
Αγαπητοί αναγνώστες, αυτή την φορά θα σας μιλήσω εφ' όλης της ύλης. Και όπως πάντα έτσι και τώρα,
εκφράζω την γνώμη μου χωρίς να υποστηρίζω τα συμφέροντα κανενός. Η σημερινή -πρώην ελληνιστική,
νυν  δυτικού  τύπου-  αστρολογία,  θεωρείται  κορωνίδα  της  μεταφυσικής,  το  τελειότερο  ερευνητικό
σύστημα με  το  οποίο συνειδητοποιούμε ότι  όλα κάνουν κύκλους και  παραλλαγές,  που έρχονται  και
παρέρχονται, σύμφωνα με το equilibrium. Τα πάντα σε ετούτη την πλάση. Λόγου χάρη, κάποτε υπήρχαν
αρχαίες θρησκείες που σήμερα την θέση τους έχουν πάρει άλλες, π.χ. ο Χριστιανισμός αντικατέστησε το
αρχαιοελληνικό δωδεκάθεο, τον γνωστικισμό, τον μιθραϊσμό, κ.α. 

Οι αστρολογικοί κύκλοι ισχύουν ακόμη και στα κοινωνικά συστήματα. Για παράδειγμα, κάποτε υπήρχαν
μοναρχίες.  Έπειτα  δικτατορίες  και  κομμουνιστικά  καθεστώτα.  Σήμερα  κυριαρχεί  διεθνώς,  ο
επονομαζόμενος “γίγαντας με πήλινα πόδια”, ο καπιταλισμός -που ως επί το πλείστον προωθείται από
νεοφιλελεύθερα καθεστώτα, τα οποία όσο μπορούν,  αποφεύγουν να ξοδεύουν χρήματα για δημόσιες
επενδύσεις-.  Και  η  πανδημία  του  κορονοιού  αποτελεί  αφορμή  (όχι  αιτία)  που  για  πολλοστή  φορά
κλονίζονται  τα  σαθρά  θεμέλια  του  καπιταλισμού:  https://www.in.gr/2020/04/17/economy/diethnis-
oikonomia/giati-pandimia-tou-koronaiou-ksegymnose-ton-pagkosmiopoiimeno-kapitalismo 

Αυτό  το  τόσο  σπουδαίο  γεγονός  έδειξε  η  αστρολογική  πολυαστρία  Δία,  Κρόνου,  Πλούτωνα  στον
Αιγόκερω (το μότο και  το  σκίτσο του άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου:  “μένουμε σπίτι”).  Πρόκειται  για
σπανιότατη  αστρολογική  πολυαστρία  στον  Αιγόκερω,  που  έχει  επαναληφθεί  άλλες  οχτώ  φορές  στα
τελευταία  7,5  χιλιάδες  χρόνια  (μέχρι  τόσο  φτάνουν  να  δω  τα  ερευνητικά  μου  συστήματα).  Πιο
συγκεκριμένα,  μια  φευγαλέα  συνάντηση  Δία/Κρόνου/Πλούτωνα  συνέβη  στον  Αιγόκερω  -με
απειροελάχιστη προσέγγιση- μόνο τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 549 μΧ. 

Η προηγούμενη φορά ήταν το 1894πΧ από Ