είναι να διευκρινίσουμε ότι ο …David κρατάει τα οικολογικά προσχήματα και οι αποστολές
του, έχουν και πραγματικά οικολογικά μηνύματα! Αυτό το κάνει βέβαια για να μπορεί, αν κάποιος
τον κατηγορήσει για κάτι, με αληθινά επιχειρήματα να αποδείξει την οικολογική του ταυτότητα.
Άλλωστε όλα τα ταξίδια του και οι πράξεις του, ανήκουν στην κατηγορία των ψευτοθαυμάτων,
που θα τον κάνουν συμπαθή, στην κοινή γνώμη!
ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ - Zeitgeist
Movement ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ... ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΑΡΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ, ΤΗΝ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΠΟΛΥΣΕΙ, ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΡΕΣΕΙ, ΤΗΝ
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ, ...ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
Για να δούμε τους πραγματικούς λόγους που επέλεξε ο …David την Χαβάη και το
νησάκι Τουβαλού: Η Χαβάη έχει ενεργά ηφαίστεια, οπότε συμβολίζει την φωτιά (λάβα) και το
Τουβαλού συμβολίζει το νερό, αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος του, βρίσκεται μέσα στο θαλασσινό
νερό! Το τι παίζει με την φωτιά και το νερό το εξηγήσαμε παραπάνω.
Καλό είναι να γνωρίζετε ότι το Τουβαλού συντηρείται οικονομικά από το Ταμείο που
ιδρύθηκε το1987 από την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζεται
επίσης από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα! Ανεξαρτητοποιήθηκε από την Αγγλία το 1978,
(χρονολογία γέννησης του David) Και έγινε
μέλος του ΟΗΕ, το 2000!
Ας εστιάσουμε όμως ειδικότερα στην
ΧΑΒΑΗ (Χονολουλού), που είναι και ο πρώτος
προορισμός του David Mayer de Rothschild!
Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι η Χαβάη
αποτελείται από μια συστάδα 8 νησιών: 1.
Χαβάη 2. Maui 3. Kahoolawe 4. Lanai 5. Molokai
6. Oahu 7. Kauai 8. Niihau.
Ο David θα επισκεφτεί την Χονολουλού, η οποία
είναι η πρωτεύουσα της Χαβάης και βρίσκεται το
νησί Oahu. Η Χαβάη ονομάζεται στην γεωλογική
γλώσσα Hot spot, δηλαδή καυτό σημείο, διότι
έχει ενεργά ηφαίστεια τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με τις τεκτονικές πλάκες, στις οποίες
βρίσκονται τα υπόλοιπα ηφαίστεια στον Ειρηνικό ωκεανό! Στην φωτογραφία φαίνεται στο
κέντρο του Ειρηνικού ωκεανού, η Χαβάη (Hot Spot), η οποία ξεχωρίζει (ηφαιστειακά) από τα
υπόλοιπα ηφαίστεια. Βλέπουμε λοιπόν, ότι η Χαβάη (ηφαιστειακά αλλά και γεωγραφικά)
βρίσκεται στο κέντρο του Ειρηνικού ωκεανού ή δακτυλιδιού της φωτιάς.
Οπότε συμπεραίνουμε, με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή της έννοιας
φωτιάς-θυσίας και νερού-Νέας Εποχής αλλά και αν το συνδυάσουμε με την επίσκεψη του David
στην Χονολουλού, ότι έχει σχεδιαστεί (από το παρελθόν) μια μελλοντική θυσία, που σχετίζεται
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με την Χονολουλού! Ποιος είναι αυτός (που έχει σχέση με την Χονολουλού) και θα πρέπει να
θυσιαστεί για να ολοκληρωθεί το ...χάος και μετά να επέλθει η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ; Μα
φυσικά ο σημερινός πρόεδρος της Αμερικής Μπάρακ Ομπάμα! Και μαζί ένα μέρος του
Αμερικανικού λαού στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο! Για να ολοκληρωθεί το σχέδιο των
Ιλλουμινάτι (χάος), θα έπρεπε να βρούνε τον κατάλληλο άνθρωπο που να εμπνέει εμπιστοσύνη
στους ίδιους (που τον προωθούν) και στο λαό, και να τον κάνουν πρόεδρο των ΗΠΑ! Όλα αυτά
τα προσόντα, τα βρήκανε στο πρόσωπο του Μπάρακ Ομπάμα που είναι αγαπητός, αλλά
και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών! (http://www.voltairenet.org/article166741.html,
http://www.voltairenet.org/article166759.html).

Ο Ζιρινόφσκι στο Lenta.tv ρωτάει λίγο πριν τις εκλογές «πως το ήξεραν από το 1997,
διάβασα στο περιοδικό τους ότι το 2008 θα γίνουν οι τελευταίες εκλογές (στις ΗΠΑ)!
Ένας Αφρο-Αμερικανός θα νικήσει»! (Βρείτε στο youtube: obama will be last president of usa as we
know it).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Μόνο το 3% του πληθυσμού της Χαβάη αποτελείται από ανθρώπους της μαύρης φυλής,
άρα οι Ιλλουμινάτοι, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι θα ήταν πιο εύκολο να ψάξουν (για την
θυσία τους) ένα άνθρωπο από το υπόλοιπο 97% του υπόλοιπου πληθυσμού! Καταλαβαίνουμε
λοιπόν ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή τους και ότι σκόπιμα επέλεξαν έναν άνθρωπο της μαύρης
φυλής και μάλιστα με (υποτιθέμενες) θρησκευτικές ρίζες στο Ισλάμ!!! Και ο λόγος είναι ο εξής:
To σύνθημα των Ιλλουμινάτι «από το παλαιό στο καινούργιο» ή «από το μαύρο στο άσπρο»,
άρα κατανοούμε ότι ό Ομπάμα είναι ο μαύρος ηγέτης (αντιπρόσωπος του παλαιού συστήματος)
που θα πρέπει να θυσιαστεί (να οδηγηθεί στην καταστροφή μαζί ίσως με πολλούς άλλους) για
να έρθει ο David που είναι ο άσπρος ηγέτης (αντιπρόσωπος του νέου συστήματος)! Όσο πιο
πολύ, οι Αμερικάνοι αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, στηρίξουν τις ελπίδες τους στον Ομπάμα,
τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το σοκ, που θα υποστούν.
Ας
δούμε
το
ιστορικό
των
ανθρωποθυσιών
στην
Χαβάη.
Ιστορικά, η Χαβάη είχε μεγάλη παράδοση στις ανθρωποθυσίες μέχρι τον 18ο αιώνα, που
καταργήθηκαν επίσημα από τον τότε βασιλιά Kamehamexa II, αφού βέβαια είχαν προηγηθεί
πολλές αποστολές εκχριστιανισμού από καθολικούς ιεραποστόλους. Μάλιστα, ο μετέπειτα
βασιλιάς Kamehamexa βαπτίστηκε και ο ίδιος Χριστιανός. Οι παραδόσεις αναφέρουν ότι το
σύστημα (Kapu), δηλαδή της κληρονομικότητας του αξιώματος του αρχηγού της φυλής, αλλά
και η πρακτική των ανθρωποθυσιών, μεταλαμπαδεύτηκε στην Χαβάη, μάλλον από μια ομάδα
ανθρώπων που είχαν έρθει με σχεδίες (βάρκες) από την Ταϊτή, που ως γνωστόν, φημίζεται για
τις δαιμονικές τελετές Βουντού!
Τι μας διδάσκει η Αμερικάνικη ιστορία.
Στην Αμερικάνικη ιστορία υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένες, 4 δολοφονίες Αμερικανών
Προέδρων ( Αβραάμ Λίνκολν, Τζαίημς Γκάρφηλντ, Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϋ, Τζον Κένεντυ)! Έχει
γίνει 1 απόπειρα δολοφονίας (Ρόναλντ Ρέιγκαν). Έχουν επίσης δολοφονηθεί τουλάχιστον 2
μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες (Ρόμπερτ Κένεντυ και Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ)! Η ειρωνεία
είναι, ότι ο Μπάρακ Ομπάμα ταυτίζεται (από τους συμβούλους του και τα ΜΜΕ) με τους Αβραάμ
Λίνκολν, Τζον Κένεντυ και Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ (τρεις πολιτικές προσωπικότητες που έχουν
δολοφονηθεί)!
Περίεργες συμπτώσεις.…
Ο Μπάρακ Ομπάμα (πριν γίνει πολιτικός) ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου, το ίδιο ίσχυε
και για τον Αβραάμ Λίνκολν!
Ο Μπάρακ Ομπάμα είναι άνθρωπος μαύρου χρώματος, όπως ήταν και ο πολιτικός Μάρτιν
Λούθερ Κίνγκ! Ο Μπάρακ Ομπάμα είναι ο 44ος Πρόεδρος των ΗΠΑ - Η εκλογή του Τζον
Κένεντυ (1960-1963), συνέπεσε με την 44η εκλογική αναμέτρηση, από την αρχή της
Αμερικάνικης ιστορίας! Καλό είναι να αναφέρουμε ότι το 1960, για πρώτη φορά έλαβαν μέρος
στις εθνικές εκλογές, η Χαβάη και η Αλάσκα!
Ο Μπάρακ Ομπάμα αντιμετωπίζει μια κατάσταση πυρηνικής απειλής (κυρίως από την
Βόρεια Κορέα) και ο Τζον Κένεντυ αντιμετώπισε παρόμοια κατάσταση (από την Κούβα)!
Ένας από τους βασικότερους συμβούλους του Μπάρακ Ομπάμα, είναι ο Zbigniew Kazimierz
Brezinski, o οποίος ξεκίνησε σαν σύμβουλος του Τζον Κένεντυ και έγινε ο σύμβουλος όλων
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των μετέπειτα (της Δημοκρατικής παράταξης) προέδρων! Ο αντίστοιχος σύμβουλος (της
Ρεπουμπλικανικής παράταξης) προέδρων ήταν ο Χένρυ Κίσινγκερ!!
Ο Μπρενζίσκι και ο Κίσινγκερ, αν και μερικές φορές φαίνεται να διαφωνούν σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής, ουσιαστικά δουλεύουν για το ίδιο αφεντικό, δηλαδή είναι και οι δύο,
διαφορετικές πλευρές του ίδιου νομίσματος. Η πολιτική των ΗΠΑ, καθορίζεται από την
οργάνωση-παράρτημα των Ιλλουμινάτι, το CFR (Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων) που
εδρεύει στην Νέα Υόρκη! Ο σημερινός πρόεδρος του CFR, είναι ο David Rockfeller! Μην
ξεχνάμε ότι στην Νέα Υόρκη βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ. Το πραγματικό

κέντρο εξουσίας των Ιλλουμινάτι (Εωσφοριστών) βρίσκεται στην Αγγλία
(Λονδίνο), κάτω από την κάλυψη του Βασιλικού Ινστιτούτου Εξωτερικών
Υποθέσεων! Ο αρχηγός των Illuminati, όταν γράφεται το παρόν, είναι ο Sir Evelyn de
Rothschild, πατέρας του David Mayer de Rothschild.
Για να δούμε τι έχει να μας πει και ο Καθηγητής ιστορίας, του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν
Κάρολ Κούιγκλει (Μέντορας του Μπιλ Κλίντον) : «Το Συμβούλιο των Εξωτερικών Σχέσεων
(CFR) είναι το αμερικανικό παράρτημα μιας εταιρείας που ξεκίνησε από την Αγγλία...
(και) ...πιστεύει ότι τα εθνικά σύνορα θα πρέπει να εξαλειφθούν για να ιδρυθεί μια
Παγκόσμια Κυβέρνηση. Απόσπασμα από το βιβλίο του «Τραγωδία και Ελπίδα».
Όλα τα νησάκια ήταν ή είναι ακόμα αποικίες των μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία,
Ιαπωνία, Γερμανία). Στον Α και Β παγκόσμιο πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς
σκοπούς (ναυτικές βάσεις και αεροδρόμια). Τα περισσότερα από αυτά τα νησιά έχουν πάθει
ζημιές από σεισμούς, τυφώνες, αλλά και από τις πυρηνικές δοκιμές που γινόντουσαν την
δεκαετία του 1950, κυρίως από τις ΗΠΑ. (Λόγω των πυρηνικών δοκιμών, που γινόντουσαν στον
ειρηνικό ωκεανό, σχηματίζονταν ραδιενεργά νέφη, τα οποία κατακάθονταν πάνω σ’ αυτά τα
νησάκια, ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν κατάλοιπα ραδιενέργειας).
Πριν (ο David) φτάσει στον τελικό του προορισμό, που βρίσκεται στο Σύδνεϋ (Αυστραλία),
περνάει από τα Νησιά του Σολομώντα και πιο συγκεκριμένα, διασχίζει την θάλασσα του
Σολομώντα. Η θάλασσα του Σολομώντα συμβολίζει την είσοδο του David, στο εσωτερικό
μέρος του μελλοντικού ναού του Σολομώντα, στον οποίο ναό (αφού πρώτα καθίσει στον θρόνο
του) θα αποκαλύψει δημόσια την «θεϊκή» του ιδιότητα! Τέλος, (ο David) θα καταλήξει στο
Σίδνεϋ και πιο συγκεκριμένα στην περίφημη Opera House, η οποία συμβολίζει φυσικά, την
τελική ενθρόνιση του Αντίχριστου!
Το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου περιγράφονται εκτενέστερα όσα και ο
Προφήτης Δανιήλ είχε προΐδει, κάνει λόγο για δύο θηρία, ένα αναδυόμενο από τη θάλασσα, η
οποία υποδηλώνει τα έθνη ή τον ταραχώδη και άστατο βίο, και ένα προερχόμενο από τη γη, το
οποίο ταυτίζεται με τον ψευδοπροφήτη που αναφέρεται αργότερα, έχει δε ρόλο επικουρικό προς
το πρώτο. Στο πρώτο θηρίο, που ταυτίζεται από όλους τους ερμηνευτές με τον Αντίχριστο, ο
δράκων, ο Σατανάς, «έδωκεν την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην»
Η μεγάλη περιπέτεια του Plastiki
The Guardian:
O Nτέιβιντ ντε Ρoτσίλντ, γόνος της γνωστής οικογένειας τραπεζιτών (κι όχι μόνον), τις επόμενες
ημέρες θα σαλπάρει για τη δική του μεγάλη περιπέτεια: τον διάπλου του Ειρηνικού Ωκεανού με
ένα πλαστικό καταμαράν, μήκους 18 μέτρων, που επιπλέει χάρη στη βοήθεια 12.500 χιλιάδων
άδειων πλαστικών μπουκαλιών.
O 31χρονος Βρετανός στέκεται στο κατάστρωμα του ημιτελούς σκάφους του που
ονομάζεται Plastiki, κλείνει τα μάτια και φαντάζεται το θαυμαστό ταξίδι στις Νότιες Θάλασσες.
Για να φτάσει ώς εδώ χρειάστηκαν τρία χρόνια προετοιμασίας για την κατασκευή αυτού του
αξιόπλοου ανακυκλούμενου, από την πρύμνη ως την πλώρη, σκάφους.
Η μεγάλη περιπέτεια πλησιάζει και ο Ντέιβιντ ντε Ρότσιλντ επιμένει ότι βασικός του
στόχος δεν είναι τόσο το ίδιο το ταξίδι όσο ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της περιπέτειας.
Ο νεαρός θαλασσοπόρος, μάλιστα, επιμένει ότι το μοναδικό που γεννιέται μέσα από κάθε
περιπέτεια είναι η διήγηση, που με τη σειρά της γεννά όνειρα για νέες περιπέτειες. «Οταν μιλάς
για την περιπέτεια, όταν διηγείσαι, δίνεις την αφορμή για να γεννηθούν και άλλα όνειρα», εξηγεί
χαμογελώντας.
Η χωματερή του Ειρηνικού
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Ο Ντέιβιντ ντε Ροτσίλντ εδώ και καιρό ασχολείται με τα θέματα του περιβάλλοντος. Πριν από
μερικά χρόνια δημιούργησε την Adventure Ecology, μία οργάνωση με στόχο την ενημέρωση
της κοινής γνώμης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Τον τελευταίο καιρό,
διαβάζει την έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με την ανακάλυψη μιας ζώνης στον νότιο Ειρηνικό
Ωκεανό, με έκταση διπλάσια από το Τέξας, όπου καταλήγουν, στο σημείο συνάντησης δύο
ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων, όλα τα πεταμένα πλαστικά του κόσμου, κατακερματισμένα σε
κομμάτια. Εκεί, μάλιστα, δημιουργούν τη λεγόμενη Ανατολική Χωματερή του Ειρηνικού
Ωκεανού. Από καιρό, ο ίδιος αναζητούσε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να κεντρίσει την
προσοχή της κοινής γνώμης σε αυτή τη δηλητηριώδη συνάθροιση πολυμερών, που μεταφέρουν
τοξικές ουσίες, δηλητηριάζοντας τη διατροφική αλυσίδα. Κι αυτό του το ενδιαφέρον αποτέλεσε
έναυσμα για τη «ναυπήγηση» του Plastiki.
Καινοτομίες
Σήμερα στην αποβάθρα του Σαν Φρανσίσκο έχει πάρει σάρκα και οστά το όνειρό του. Τα
δύο τμήματα που αποτελούν το πλαστικό σκαρί συνενώνονται από ένα υλικό που κανείς μέχρι
σήμερα δεν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει σε σκάφος. Πρόκειται για το srPET, ένα είδος πλήρως
ανακυκλούμενου πλαστικού, το οποίο δημιουργείται από αλλεπάλληλες επιστρώσεις ενός
υλικού που θα μπορούσε να μοιάζει με ύφασμα. Είναι ένα υλικό παρόμοιο με το fiberglass, αλλά
είναι πολύ φιλικότερο για το περιβάλλον.
Αλλά αυτή είναι μία μόνο από τις καινοτομίες που μπορεί να δει κανείς στο σκάφος.
Υπάρχουν ακόμα ηλιακοί πίνακες και ανεμοκινητήρες, ενώ με τη χρήση στάσιμων ποδηλάτων
είναι δυνατό να επαναφορτιστούν οι μπαταρίες του σκάφους. Το πλήρωμα του Plastiki
ευελπιστεί ότι με τα ταξίδια του θα μπορέσει να αναμεταδώσει τις εκκλήσεις βοηθείας που από
καιρό εκπέμπουν οι κάτοικοι των χωρών που κινδυνεύουν να χαθούν διά παντός εξαιτίας της
αυξανόμενης στάθμης των θαλάσσιων υδάτων. Μάλιστα, για αυτό τον λόγο το Plastiki πρόκειται
να επισκεφθεί το Τουβαλού, ένα πανέμορφο νησί που κινδυνεύει να καταβυθιστεί. Μέσα στην
καμπίνα μπορούν να κοιμηθούν έξι άνθρωποι, αλλά βέβαια ο χώρος δεν είναι άνετος.
Για την υλοποίηση του ονείρου του Ντέιβιντ εργάστηκαν τριάντα άτομα, ενώ το σύνολο
των εξόδων καλύφθηκε από χορηγούς, την Hewlett Packard, τους ορολογοποιούς IWC
Schaffhausen και τη βιομηχανία καλλυντικών Kiehl. Η Adventure Ecology, εξάλλου,
συμβουλεύει τις εταιρείες αυτές για τα διάφορα οικολογικά προβλήματα και προτείνει λύσεις.
Το μεγάλο μυστικό, όμως, και η ιδιαιτερότητα του
Plastiki βρίσκεται στα 12.500 πλαστικά
μπουκάλια, που του επιτρέπουν να επιπλέει.
Πέρα από το ταξίδι στο πλαστικό σκαρί, ο
Ντέιβιντ είναι δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς
EcoTrip, που μεταδίδεται από αμερικανικό
κανάλι. Η εκπομπή «παρακολουθεί» τους
δρόμους που ακολουθούν διάφορα αμερικανικά
προϊόντα από την αρχή της παραγωγής τους
μέχρι να καταλήξουν στα ράφια των καταστημάτων. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΛΟΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΟΣ ΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.
Ας δούμε όμως πως συνδέεται η πορεία που θα ακολουθήσει ο David (2009-2010), με την
πορεία που ακολούθησε νωρίτερα (2008), ο νέος πάπας (Βενέδικτος 16ος)!!! Ο αρχικός
προγραμματισμός του ταξιδιού του David ήταν να ξεκινήσει τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου του
2009, με αφετηρία τις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα το Σαν Φρανσίσκο (σε αυτήν την πόλη καλό
είναι να σας υπενθυμίσουμε ότι υπογράφτηκε το 1945, η δημιουργία του ΟΗΕ και
ολοκληρώθηκε με την κατασκευή του κτηρίου του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη)!!! Ο πάπας
(Βενέδικτος 16ος) τον Απρίλιο του 2008 επισκέφτηκε τις ΗΠΑ (Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη) και
μεταξύ άλλων, επισκέφτηκε και το κτίριο του ΟΗΕ.
Στην φωτογραφία βλέπετε την συνάντηση του Πάπα, με τον Γ.Γ του ΟΗΕ Μπαν Γκι Μουν.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι-Μουν απαντά σε ερωτήματα μαθητών!
16 Ιανουαρίου 2008
Με στόχο να πιάσει ο ΟΗΕ το σφυγμό της νεολαίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κ. Μπαν
Γκι-Μουν θα απαντήσει σε ερωτήματα μαθητών για θέματα που συνδέονται με τον ΟΗΕ και το
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έργο του.
Από την 14η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Μαρτίου 2008, οι μαθητές του δημοτικού, του γυμνασίου
και του λυκείου από όλον τον κόσμο μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους απευθείας
στο Γενικό Γραμματέα μέσω της ιστοσελίδας «UN Cyberschoolbus»
(http://cyberschoolbus.un.org) και συγκεκριμένα στο τμήμα που ονομάζεται «Ρωτήστε το Γενικό
Γραμματέα». (Ask the Secretary-General). Θα επιλεγούν ορισμένες ερωτήσεις ενώ οι
απαντήσεις του Γενικού Γραμματέα θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοθέση. Στόχος αυτής της νέας
πρωτοβουλίας είναι να καταστεί ο ΟΗΕ περισσότερο προσιτός στους νέους, δίνοντάς τους την
ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα στο Γενικό Γραμματέα. Μετά την ορκωμοσία του Ο κ. Μπαν
δήλωσε είχε δηλώσει: «Ελπίζω ολόψυχα ότι οι σημερινοί νέοι θα μεγαλώσουν μαθαίνοντας ότι ο
ΟΗΕ εργάζεται σκληρά για το δικό τους μέλλον. Ως Γενικός Γραμματέας, θα ενστερνιστώ τις
ελπίδες τους και θα ακούσω τις εκκλήσεις τους».
Στην διπλανή φωτογραφία βλέπετε τον Πάπα
(Βενέδικτο 16ο) να απευθύνει χαιρετισμό στα μέλη του
ΟΗΕ, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ο πάπας, μιλώντας (στα γαλλικά και στα αγγλικά) από
το κεντρικό πράσινο, μαρμάρινο βήμα της γενικής
συνέλευσης, ζήτησε σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα, περισσότερες προσπάθειες για την
προστασία του περιβάλλοντος και τέλος ζήτησε
την ενίσχυση της συλλογικότητας της διεθνούς
κοινότητας! Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπετε την
ομιλία του Πάπα Βενέδικτου 16ου που πραγματοποιήθηκε (στην γενική συνέλευση του ΟΗΕ)
στις 18 Απριλίου 2008 και κράτησε περίπου 30 λεπτά.
Στην ίδια αίθουσα, ο Γ.Γ. Μπαν Γκι Μουν δήλωσε στις 23 Σεπτεμβρίου: Αναγνωρίζουμε
όλοι τους κινδύνους από την παρούσα κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε διεθνή οικονομική κρίση.
Διεθνή ενεργειακή κρίση. Διεθνή διατροφική κρίση. Αντιμετωπίζουμε επίσης μία κρίση
διαφορετικού είδους... μία πρόκληση της παγκόσμιας ηγεσίας. O Μουν υπογράμμισε ότι
υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας του γεγονότος ότι άρχισε να υπάρχει «εσωστρέφεια» σε χώρες σε μία
περίοδο που οι διεθνείς προκλήσεις απαιτούν
περισσότερο από ποτέ πολυμερείς λύσεις.
Απαιτείται Διεθνής Δράση για όλα, από την
επίλυση των κλιματικών αλλαγών μέχρι την
μείωση της φτώχειας και την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας. «Εάν υπήρχε ανάγκη ποτέ για
έκκληση για συλλογή δράση, έκκληση για
παγκόσμια ηγεσία, είναι τώρα», είπε ο κ.
Μουν!
Ο πάπας Βενέδικτος 16ος (μετά από 3 μήνες περίπου από την επίσκεψή του στις ΗΠΑ)
επισκέφτηκε στις 13 Ιουλίου (2008) την Αυστραλία! Πιο συγκεκριμένα επισκέφτηκε την πόλη
του Σύδνεϋ για να παραστεί στην (23η ) Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, η οποία καθιερώθηκε από
τον προηγούμενο Πάπα (Ιωάννη Παύλο Β’, το 1984) και από τότε πραγματοποιείται σε
διάφορες πόλεις του πλανήτη, κάθε δύο με τρία χρόνια!
Ο πάπας Βενέδικτος 16ος έφτασε αεροπορικώς
την Κυριακή (13 Ιουλίου) σε στρατιωτικό
αεροδρόμιο του Σύδνεϋ και από εκεί
μεταφέρθηκε σε ένα καταφύγιο στην εξοχή (μια
τοποθεσία 45 λεπτά έξω από την πόλη, που
ανήκει στην Καθολική οργάνωση Opus Dei)!!!
Μετά περίπου 4 μέρες ξεκούρασης, ο πάπας
κατέβηκε στο κέντρο της πόλης του Σύδνεϋ και συμμετείχε σε μια σειρά εκδηλώσεων που
κράτησαν μέχρι τις 21 Ιουλίου (την μέρα αναχωρήσεως του Πάπα για Ρώμη)! Ο πάπας (2008)
προετοιμάζει το «έδαφος» για την μελλοντική είσοδο του David (2009-2010) στο Σύδνεϋ!!! Η
Άννυ Μπέζαντ, διάδοχος της Ε. Μπλαβάτσκυ στη Θεοσοφία, προέβλεψε τη Δεύτερη
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Έλευση του Χριστού για το έτος εκείνο, και μάλιστα στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας!!! Χτίστηκε
και αμφιθέατρο που έβλεπε προς το λιμάνι και πολλοί είχαν αγοράσει θέσεις για να
παρακολουθήσουν την άφιξη του Χριστού... Σε κάθε ομιλία του, ο πάπας Βενέδικτος 16ος,
τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί το περιβάλλον (κυρίως λόγω της υπερθέρμανσης του
πλανήτη)...
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ
κατά τις προσδοκίες των νεοεποχιτών στο
Διαδίκτυο (Internet)
Στην φωτογραφία βλέπετε την «ώρα της Γής»,
που είναι μια συμβολική κίνηση που εκτελείται με
το κλείσιμο των φώτων (1 μόνο φορά και για
κάποια λίγα και συγκεκριμένα λεπτά κάθε
χρόνο), πραγματοποιείται από την οποιαδήποτε (πόλη, κατάστημα, σπίτι, κλπ) και που σκοπό
υποτίθεται ότι έχει την ευαισθητοποίηση του κάθε πολίτη για το περιβάλλον
(υπερθέρμανση του πλανήτη)! Αυτή η ιδέα προωθήθηκε από την Μη κυβερνητική οργάνωση
WWF, με σήμα το panda (είδος αρκούδας), μια από τις πολλές βιτρίνες οργανώσεις των
Ιλλουμινάτι και που πραγματικό σκοπό έχει τον μαζικό έλεγχο των πολιτών και την προώθηση
της Παγκοσμιοποίησης!
Σε αυτό το σημείο, καλό είναι να αναφέρουμε ότι η Ώρα της Γης ξεκίνησε στο Σύδνεϋ
το 2007, όταν περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις έσβησαν τα φώτα
τους για μία ώρα το Σάββατο 31 Μαρτίου 2007! Μόλις ένα χρόνο μετά, η Ώρα της Γης άγγιξε
370 πόλεις σε περισσότερες από 35 χώρες και η εκστρατεία εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο
κίνημα βιωσιμότητας Υπολογίζεται πως μεταξύ 50 και 100 εκατομμύρια άνθρωποι έσβησαν τα
φώτα τους για την Ώρα της Γης το 2008!!! Παγκοσμίως γνωστά κτίρια και τοποθεσίες όπως η
γέφυρα Golden Gate, το Κολοσσαίο, ο φωτεινός πίνακας της Coca Cola στην Πλατεία Times
της Νέας Υόρκης, σκοτείνιασαν για μία ώρα!!! Τελευταία φορά, η Ώρα της Γης
πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 28 Μαρτίου 2009
και υπολογίστηκε ότι
συμμετείχαν (δυστυχώς)
περίπου 1
δισεκατομμύριο άνθρωποι
σε περισσότερες από
1000 πόλεις!!!
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΣΕ
ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΨΕΥΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ
ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΣ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥΣ.
ΣΥΝΙΣΤΩ ΤΟ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ EndGame
- Blueprint For Global
Enslavement . Και το Η
Μεγάλη Απάτη για την Υπερθέρμανση. Ας επιστρέψουμε στο ταξίδι του Πάπα (στο Σύδνεϋ)
και ας δώσουμε μεγάλη προσοχή στις παρακάτω φωτογραφίες!!!
Στην φωτογραφία βλέπετε τον Πάπα Βενέδικτο 16ο, να μιμείται την εικόνα που βρίσκεται
πίσω του, προτάσσοντας το δεξί του χέρι! Ο πάπας, με αυτήν την συμβολική κίνησή του,
υποτίθεται ότι μιμείται τον Ιησού Χριστό (που θεωρείται ότι απεικονίζεται στην ζωγραφιά) και
«επιβεβαιώνει» τον εαυτό του θρησκευτικό εκπρόσωπό του!
Στην συγκεκριμένη ζωγραφιά όμως, μπορεί να μην απεικονίζεται στην πραγματικότητα ο Ιησούς
Χριστός, αλλά ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ! Διότι πρέπει να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά ΙΣ ΧΣ για να
είναι η μορφή αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλιώς η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει μια
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ζωγραφιά σαν αγιογραφία, παρά μόνο αν, εκτός από την παραδοσιακή εμφάνιση, συνοδεύεται
με τα χαρακτηριστικά του ονόματος του Αγίου.

Προσέξτε την καταπληκτική ομοιότητα που υπάρχει
ανάμεσα στο πρόσωπο του David Mayer de Rothschild με
το πρόσωπο της παραπάνω ζωγραφιάς!
Μπορείτε τώρα, να διακρίνετε τις ομοιότητες που
υπάρχουν, ανάμεσα στην παραπάνω φωτογραφία του
David Mayer de Rothschild και του παπικού αγάλματος, της
παρακάτω φωτογραφίας!

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπετε όλα τα μέλη (25
αρχηγοί κρατών) της Ε.Ε, να υπογράφουν στις 29
Οκτωβρίου 2004, το πρώτο Ευρωπαϊκό σύνταγμα, κάτω
από την «σκιά» του ... αγάλματος του πάπα! Επομένως ο
κρυφός αυτοκράτορας όλων των διεφθαρμένων της ΕΕ
είναι ο πάπας!

Στην ίδια αίθουσα (50 χρόνια πριν), στις 25 Μαρτίου 1954, υπογράφηκε από τα 6
πρώτα μέλη (Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) η αρχική
συνθήκη της δημιουργίας της τότε ΕΟΚ!
Στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε ότι από την Ρώμη ξεκίνησε η περιβόητη Λέσχη της
Ρώμης το 1968, ένας ιδιωτικός οργανισμός που αποτελείται από τις πιο ισχυρές
προσωπικότητες του πλανήτη (Χένρυ Κίσινγκερ, Δαβίδ Ροκφέλερ, Τζορτζ Σόρος, κ.α.) και
ασχολείται κυρίως με θέματα περιβάλλοντος (υπερθέρμανση του πλανήτη, κλπ)!
Σχέσεις Βατικανού-οικογένειας Rothschilds
Στην οικογένεια των Rothschilds, έχει δοθεί από το Βατικανό, ο τίτλος «Φύλακες
των Θησαυρών του Βατικανού», με αυτήν τους την ιδιότητα (οι Rothschilds), έχουν
πρόσβαση σε όλα τα μυστικά του Βατικανού αλλά κυρίως, έχουν τον διαχειριστικό έλεγχο
των οικονομικών του Βατικανού!
Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές του 19ου αιώνα, ο πάπας κατέληξε στους Rothschilds για
να δανειστεί χρήματα. Οι Rothschilds ήταν πολύ φιλικοί με τον Πάπα, σε σημείο που ένας
δημοσιογράφος να πει σαρκαστικά «ο Rothschild έχει φιλήσει το χέρι του Πάπα ... η συμφωνία
έχει εκ νέου θεσπιστεί». Οι Rothschilds, στην πραγματικότητα με την πάροδο του χρόνου, ήταν
επιφορτισμένοι με το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του Βατικανού στην Ευρώπη!
Ο ερευνητής Eustice Mullins έγραψε ότι οι Rothschilds ανέλαβαν όλες τις οικονομικές
επιχειρήσεις της Καθολικής Εκκλησίας, το 1823. Σήμερα, όλες οι μεγάλες οικονομικές και
τραπεζικές επιχειρήσεις, της Καθολικής Εκκλησίας, είναι ένα εκτενές σύστημα συνδυασμένο με
τους Rothschilds και το υπόλοιπο διεθνές τραπεζικό σύστημα!
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Το 2003 (ο David) ήταν δεύτερος στην λίστα του περιοδικού
Tatler, των πιο hot εργένηδων στο Ηνωμένο Βασίλειο,
κερδίζοντας τόσο τον πρίγκιπα Harry όσο και τον ηθοποιό
Hugh Grant (για την ιστορία, πρώτος ανακηρύχτηκε τότε, ο
πρίγκιπας William)!
Τον Σεπτέμβριο του 2007, το περιοδικό GQ (που κυκλοφορεί
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γερμανία) χαρακτήρισε τον
David, παγκόσμιο Περιβαλλοντολόγο της χρονιάς!!! Το Clean
Up The World τον ονόμασε Διεθνή Πρεσβευτή της
Οικολογίας!!! Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι πυκνώνουν
οι "φωνές" που χαρακτηρίζουν τον David ως Διεθνή Πρεσβευτή
της Οικολογίας! Κατά την εκτίμησή μας, ο David θα χριστεί
επίσημα και από τον ΟΗΕ (στα κεντρικά γραφεία της Νέας
Υόρκης, το 2011-2012), με κάποιο σοβαρό τίτλο (συγκαλυμμένος τίτλος του παγκόσμιου πολιτικού ηγέτη)! Με αυτήν του
την ιδιότητα ο David, θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλους τους
παγκόσμιους οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΕΕ, κλπ.)!
Το περίεργο στην παραπάνω εικόνα δεν είναι το ρολόι που φοράει ο David, αλλά το
κόκκινο βραχιόλι που φοράει στο αριστερό του, χέρι! Το συγκεκριμένο (κόκκινο) βραχιόλι
είναι ένα σατανικό φυλαχτό που σχετίζεται με το αρχαίο θρησκευτικό σύστημα της Καμπάλα.
Και η Μαντόνα φοράει το κόκκινο βραχιόλι στο αριστερό της, χέρι. Έχει δηλώσει ότι, είναι
λάτρης της "φιλοσοφίας" Καμπάλα, και ιέρειά της! Καλό είναι να γνωρίζετε ότι (η Μαντόνα)
έχει αγοράσει ένα σπίτι στο Ισραήλ, κοντά στο Τέμενος Αλ-Ακσά (μελλοντικό ναό του
Σολομώντα) και όπως η ίδια έχει δηλώσει, έκανε αυτή την κίνηση, για να δει από κοντά, τον
μελλοντικό Μεσσία που περιμένουν οι Εβραίοι!
Ο David προτρέπει τα παιδιά να γίνουν Πράκτορες της
Αλλαγής (Agents of change), συμμετέχοντας ενεργά σε
οικολογικές αποστολές, που τους αναθέτει ο David!!! π.χ.
σε ένα ζευγάρι παιδιών, ανατέθηκε να πάει στο super
market και να κάνει "κήρυγμα" στους μεγάλους, να
περιορίσουν τις πλαστικές σακούλες!
Ένα άλλο ζευγάρι παιδιών πήγε στο αεροδρόμιο και
προσπαθούσε να πείσει τους ταξιδιώτες να περιορίσουν
τις μετακινήσεις τους με το αεροπλάνο (οικολογικός
λόγος: λιγότερες πτήσεις =λιγότερα καύσιμα στην
ατμόσφαιρα)!
Ένα άλλο ζευγάρι παιδιών πήγε στην κεντρική γέφυρα του Λονδίνου
και μέσω μεγαφώνων διάβασαν τις ειδήσεις (ο οικολογικός σκοπός
αυτής της αποστολής είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να
καταργήσουν τις εφημερίδες …για να μην μολύνεται το ποτάμι
(Τάμεσης) από υπολείμματα εφημερίδων αλλά και για την
εξοικονόμηση χαρτιού)! Μόνο τα περιοδικά του Ντέϊβιντ πρέπει να
κυκλοφορούν...
Στην φωτογραφία βλέπετε τον David να προτρέπει τα παιδιά να
διαβάσουν το οικολογικό περιοδικό Kids (παιδιά)! Στο
συγκεκριμένο τεύχος, βλέπετε στο εξώφυλλο, μια πολική
Αρκούδα. Οι προφητείες αναφέρουν για τον Αντίχριστο, ότι θα
έρθει σαν λύκος μεταμφιεσμένος σε πρόβατο, και ότι θα καθιερωθεί
σαν πρότυπο για όλη την ανθρωπότητα!
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Στην φωτογραφία βλέπετε το επίσημο βιβλίο της παγκόσμιας
οικολογικής κίνησης LIVE EARTH, γραμμένο από τον David
(Mayer) de Rothschild, με σήμα την Αρκούδα!
Η Πολική Αρκούδα ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ με την οποία ταυτίζεται ο
David.
Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ του David
Βλέπετε πάνω από την Αρκούδα το σύμβολο Ν (North Pole-Βόρειος
Πόλος)!!! Το σύμβολο Ν το συναντάμε και στον οικογενειακό
τραπεζικό Όμιλο NM ROTHSCHILD & SONS!!!
Στους ιθαγενείς αμερικανούς η αρκούδα συμβολίζει την
εσωστρέφεια και τη διαίσθηση αναμεμειγμένη με ένστικτο,
επίσης τη σοφία και την αλληλεπίδραση του ατόμου στο
περιβάλλον της δημιουργίας και την προσωπική αλήθεια
μέσα από σύμπαν. Για τους Κέλτες είναι ταυτόχρονα
αρσενική και θηλυκή. Ωστόσο οι εξουσίες της αρκούδας
είναι το ίδιο για τα δύο φύλα. Η αρσενική της πλευρά
συνδέεται με τον βασιλιά Αρθούρο. Στον πολιτισμό τον
Γερμανικό, η αρκούδα ήταν σύμβολο του πολεμιστή. Το
έμβλημα του Βερολίνου χρησιμοποιείται από το
ομόσπονδο κρατίδιο της Γερμανίας όπως επίσης και από
την ίδια την πόλη. Η μαύρη αρκούδα που εικονίζεται
περιέχεται στη σημαία του Βερολίνου. Η οικογένεια Rothschild
είναι μια ευρωπαϊκή δυναστεία γερμανο-εβραϊκής καταγωγής από
τα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα. Είναι το έμβλημα του κρατιδίου της
Σαξονίας Άνχαλτ περιέχεται στη σημαία του. Καθιερώθηκε με νόμο μαζί με τη σημαία, στις 30
Ιανουαρίου του 1991. Ήταν το έμβλημα του ΧΧΙΙ Ολυμπιακών Αγώνων στη Μόσχα το 1980.
Υπήρχαν 3 εμβλήματα με την εικόνα αρκούδας στη ιστορία της Ρωσίας.
Δύο εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ιβάν του Τρομερού την ώρα της στέψης του.
Στο χρηματιστήριο,"a bear market" είναι μια περίοδος μείωσης των τιμών, απαισιόδοξη
πρόβλεψη ή αρνητική δραστηριότητα. Αρκούδες βρίσκονται σε όλο τον πλανήτη έχουν μια
έννοια παγκοσμιότητας. Το Παγκόσμιο ταμείο για τη φύση WWF ΕΧΕΙ ΣΗΜΑ ΤΟ PANDA.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Κεφάλαιον ΙΓ΄
ΙΓ-1. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης. και είδον εκ της θαλάσσης θηρίον
αναβαίνον, έχον κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά, και επί των κεράτων αυτού δέκα
διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. ΙΓ-2. και το θηρίον ό είδον ήν
όμοιον παρδάλει, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. και
έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην.
Μήπως λοιπόν θα
πατήσει στο σύμβολο της
αρκούδας όχι μόνο από
οικολογικής πλευράς
αλλά και σε σχέση με
όλα τα παραπάνω;
Επίσης έχουμε την
πάρδαλη και
χρησιμοποιεί την
τεχνολογία για τις διδασκαλίες του. Αναρωτιέμαι μήπως το νέο λειτουργικό της Apple Mac OS X
Snow Leopard ή Χ Leopard και γενικότερα η Apple έχει κάποια σχέση. Επίσης το γράμμα Χ
γνωρίζουμε ότι είναι το πρώτο γράμμα του αριθμού του θηρίου. Όσο για το στόμα λιονταριού
ίσως έχει να κάνει με την πανθρησκεία αφού το λιοντάρι είναι σύμβολο για όλους τους λαούς.
Ψάχνοντας το γράμμα του αριθμού του ξ διαπίστωσα ότι συμβολίζει στην μετάδοση του ήχου
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την μετατόπιση σωματιδίων, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. Τέλος το ς του αριθμού είναι και
σύμβολο του δολλαρίου, αλλά και ο συνδετικός κρίκος στο επώνυμο. Όσο για το είδον εκ της
θαλάσσης θηρίον αναβαίνον ο David διασχίζει αυτή την στιγμή τον Ειρηνικό ωκεανό σε ένα
ταξίδι που θα κρατήσει 1 χρόνο.
Η τοπική σημαία της Καλιφόρνια με σήμα….την αρκούδα !
ΑΠΟ ΕΔΩ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.
ΓΥΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΩΣ …ΕΙΡΗΝΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ.
Η Καλιφόρνια φημίζεται για τα κινηματογραφικά της
στούντιο, στα οποία παράγονται οι περισσότερες
κινηματογραφικές ταινίες (που περνάνε την προπαγάνδα
των παγκοσμιοποιητών) σε ολόκληρο τον κόσμο!
Η Καλιφόρνια φημίζεται για τις μυστικές στρατιωτικές
βάσεις, όπως η βάση 51, στην έρημο της Νεβάδα! Και
τέλος η Καλιφόρνια θεωρείται μια από τις πιο σατανοκρατούμενες πολιτείες (πολλές τελετές
μαύρης μαγείας) των ΗΠΑ!
Ο "καλός" ...οικολόγος
που θέλει να σώσει τον
πλανήτη...
Στη φωτογραφία
βλέπουμε τον David να
είναι ξαπλωμένος
ανάμεσα σε κενά
πλαστικά μπουκάλια!
Μήπως η εικόνα, σας
θυμίζει κάτι ή καλύτερα
κάποιον..;;

Βλέπετε τον David (Mayer) de Rothschild να
"κρατάει" τον πλανήτη στα χέρια του!
Ο David μιμείται (με την στάση του σώματός του) τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό! Πιο
συγκεκριμένα βλέπουμε το έντονο φως που πέφτει στο κεφάλι του (φωτοστέφανο), έχει
απλωμένα τα χέρια του (σταύρωση) και τέλος ενώνει χαμηλά τα πόδια του (σαν να είναι
καρφωμένα από ένα καρφί)! ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ???
Υπάρχει βέβαια μια σημαντική διαφορά, τα χέρια του, δεν είναι "καρφωμένα" από καρφιά
και οι παλάμες "κοιτάνε" προς τα μέσα!!! Αυτή η λεπτομέρεια σώζει τον David, από να τον
κατηγορήσει κάποιος για βλασφημία...!
Που αποσκοπεί ο David με την παραπάνω
φωτογράφηση:
1. Περνάει το "μήνυμα" στους οπαδούς του, ότι
δηλαδή είναι ο μεσσίας που περιμένουν και
2. Απομακρύνει τους εχθρούς του, διότι κάθε
λογικός ερευνητής θα αποκλείσει την πιθανότητα
ο David να είναι ο Αντίχριστος, αφού θα σκεφτεί
ότι ο αληθινός Αντίχριστος δεν θα αντιδρούσε με
αυτόν τον τρόπο! (αντίστροφη ψυχολογία).
Η παραπάνω φωτογραφία εμφανίστηκε για πρώτη φορά (στις 11-10-2009) στην παρακάτω
ιστοσελίδα: http://www.guardian.co.uk/environment/2009/oct/11/sailing-plastiki-david-de-rothschild.
Στο χάρτη διακρίνεται ένα ψάρι - ΙΧΘΥΣ σύμβολο ...του Ιησού Χριστού!
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Στην φωτογραφία βλέπετε το τηλεοπτικό σήμα του Adventure Ecology. Ένα τεράστιο
ΑΛΦΑ ή καλύτερα μια Πυραμίδα
που "επισκιάζει" τον πλανήτη μας! Ως τώρα έχουμε αναφερθεί
(στα προηγούμενα κεφάλαια) στην τελευταία (σε εξέλιξη) 2η
επίσημη Αποστολή του David με τίτλο: Mission 2 message in the bottle (Αποστολή 2-Μήνυμα σε
μπουκάλι)! Το πραγματικό "μήνυμα" που υπονοεί ο
David, σας το έχω ήδη εξηγήσει σε προηγούμενα
κεφάλαια. (συμβολικό ταξίδι προς το ναό του
Σολομώντα)!
Ας πούμε μερικά λόγια και για την 1η επίσημη
Αποστολή του David με τίτλο: Mission 1- Top of the
word (Αποστολή 1-Στην κορυφή του κόσμου)! Αυτή
η αποστολή, υποτίθεται ότι ονομάστηκε έτσι, διότι
διεξήχθη στον βόρειο πόλο, δηλαδή στην κορυφή του
πλανήτη, όμως το αληθινό νόημα είναι, το επίσημο
ξεκίνημα "αναρρίχηση" του David στην κορυφή του κόσμου,
δηλαδή στην κορυφή της παγκόσμιας εξουσίας!
Ας δούμε πως ξεκίνησαν όλα (κατά την άποψη του
David): Ο David (αναφέρει ο ίδιος) ότι πάντα ήταν ένα
υπερκινητικό παιδί και είχε μια έμφυτη τάση για περιπέτειες!!!
Από μικρό παιδί, οι γονείς του τον έψαχναν συνέχεια και
αναρωτιόντουσαν : "που χάθηκε πάλι ο Dave;;"!!! Ο αδελφός
του, o Antony (ένας μουσικός εκδότης με βάση το Λονδίνο)
αναφέρει για τον David: "είναι ένας άνθρωπος της περιπέτειας
που του αρέσει να ρισκάρει την κάθε στιγμή, έχει δοκιμάσει
αλεξιπτωτισμό ελευθέρας πτώσεως, bungee jumping,
ανεμόπτερο, καγιάκ, κλπ. " Το 2004 ο "ονειροπόλος" David
(ψάχνοντας για την μεγάλη περιπέτεια) "προσκαλέστηκε" να
συμμετέχει σε μια εξερευνητική, οικολογική αποστολή στην
Ανταρκτική (Νότιος Πόλος)!
Αφού ταξίδεψε για 58 μέρες τελείωσε το ταξίδι του, τον Ιανουάριο του 2005! Ενθουσιασμένος
από αυτήν του, την περιπετειώδη και συνάμα οικολογική εμπειρία του, αποφασίζει να
οργανώσει την δική του οικολογική αποστολή στην Αρκτική (Βόρειος Πόλος) με την ονομασία
Mission 1- Top of the word και αποφασίζει επίσης να ιδρύσει (τον Απρίλιο του 2005) την δική
του διαδικτυακή οικολογική οργάνωση (Adventure Ecology) για να την προβάλει! Ο David,
αναφέρει πιο συγκεκριμένα: «Έβαλα μια αγγελία σε ένα εκπαιδευτικό διαδικτυακό χώρο στην
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, όπου ζούσα τότε, και κάλεσα τα παιδιά για να συνδεθούν με το δικτυακό τόπο έτσι
ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκστρατεία μου, ζωντανά και παράλληλα να
διευρύνουν τις γνώσεις τους, για την Αρκτική (βόρειος πόλος)! Από την πρώτη κιόλας στιγμή,
μου αποστάλθηκαν 400 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια πραγματικά εντυπωσιακή
ανταπόκριση! Έτσι από εκείνη την στιγμή, γεννήθηκε το Adventure Ecology (Οικολογική
Περιπέτεια).
Τι μας λέει με λίγα λόγια ο David, ότι εντελώς.. τυχαία δημιούργησε την εταιρία του… του
κατέβηκε η ιδέα ευρισκόμενος στην ...Αυστραλία! Και προσθέτω και εγώ, ότι ο David εντελώς
τυχαία, θα «αναρριχηθεί» στην κορυφή της Παγκόσμιας Εξουσίας!
Δείτε το παρακάτω βίντεο (από το YouTube) με τίτλο: Adventure Ecology
Στο παραπάνω βίντεο είδατε το διαφημιστικό τρέιλερ του Adventure Ecology! Καλό θα
ήταν να το ξαναδείτε, προσεκτικότερα αυτή την φορά (παγώστε το βίντεο στα 20 δευτερόλεπτα),
ίσως δείτε κάτι περίεργα σχήματα..)!
Η 1η (επίσημη) Αποστολή (που σχεδιάστηκε το 2005) ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου του 2006
από την ΡΩΣΙΑ (Ακρωτήριο Arctechesky)! O David, αφού διέσχισε με έλκηθρο (αλλά και ...με τα
πόδια) τον παγωμένο Αρκτικό Ωκεανό, κατέληξε μετά από 100 μέρες στον Καναδά!!! Πιο
συγκεκριμένα, στις 27 Απριλίου του 2006, ο David με την ομάδα του (2 άντρες, 1 γυναίκα και τα
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16 σκυλιά-οδηγούς τους) φτάνουν στο Βόρειο Πόλο! Η Αποστολή τελειώνει στις 7 Ιούνιου του
2006, καταλήγοντας (μετά από περίπου 100 μέρες κοντά στα σύνορα Καναδά-Γροιλανδίας
(Ellesmere island)! Δείτε και το παρακάτω βίντεο (από το YouTube) με τίτλο : Adventure
Ecology Mission 1
Το ερώτημα που τίθεται (από τα παραπάνω) είναι, γιατί άραγε o David επιλέγει την Ρωσία
για αρχή της 1ης επίσημης Αποστολής του;;; Μήπως είναι ένα τυχαίο γεγονός ή μήπως όχι;
(Μήπως ο David κατάγεται ή έχει γεννηθεί στην Ρωσία και όχι στην Αγγλία;) Δεν γνωρίζω (προς
το παρόν, με σιγουριά) την απάντηση, σας θέτω απλά έναν προβληματισμό. Αυτό, που με
βεβαιότητα μπορώ να σας πω είναι ότι η οικογένεια των Rothschilds είχε (ιστορικά) στενούς
εμπορικούς δεσμούς με την Ρωσία (κυρίως, μετά την κόκκινη επανάσταση των Μπολσεβίκων).
Ας κλείσουμε (προς το παρόν) εδώ την μικρή παρένθεση για την σχέση David - Ρωσίας και ας
αναφερθούμε στο τι κατάφερε να κερδίσει άμεσα (ο David) μετά το τέλος αυτής της 1ης
επίσημης "οικολογικής" αποστολής του:
1. Ο David έγινε ένας, από τα μόλις 42 άτομα,
και ο νεότερος βρετανός που ταξίδεψε και στους
δύο γεωγραφικούς Πόλους!
2. Ο David κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο
ρεκόρ ταχύτερης διέλευσης των πάγων της
Γροιλανδίας!
3. Ο David είχε κατάφερε ήδη (2005) να είναι
ένας, από τα μόλις 14 άτομα που κατάφεραν να
διασχίσουν την ήπειρο της Ανταρκτικής (Νότιος
Πόλος)! David (Mayer) de Rothschild, o "ήρωας"
των Πόλων. Μην λησμονείτε και το σήμα της
πολικής Αρκούδας, που έχει στο μπουφάν του... θυμηθείτε την Αρκούδα. Προσέξτε τις
φωτογραφίες, από την προσευχή στο ειδώλιο της «Μάνας Γης», στην οποία μετείχαν
εκπρόσωποι όλων των θρησκειών και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και ο "πράσινος"
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος!
Διακρίνεται καθαρότερα το ομοίωμα της Γαίας!
Αυτό το Διαθρησκειακό Περιβαλλοντικό
συμπόσιο πραγματοποιήθηκε το 2007 (1
περίπου χρόνο μετά το ταξίδι του David στην
περιοχή) στην Γροιλανδία, όπου οι εκπρόσωποι
των Δώδεκα μεγαλύτερων θρησκειών,
προσευχήθηκαν (στον ίδιο χώρο και χρόνο!) για
τη σωτηρία του Βορείου Πόλου και των
παγετώνων του! "Μαϊτρέγια" ή "Μητρόγαιος" ή
"Μητέρα Γαία" ή "Θρησκεία της Λατρείας της
Γαίας", με κέντρο στη δύση το θεοσοφικό Tara
Center ή Tera Center, "Κέντρο της Γαίας" στο Λονδίνο!
Καλό είναι να γνωρίζετε ότι το 1977-1978, ξεκίνησαν οι
φήμες ότι ένας μεγάλος πνευματικός "Διδάσκαλος" θα
εμφανιστεί στο Λονδίνο και θα σώσει την ανθρωπότητα!
Οι οπαδοί του τον ονόμασαν "Ο Μαϊτρέγια"!
Βλέπετε τον David να «διδάσκει» οικολογία (μέσω του
διαδικτυακού τόπου του), σε μια ομάδα μικρών μαθητριών
από το σχολείο, του St Christopher στην Αγγλική πόλη
Hampstead. Ο David περιγράφει το Adventure ecology,
ως ένα «Παγκόσμιο Δίκτυο Μάθησης», που αποτελείται
από τρεις κύριους πυλώνες -τις Αποστολές, τις Τέχνες
και την Εκπαίδευση!
Ο David αναφέρει (στις 20 Ιανουαρίου 2007) ότι, θέλει να δημιουργήσει ένα μεγάλο
δίκτυο από εκπαιδευτικούς (καθηγητές, δασκάλους, κλπ.), οι οποίοι να γίνουν πρεσβευτές του
Adventure Ecology (Οικολογικής Περιπέτειας)! Μέχρι τότε (20-1-2007) είχαν ήδη υπογράψει 200
εκπαιδευτικοί, και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2009, ο αριθμός αυτός θα φτάσει στους 4000! Ας
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δούμε τι μας λέει η εκπαιδευτικός Sylvia Guidara (ενεργό μέλος του Adventure Ecology), η
οποία είχε γνωρίσει τον David (όταν αυτός είχε επισκεφτεί το σχολείο, στο οποίο δίδασκε, στην
Μελβούρνη -Αυστραλία): «Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι που τα παιδιά θα αγαπήσουνε και οι
καθηγητές θα μπορέσουν να αισθάνονται σίγουροι με αυτό». Λέει επίσης «Πρέπει να κάνουμε
μεγάλη προσπάθεια, επειδή υπάρχει τόσο πολύ λάθος πληροφόρηση σχετικά με την αλλαγή
του κλίματος στο διαδίκτυο». Αυτή και ο David, έχουν επίσης συνεργαστεί με το Υπουργείο
Παιδείας και Δεξιοτήτων, για να επεκταθεί (το Adventure Ecology) σε ολόκληρο το
σχολικό δίκτυο εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου! Όπως αντιλαμβάνεστε μια πτυχή,
του γενικού σχεδίου (του David) είναι η επέκταση (της Οικολογικής Περιπέτειας) όχι μόνο στα
σχολεία και τα κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και σε όλα τα σχολικά ιδρύματα
Παγκοσμίως! Καλό είναι να μην λησμονούμε, ότι ήδη σε όλα τα σχολεία του πλανήτη (τα
τελευταία χρόνια, και στην χώρα μας), οι μαθητές χρησιμοποιούν (για την εκπαίδευσή τους)
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ).
Στην φωτογραφία βλέπετε τους ήρωες-καρτούν, που
προβάλλονται μέσα σε μερικά, από τα “εκπαιδευτικά”
προγράμματα (σε μορφή κινουμένων σχεδίων) από την
εκπαιδευτική ιστοσελίδα του David (Adventure ecology)!
Για να δούμε τι συμβολίζουν όμως οι χαρακτήρες (καρτούν)
που προτρέπει (ο David) τα παιδιά, να μιμηθούν:
Με πρώτη ματιά βλέπουμε, τους χαρακτήρες να φοράνε
προστατευτικά γυαλιά (με πράσινους φακούς), ακουστικά
στα αυτιά, προστατευτική μάσκα και ένα σακίδιο στην
πλάτη! Στα γυαλιά (με πράσινους φακούς), υποτίθεται ότι
περνάει το μήνυμα (στα παιδιά) να βλέπουν τα πράγματα
γύρω τους με οικολογική ματιά (πράσινο χρώμα) αλλά τα
προστατεύουν και από την ακτινοβολία του ήλιου! Αυτό
σημαίνει ότι το σύστημα “προγραμματίζει” τα παιδιά να
ζούνε σε μια ψεύτικη πραγματικότητα (ΜΜΕ, παιδεία κλπ),
να βλέπουν μια κατασκευασμένη εικόνα (που βολεύει το
σύστημα)! Τα ακουστικά υποτίθεται ότι χρειάζονται για να συνεννοούνται με τους συντρόφους
τους! Μέσω των ακουστικών (τα παιδιά) δέχονται εντολές μόνο από το Control Room (δηλαδή
τον David)! Η μάσκα υποτίθεται ότι προστατεύει από την μόλυνση της ατμόσφαιρας! Η μάσκα
συμβολίζει την φίμωση, που επιβάλλει το σύστημα (στα παιδιά)! Και τέλος στο σακίδιο
τοποθετούν τα πράγματά τους! Το σακίδιο συμβολίζει τις προσταγές του “Καπετάνιου” (David),
που τα παιδιά κουβαλούνε “στην πλάτη τους” δηλαδή στο μυαλό τους! Η μάσκα, επίσης
εντάσσεται στην οικολογική τρομοκρατία (υποτιθέμενη μολυσμένη ατμόσφαιρα, ιοί, κλπ)!
Δείτε το παρακάτω Βίντεο (από το YouTube) με τίτλο: Responsible Tourism Nepal.
Στο παραπάνω βίντεο είδαμε τον David (το 2008) να «περιπλανιέται» στην Ασία, και πιο
συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή του κρατιδίου του Νεπάλ (που συνορεύει με την Ινδία και
το Θιβέτ)! Στο πρώτο χωριό (που επισκέφτηκε ο David) οι κάτοικοί του διαθέτουν ηλεκτρονικούς
υπολογιστές που είναι συνδεμένοι στο διαδίκτυο! Στο δεύτερο χωριό, οι κάτοικοι παράγουν
ενέργεια-μεθάνιο (από τις ακαθαρσίες των ζώων) και έπειτα, την χρησιμοποιούν στα νοικοκυριά
τους! Νωρίτερα Το 2007, ο David είχε ταξιδέψει στο Εκουαδόρ (Ισημερινός), μαζί με ακόμα 5
άτομα (2 διακεκριμένους φωτογράφους -Ollie Chanarin και Adam Broomberg-, 1 σκηνοθέτη Dustin Lynn-, 1 παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη -Gabriel Orozco- και 1 εθνοβιολόγο -Maria
Fadiman-!
Πιο συγκεκριμένα ο David διέσχισε (πεζός αλλά και με βάρκα) την
ζούγκλα και τους παραπόταμους του Αμαζονίου (για περίπου 1 μήνα)
με σκοπό να “προβάλει” τις ζημίες που προκλήθηκαν (εδώ και
τουλάχιστον 30 χρόνια) από τις Διεθνείς Εταιρείες Πετρελαίου,
τόσο στο έδαφος όσο και στους κατοίκους της περιοχής!
Στην φωτογραφία βλέπετε το λογότυπο (σε σχήμα Χ) της μικρήςανεπίσημης αποστολής του David (το 2007) στο Εκουαδόρ
(Ισημερινός)! Ο David, τελικά, μετά από όλες τις οικολογικές του
προσπάθειες, κατάφερε να αναγνωριστεί (2009) και από τον ΟΗΕ!
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Πιο συγκεκριμένα, εντάχθηκε στην κατηγορία των κλιματικών ηρώων! (UNEP=United
Nations Environment Program, Πρόγραμμα Περιβάλλοντος ΟΗΕ).
Στις παρακάτω ιστοσελίδες μπορείτε να δείτε μερικές αναφορές από την UNEP σχετικά με τον
David de Rothschild!!! http://www.unep.org/wed/2009/english/content/climateheroes.asp
http://www.unep.org/experts/Default.asp?Page=profiles&ExpertID=430&ShowList=no&eName=
David%20de%20Rothschild
http://www.scribd.com/doc/20828192/Tunza-5-1-Melt-Down
http://www.unep.org/wed/2009/english/index.asp
Αντιλαμβάνεστε τι είδατε μόλις τώρα; Για να μεταφράσουμε το
παραπάνω κείμενο στα Ελληνικά: Το 2009 βρήκαμε 5 εμπνευσμένους
περιβαλλοντολογικούς ακτιβιστές, οι οποίοι τώρα υπάγονται στην
ομάδα του UNEP, στην κατηγορία των Κλιματικών Ηρώων.
Για το WED 201O, θα θέλαμε να μας πείτε (ΨΗΦΙΣΕΤΕ) - Ποιος είναι ο Κλιματικός σας Ήρωας;
Ποιος σας εμπνέει για να κάνετε κάτι θετικό για το περιβάλλον;
Δείτε το παρακάτω Βίντεο (από το YouTube) με τίτλο:
CleanUp the World Ambassador - David De Rothschild
Welcome Message 2009. Στο παραπάνω βίντεο είδαμε τον
David, να ευχαριστεί τον κόσμο που τον ανέδειξε -ψήφισε
(μέσω του Clean Up) World Ambassador (Παγκόσμιο
Πρεσβευτή της Οικολογίας)! Το 2003, (μέσω του περιοδικού
Tatler) ο David ψηφίστηκε (κυρίως από τις γυναίκες) σαν ο
2ος πιο Hot εργένης σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο!
Τον Οκτώβριο του 2007, από το περιοδικό GQ
(ευρύτερα διαδεδομένο σε Ηνωμένο Βασίλειο και
Γερμανία), ο David κέρδισε (με ψηφοφορία από
τους αναγνώστες του περιοδικού), τον τίτλο του
Περιβαλλοντολόγου της χρονιάς! Η φωτογραφία
είναι από την βράβευση του David, στις 25
Οκτωβρίου 2007 στο Μόναχο της Γερμανίας! (2510-2007). Βλέπετε (από αριστερά προς τα δεξιά)
την ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών
Waris Dirie, τον Βρετανό ηθοποιό Christopher
Lee (τον πιο γνωστό κινηματογραφικό “Κόμη
Δράκουλα”), την πασίγνωστη Γαλλίδα ηθοποιό
Catherine Deneuve και φυσικά τον “σεμνό” και “ταπεινό” David! Η φωτογραφία “τραβήχτηκε”
στις 10 Φεβρουαρίου του 2008 (10-2-2008), πριν από μια συνέντευξη τύπου για το
φιλανθρωπικό γεγονός με θέμα: “Cinema for Peace” δηλαδή “Κινηματογράφος (αφιερωμένος)
στην Ειρήνη”! Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια του 58ου (5+8=13)
Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βερολίνου, που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 17
Φεβρουαρίου 2008, στην Γερμανία, στην χώρα που ξεκίνησε η οικονομική Αυτοκρατορία της
οικογένειας Rothschild, το 1750!
Συγκεκριμένα, ο Μωυσής Amschel Bauer εγκαθίσταται στην Εβραϊκή συνοικία της
Φρανκφούρτης (σε αυτή την πόλη εδρεύει σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα!),
όπου και ανοίγει μια επιχείρηση (ανταλλακτήριο νομισμάτων και χρυσού) το 1750! Ο γιός
του (και μετέπειτα πατριάρχης της οικογένειας Rothschild), Mayer Amschel Bauer (1744-1812),
αναλαμβάνει την επιχείρηση του πατέρα του και αλλάζει το όνομα του σε Mayer Amschel
Rothschild (Κόκκινη Ασπίδα)!
Τώρα θα δούμε αναλυτικά, πως και με ποιο τρόπο ξεκίνησε η τελευταία και σπουδαιότερη
“Οικολογική” Αποστολή του David, με την ονομασία “Μήνυμα σε μπουκάλι”, δηλαδή το ταξίδι
(διάρκειας περίπου 100 ημερών) από το Σαν Φρανσίσκο προς το Σύδνεϋ με την βάρκα (τύπου
καταμαράν) Plastiki!

- 29 -

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον David, να ποζάρει στο
εξώφυλλο του περιοδικού GreenPages, που επισκέφτηκε.
Πριν αναφερθούμε όμως, στην παραπάνω αποστολή του
David, ας δώσουμε μερικές συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με την πόλη του Σαν Φρανσίσκο
Η πόλη αυτή, πήρε το όνομά της προς τιμήν του
Αγίου Φραγκίσκου (Άγιος της Καθολικής Εκκλησίας,
γνωστός για τα Στίγματα που έφερε στο σώμα του),
προστάτης της Ιταλικής πόλης Ασίζη!

Το 1986, σε αυτή την πόλη (Ασίζη) πραγματοποιήθηκε η 1η
Διαθρησκειακή Σύναξη (World Day of Prayer for Peace Παγκόσμια
ημέρα της Προσευχής για την Ειρήνη), με την συμμετοχή 160
εκπροσώπων όλων των θρησκειών, που οργανώθηκε από τον Πάπα
Ιωάννη Παύλο Β (Karol Jozef Wojtyla - ήταν o 1ος πάπας που όταν
πήγε το 2000 στην Ιερουσαλήμ προσκύνησε στο Δυτικό Τοίχο, το
γνωστό ως Τείχος των Δακρύων)! Στην ίδια πόλη (Ασίζη)
οργανώθηκε ξανά το 2002, η ίδια Διαθρησκειακή Σύναξη. Στην
φωτογραφία αριστερά βλέπετε το έμβλημα της πόλης, της Ασίζης.
Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπετε το άγαλμα ενός
Λιονταριού-Δράκου που βρίσκεται στην περιοχή Σίτυ (City) του
Λονδίνου, που είναι η “καρδιά” του Παγκόσμιου Τραπεζικού Συστήματος
που ελέγχεται (κατά το μεγαλύτερο μέρος) από την Τραπεζική
οικογένεια των Rothschilds!
Το Λιοντάρι-Δράκος (που έχει απλωμένο απειλητικά το
δεξί του πόδι) συμβολίζει τον Σατανά, που κρατάει μια Ασπίδα
(που στην πραγματικότητα είναι ένας ανοιχτός πάπυρος) με
ένα ανάποδο κόκκινο σταυρό! Η Εντολή είναι σαφής:
«Yποταχθείτε - προσκυνήστε με»! Προσέξτε ιδιαίτερα, την
...γλώσσα και την ...ουρά του Θηρίου! Όπως λοιπόν, είδαμε
και παραπάνω, το 2002, μαζευτήκαν για μια ακόμα φορά,
εκπρόσωποι όλων των μεγάλων Θρησκειών, στην πόλη του
Αγίου Φραγκίσκου (Ασίζη), για να προσευχηθούν στο “Μεγάλο
Πνεύμα του Σύμπαντος” για την Παγκόσμια Ειρήνη!
Για να δούμε όμως τι συμβαίνει την ίδια χρονιά (2002),
στην αντίστοιχη πόλη του Αγίου Φραγκίσκου στην Καλιφόρνια
(San Francisco): O David λαμβάνει μέρος στους αθλητικούς
αγώνες τρίαθλου, που οργανώνονται στο νησί του Αλκατράζ,
που βρίσκεται στον κόλπο του San Francisco. Σε αυτήν την
αθλητική εκδήλωση, που έχει την ονομασία «Απόδραση από
το Αλκατράζ» o David κερδίζει το 1ο βραβείο!
Καλό είναι να γνωρίζετε ότι το νησί του Αλκατράζ είναι ευρύτερα γνωστό με την ονομασία «Ο
ΒΡΑΧΟΣ» (THE ROCK)!
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Αν, κατά την άποψη της Καθολικής Εκκλησίας, ο
Απόστολος Πέτρος, που χαρακτηρίζεται σαν ο “Βράχος (Rock)”,
είναι το θεμέλιο της (παπικής - Καθολικής) Χριστιανικής
Θρησκείας και εκπρόσωπος του Θεού επί της Γης, τότε ο David
που ταυτίζεται συμβολικά με τον Βράχο (Rock), ποιας
θρησκείας (θεμελιωτής) και ποιου θεού εκπρόσωπος είναι; Στην
φωτογραφία βλέπετε το βραχώδες μέρος, πάνω στο οποίο είναι
χτισμένος ο Θόλος του Βράχου (Dome of the Rock) ή Τέμενος
του Αλ Ακσά (γνωστό και σαν το Τέμενος του Ομάρ) που
βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ)! Πάνω σε αυτόν το βράχο,
σχεδιάζουν οι Σιωνιστές Εβραίοι, να χτίσουν το Ναό του
Σολομώντα!
Πρώτος ο πάπας Βενέδικτος εισήλθε στο Θόλο
του Βράχου (Dome of the Rock) ή Τέμενος του Αλ
Ακσά, τον Μάιο του 2009.
Ο πάπας υποστηρίζει την ανάδειξη
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ.
To "Caritas In Veritate" υπάρχει ολόκληρο οnline.
To βρήκα, και στην Παράγραφο 67 ο πάπας
Βενέδικτος γράφει μεταξύ άλλων:
«H ανάγκη για την αναμόρφωση του ΟΗΕ και
ομοίως των οικονομικών ιδρυμάτων και της
διεθνούς οικονομίας, έστω κι εν μέσω μιας παγκόσμιας ύφεσης είναι πάρα πολύ ισχυρά
αισθητή, έτσι ώστε η έννοια της οικογένειας των εθνών να αποκτήσει αληθινά δόντια... Για την
διοίκηση της παγκόσμιας οικονομίας, για την αναζωογόνηση των οικονομιών που έχουν πληγεί
από την κρίση, για την αποφυγή της χειροτέρεψης της παρούσας κρίσης και των μεγαλύτερων
ανισορροπιών που θα προέκυπταν, για να επιφέρουμε ολοκληρωτικό κι έγκαιρο αφοπλισμό,
ασφάλεια στα τρόφιμα και ειρήνη, για να εγγυηθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και για
να ρυθμίζουμε την μετανάστευση, για όλα αυτά υπάρχει επείγουσα ανάγκη για έναν αληθινά
παγκόσμιο πολιτικό ηγέτη...
Μια τέτοια ηγεσία θα πρέπει να ρυθμίζεται δια νόμου ώστε να παρακολουθεί με συνέπεια
τις αρχές της επικουρικότητας και της αλληλεγγύης, για να επιζητεί την καθιέρωση του γενικού
καλού, ώστε να δεσμευθεί για την εξασφάλιση αυθεντικής αναπόσπαστης ανθρώπινης
ανάπτυξης, εμπνεόμενης από τις αξίες της φιλανθρωπίας στην αλήθεια. Επιπλέον, ο ηγέτης
αυτός θα πρέπει να έχει παγκόσμια αναγνώριση και να του δοθεί η αποτελεσματική εξουσία να
εξασφαλίζει ασφάλεια για όλους, δικαιοσύνη και σεβασμό για τα δικαιώματα. Εμφανώς θα
πρέπει να έχει (ο παγκόσμιος ηγέτης) την εξουσία να εξασφαλίζει την συμμόρφωση όλων των
μερών με τις αποφάσεις του, κι επίσης με τα συντονισμένα μέτρα που θα υιοθετούνται σε
διάφορα διεθνή forums».
«Όποιος περιφρονεί το νόμο του Θεού περιέρχεται στην τυραννία του Διαβόλου».
Μια νέα διαθρησκευτική εβραϊκή πρωτοβουλία που ξεκίνησε, διατυπώνει την άποψη ότι για να
κτιστεί ο Τρίτος Ιουδαϊκός Ναός στην Ιερουσαλήμ δεν απαιτείται να καταστραφεί ο
«Θόλος του Βράχου» (Dome of Rock) ( ή «Όρος του Ναού» κατά τους Ιουδαίους, που έχει
μείνει γνωστός και ως το «τέμενος του Ομάρ» από τον χαλίφη Ομάρ - εμπν - ελ Χαττάμπ, (581 644 μ.X.) ο οποίος το έκτισε αφού κατέλαβε την Ιερουσαλήμ).
Οικουμενιστική συνάντηση στην Νάπολη" Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2007
Συντάχθηκε απο τον Διονύση Μακρή:
Σε μια κοινά ομολογημένη αγωνιώδη προσπάθεια να πρωταγωνιστήσει στη διεθνή σκηνή το
Βατικανό έχει αρχίσει μεθοδικά να διοργανώνει συναντήσεις θρησκευτικών ηγετών.
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Ένα τέτοιο συνέδριο στο όνομα της ειρήνης και της πάταξης της βίας ξεκίνησε προχθές
στη Νάπολη με τη συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου
Κύπρου Χρυσοστόμου και άλλων εκπροσώπων Ορθοδόξων Εκκλησιών μεταξύ αυτών και
αντιπροσωπείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος! Οι συναντήσεις αυτές οι οποίες είναι
άνευ ουσίας σύμφωνα με εκτιμητές αποβλέπουν σε δύο στόχους.
Ο πρώτος έχει να κάνει με την αναβίωση του θεομίσητου πρωτείου των Παπικών και ει
δυνατόν την αποδοχή του και από ετέρους ηγέτες άλλων θρησκειών, ώστε αυτό να επιβληθεί
αναγκαστικά και στις χριστιανικές εκκλησίες και δη στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Στην ουσία πρόκειται για ένα άριστα μεθοδευμένο σχέδιο, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται και
να τίθεται σε ισχύ από τη διπλωματία του Βατικανού από την εποχή του Πάπα Παύλου και τη Β΄
Βατικάνεια Σύνοδο. Δυστυχώς στην καλοστημένη παγίδα της Ρώμης πιάστηκαν ως θύματα
πολλοί ηγέτες Ορθόδοξοι, οι οποίοι στο όνομα μια ανούσιας συνεργασίας άνοιξαν διάπλατα τις
πύλες στους Παπικούς και στους Πάπες των τελευταίων ετών.
Πρώτο θύμα ήταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρας, ο οποίος διέκρινε
μέσα από την πρόταση της Ρώμης την ευκαιρία διεξόδου του Οικουμενικού θρόνου από την
απομόνωση που είχαν επιβάλλει οι κυβερνώντες στην Τουρκία. Έκτοτε και οι επόμενοι
Πατριάρχες ακολούθησαν την ίδια γραμμή καθιερώνοντας μια οικουμενιστική τακτική που σε
άλλες εποχές ήταν παντελώς ξένη προς την Ορθόδοξη εκκλησιαστική βιωτή. Η διπλωματία
της Ρώμης έχει «αιχμαλωτίσει» κατά τρόπο τινά τους ηγέτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας
μέσα από αλλεπάλληλες και παντός είδους παροχές που αδιαλείπτως και πλουσιοπάροχα τα τελευταία έτη προσφέρει (χρήματα, υποτροφίες, λείψανα αγίων κ.ο.κ.)
Ο δεύτερος στόχος αποβλέπει στην υπέρβαση των δυσκολιών που ανέκυψαν για την
Παπική Εκκλησία σε Παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τα κατά συρροή ηθικά και οικονομικά
σκάνδαλα και τη σαπίλα μεγάλου μέρους των συνεργατών - στελεχών της και δη του κλήρου
της. Έτσι, οι δηλώσεις κατά της βίας και υπέρ της ειρήνης και η επιχείρηση αποδοχής του Πάπα
ως μοναδικού επίγειου εκπρόσωπου του Υψίστου δεν στοιχίζουν για την πολιτική της Ρώμης.
Αντιθέτως συμβάλλουν στην αποκατάσταση του κλονισθέντος κύρους του Πάπα Βενέδικτου
16ου και της παραπαίουσας Παπικής εκκλησίας μη αποδεκτής εδώ και αιώνες πλέον από τον
Ουρανό. Ο πάπας Βενέδικτος ο 16ος έχει ωθήσει τους παγκόσμιους θρησκευτικούς ηγέτες να
μην επιτρέψει στο όνομα του Θεού να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί η κάθε μορφής βία.
Με τη δήλωση αυτή θέτει στην ίδια μοίρα ο δυστυχής τους δαίμονες και τον Τριαδικό Θεό,
λησμονώντας το εδάφιο του προφήτη Δαυίδ που αναφέρει πως «δαίμονες οι θεοί των Εθνών».
«Οι θρησκείες δεν πρέπει ποτέ να γίνουν οχήματα για την έχθρα», είπε ακόμη ο πάπας στους
ηγέτες που παρευρίσκονται στην σύνοδο κορυφής ειρήνης στη Νάπολη της Ιταλίας,
λησμονώντας πως η Εκκλησία που υπηρετεί διατηρεί ολάκερες βιομηχανίες όπλων για δήθεν
επιχειρηματικούς σκοπούς «Η καθολική εκκλησία θα συνέχιζε να επιδιώκει το διάλογο για να
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των πολιτισμών» είπε ακόμη ενώπιον της Ιεράς Τραπέζης και
μπροστά στα μάτια του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου και άλλων Χριστιανών
Εβραίων, Μουσουλμάνων, Βουδιστών, και ηγετών άλλων Θρησκειών που παρευρίσκονται στην
εκδήλωση που οργανώνεται από την Κοινότητα Sant' Egidio.
Υπεροχή Καθολικών! Η τριών ημερών διάσκεψη - που έχει το δικαίωμα για έναν κόσμο
χωρίς βία: Θρησκείες και πολιτισμοί στο διάλογο - συλλέγει τους μελετητές και τους
θρησκευτικούς ηγέτες. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο
Αρχιεπίσκοπος του Καρντέπουρι Ουίλιαμς, ο Ραβίνος Yona Metzger του Ισραήλ, και ο ιμάμης
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ibrahim Ezzeddin. «Σε έναν κόσμο που πληγώνεται από
τις συγκρούσεις, όπου η βία δικαιολογείται στο όνομα του Θεού, είναι σημαντικό να
επαναληφθεί ότι η θρησκεία δεν μπορεί ποτέ να γίνει ένα όχημα της έχθρας, δεν μπορεί ποτέ να
χρησιμοποιηθεί στο όνομα του Θεού για να δικαιολογηθεί η βία», είπε ο πάπας στην σύνοδο
κορυφής. «Αντίθετα, οι θρησκείες μπορούν και πρέπει να προσφέρουν τους πολύτιμους
πόρους για να χτίσουν μια ειρηνική ανθρωπότητα, επειδή μιλούν για την ειρήνη στην καρδιά του
ατόμου.
«Με σεβασμό των διαφορών μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών, όλοι καλούμαστε για
να εργαστούμε για την ειρήνη και μια αποτελεσματική προσπάθεια να προωθηθεί η συμφιλίωση
μεταξύ των λαών». Αλλά κατέστησε επίσης σαφές ότι δεν θα κινηθεί ποτέ παραδοσιακός
καθολικός να διδάξει, ότι ο καθολικισμός είναι μόνο η μια αληθινή πίστη. Τέλος ο πάπας είπε
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«Πόσο σημαντικό είναι να ενταθούν οι προσπάθειες για μια σοβαρή στρατηγική πρόληψη που
εστιάζεται στα σχολεία και στον εργασιακό χώρο αλλά και στη βοήθεια των νέων ώστε να
ξοδευτεί ο ελεύθερος χρόνος τους» προσθέτοντας πως «ο καθένας πρέπει να επέμβει ενάντια
στη βία». Τα συμπεράσματα κατόπιν αυτών δικά σας.
Απλώς θυμηθείτε τα λόγια του πατρο-Κοσμά για τον πάπα και θα κατανοήσετε το γιατί
οφείλουμε να απορρίπτουμε τις ανωτέρω συναντήσεις!
Μήπως γνωρίζατε, ότι η πόλη του San Francisco, έχει ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς με
τον Εβραϊκό λαό και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες Εβραϊκές αποικίες στην Αμερική;
Μήπως γνωρίζατε, ότι και οι Rothschilds είχαν στείλει έναν πράκτορα τους (τον Άγγλο
Benjamin Davidson) για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους, στην συγκεκριμένη πόλη; Τις
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, θα τις βρείτε στην Εγκυκλοπαίδεια του San Francisco,
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sfhistoryencyclopedia.com/articles/j/jews.html
Ας επιστρέψουμε όμως, και ας δούμε τις εξελίξεις που έχουμε, σχετικά με το ταξίδι του
David, αφού πρώτα ρίξουμε και ματιά στα γεγονότα της Συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης,
με θέμα την Κλιματολογική Αλλαγή:
Στο διάστημα 7 με 18 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κοπεγχάγης
(Δανία), η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή! Το σχέδιο προέβλεπε
την επιβολή ενός Παγκόσμιου φόρου άνθρακα, σε όλα τα μέλη-κράτη του ΟΗΕ, σαν κίνητρο, για
να αναγκαστούν να μειώσουν τους ρύπους τους, ώστε να αντιμετωπιστεί η Κλιματική Αλλαγή!
Εκ πρώτης όψεως, το να μειώσουν οι χώρες του πλανήτη, τους ρύπους τους, ακούγεται λογικό!
Όμως στην πράξη, κάτω από το πρόσχημα της Κλιματικής Αλλαγής, όλα τα κράτη, θα
παρέδιδαν μεγάλο μέρος της κυριαρχίας τους στον (Αμερικανοκρατούμενο) ΟΗΕ (ο
οποίος ήδη έχει αναβαθμιστεί υπερβολικά), και ο οποίος με τα συντονιστικά του όργανα, θα
μπορούσε να επεμβαίνει άμεσα στα εσωτερικά της κάθε χώρας, με το πρόσχημα του
ελέγχου και της επιβολής του φόρου Άνθρακα! Με λίγα λόγια, θα πηγαίναμε ολοταχώς για
μια Παγκόσμια Κυβέρνηση!
Στην πράξη, ήδη έχουμε ένα είδος άτυπης Παγκόσμιας Κυβέρνησης, αφού όλοι οι
Παγκόσμιοι Οργανισμοί (με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο) συνδέονται μεταξύ τους! Αυτό που
χρειάζεται, είναι η Παγκόσμια Κυβέρνηση να έχει την αποδοχή των λαών ή έστω, την αποδοχή
του μεγαλύτερου μέρους των λαών, γι αυτό δουλεύουν εδώ και πολλά χρόνια και
επεξεργάζονται πολλά σενάρια τρομοκράτησης (των λαών), ώστε στο τέλος να περάσουν τα
σχέδια τους!
Τελειώνοντας, να αναφέρουμε ότι τελικά, στην Σύνοδο της Κοπεγχάγης, δεν
καρποφόρησαν (προς το παρόν) οι προσπάθειες των Παγκοσμιοποιητών, όμως κατάφεραν να
περάσουν ένα προσχέδιο και κατάφεραν να ορίσουν μια νέα συνάντηση στην πόλη του Μεξικού
για το 2010. Ο απερχόμενος διαπραγματευτής του ΟΗΕ για το Κλίμα Yvo de Boer, δήλωσε ότι
δεν προβλέπεται η επίτευξη μιας δεσμευτικής συμφωνίας στη Σύνοδο του Κανκούν για τη
κλιματική αλλαγή, η οποία θα γίνει το Δεκέμβριο στο Μεξικό.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, οι δηλώσεις του έρχονται αμέσως 5
μήνες μετά την αποτυχία της Κοπεγχάγης, στην οποία συμμετείχαν παγκόσμιοι ηγέτες, όπως ο
πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama. Ο Yvo de Boer τόνισε ότι στη Σύνοδο του Κανκούν για το
Κλίμα, «δεν θα δοθεί μια αρκετά καλή απάντηση για το θέμα».
Οι δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, έγιναν με αφορμή τη συμμετοχή του στη
σύνοδο για το Κλίμα, η οποία πραγματοποιείται στη Γερμανία.
«Ένα καλό αποτέλεσμα στη Σύνοδο του Κανκούν θα αποτελέσει την αρχιτεκτονική για την
κλιματική αλλαγή και μετά θα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια δεσμευτική συμφωνία», τόνισε
χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Ο κ. De Boer εκτιμά, ότι μια διεθνής συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, θα επιτευχθεί μέσα στο 2012.
Η προηγούμενη σύνοδος για το Κλίμα που έγινε στην Κοπεγχάγη, απέτυχε παταγωδώς.
Στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης φάνηκε το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ των βιομηχανικών
κρατών, των αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Κίνα και των αναπτυσσόμενων κρατών.
O Yvo de Boer, επικεφαλής της Σύμβασης Πλαίσιο για τη Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ,
έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί μετά από 4 χρόνια από το συγκεκριμένο αξίωμα και
συγκεκριμένα θα αποχωρήσει την 1η Ιουλίου.
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ΟΜΩΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ
Κόλπος Μεξικού: φοβίες για τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή (μετά την έκρηξη που βύθισε
την εξέδρα άντλησης πετρελαίου Deepwater Horizon την Τρίτη 20 Απριλίου 2010). Για το θέμα
μίλησε στο τηλεοπτικό κανάλι Bloomberg (μετά την Σύνοδο της Κοπεγχάγης) ο γνωστός πια
Οικολόγος και Πρεσβευτής του ΟΗΕ (με την ιδιότητα του Κλιματικού Ήρωα) David Mayer de
Rothschild...!

Δείτε το βίντεο (από το YouTube) με τίτλο: David
Rothschild regrets Global Governance tough
to activate in Copenhagen.

Στη φωτογραφία βλέπετε τον πρώην Αντιπρόεδρο των
ΗΠΑ, Αλ Γκορ που στις 8-12-2009, απεύθυνε μήνυμα
προς τους ηγέτες, που βρίσκονταν στη Σύνοδο της
Κοπεγχάγης, να υπερψηφίσουν τη νέα συμφωνία για
το κλίμα! Στο φόντο διακρίνετε την γέφυρα Golden
Gate (Χρυσή Πύλη), στο San Francisco!
Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο ψηφιακό αρχείο του
κρατικού καναλιού της ΝΕΤ.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.ert-archives.gr/V3/public/popviewaspxtid=65579&tsz=0&act=mMainView&mst=00:35:49:11%20

Δυο μέρες μετά τον Αλ Γκορ, στις 10-12-2009, Πέμπτη,
ξημερώματα, η βάρκα Plastiki βγαίνει από το
σκέπαστρο και τοποθετείται για πρώτη φορά στο
νερό.
Στην φωτογραφία βλέπετε τον David, να ποζάρει
(ξημερώματα) πάνω στην βάρκα Plastiki, με φόντο την
γέφυρα του San Francisco (Golden Gate)!
Μια εβδομάδα μετά, γίνονται τα εγκαίνια της Plastiki
(=του πλάστη - δημιουργού;...)
Δείτε το παρακάτω βίντεο (από το YouTube) με τίτλο: 5th
Grade fieldtrip to the christening of the PLASTIKI 12-17.
Στο παραπάνω βίντεο είδαμε τα εγκαίνια της βάρκας Plastiki! Είδαμε τον David να
προσεγγίζει με χιούμορ, τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους, που στο τέλος συμμετείχαν
ενεργά, με το χειροκρότημά τους! Προς το τέλος του βίντεο, είδαμε τον David, να σκοντάφτει για
λίγο, στην προσπάθειά του να ανεβεί στη βάρκα! Αυτό, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός! Ο David
σκόνταψε επίτηδες, γιατί με αυτό τον τρόπο στρέφει την προσοχή του κόσμου πάνω του,
φαίνεται πιο ανθρώπινος και γίνεται πιο συμπαθείς στους παρευρισκόμενους. Επίσης
καταφέρνει να απομακρύνει τους καχύποπτους (αντίστροφη ψυχολογία)!
Στο τέλος του βίντεο, ενώ η βάρκα κάνει κάποιες δοκιμαστικές βόλτες στο κόλπο του San
Francisco, η κάμερα “ζουμάρει” στα παιδιά, το μέλλον της ανθρωπότητας (περνάει το
υποσυνείδητο μήνυμα στους τηλεθεατές, ότι αφού τα παιδιά είναι το μέλλον του πλανήτη,
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άρα και ο David είναι το μέλλον του πλανήτη, αφού “εκπροσωπεύει” τα παιδιά)! Με λίγα
λόγια, ένας από τους στόχους του David είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονιών (μέσω
τον παιδιών)! Δείτε το βίντεο (από το YouTube) με τίτλο: Plastiki Boat Blessing ceremony,
Sausalito Feb 27 2010.wmv
Στο παραπάνω βίντεο, είδαμε (στις 27-2-2010, στην προβλήτα του Sausalito) έναν ιερέα,
να ευλογεί με τον παραδοσιακό χαβανέζικο τρόπο, την βάρκα Plastiki και το πλήρωμά της!!!
Μετά την ιεροτελεστία, ο David εξήγησε (στο κοινό) τον σκοπό της Αποστολής του και κατόπιν
ευχαρίστησε, ένα προς ένα, όλα τα μέλη της Αποστολής!!! Δείτε (αναλυτικά, όλη την ιεροτελεστία)
στο παρακάτω βίντεο (από το YouTube) με τίτλο: Plastiki Boat Blessing- Part 1 of 2

Στο βίντεο είδαμε τον Χαβανέζο ιερέα, να εξηγεί την διαδικασία του τελετουργικού! Με λίγα
λόγια, λέει ότι προσευχήθηκε στα πνεύματα
- θεούς και τους ζήτησε να προστατέψουν την
βάρκα Plastiki και όλα τα μέλη της Αποστολής!
Αν προσέξατε ο David βρίσκετε στην μέση της
ομάδας του. Ενδιαφέρον, έχουν τα ονόματα
ορισμένων μελών της ομάδας: π.χ. ο ένας
λέγεται Tommy (Tomas=Θωμάς), ένας άλλος
λέγεται Lukas (Λουκάς), ένας άλλος
ονομάζεται Mathieu (Ματθαίος), κλπ.
Δείτε (οπωσδήποτε!!) την ομιλία του David, στο
παρακάτω βίντεο (από το YouTube) με
τίτλο:Plastiki Boat Blessing- Part 2 of 2. Statement
by David de Rothschild Το βίντεο …πιστεύω ότι

“μιλάει” από μόνο του και δεν χρειάζονται
περαιτέρω σχόλια! Δείτε και αυτό το βίντεο (από
το YouTube) με τίτλο : !!PLASTIKI SETTING SAIL!!

Στην φωτογραφία, βλέπουμε την βάρκα Plastiki (με το νέο της, πανί) που ετοιμάζεται να
περάσει κάτω από την γέφυρα Golden Gate
(Χρυσή Πύλη). Όπως είδαμε και παραπάνω, το
Σάββατο (πρωί) στις 20 Μαρτίου, ξεκίνησε το
ταξίδι του David, με προορισμό το Σίδνευ
(περνώντας μέσα από το "Δακτυλίδι της
φωτιάς"-Ειρηνικό ωκεανό)! Άραγε να είναι
τυχαίο το γεγονός, ότι την ίδια μέρα (20
Μαρτίου-λίγο πριν τα μεσάνυχτα), έγινε η
(πρώτη) έκρηξη στο ηφαίστειο της Ισλανδίας,
το οποίο έχει και ύψος 1666 μέτρα;
Αποτέλεσμα (κυρίως της δεύτερης έκρηξής) ήταν
το μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού ουρανού
να καλυφθεί από Σύννεφο Στάχτης που
εκτοξεύτηκε σε ύψος μέχρι και 11.000 μέτρων,
το οποίο είχε σαν συνέπεια, να ακυρωθούν όλες
οι αεροπορικές πτήσεις!
Η δεύτερη έκρηξη έγινε στις 15 Απριλίου, όταν ο David είχε πλησιάσει κοντά στο
(ηφαιστειακό) νησί της Χαβάης (Σταυροδρόμι του Ειρηνικού ωκεανού)! Ο David (όπως ήδη,
έχουμε αναφέρει σε παλιότερο κεφάλαιο) είχε δηλώσει ότι θα έπρεπε να περιοριστούν οι
αεροπορικές πτήσεις, για οικολογικούς λόγους (τα αεροπλάνα μολύνουν την ατμόσφαιρα, άρα
συντελούν στην Κλιματική Αλλαγή)! Περίεργο είναι, ότι μερικές εβδομάδες νωρίτερα είχε γίνει και
ο καταστροφικός σεισμός στην Χιλή, η οποία βρίσκεται πάνω σεισμικό τόξο του «Δακτυλιδιού
της Φωτιάς»!
Προέλευση (με διαμόρφωση - μικροεπεμβάσεις) από:
http://orthodoxi-pisti.blogspot.com/2010/05/david-mayer-de-rothschild.html
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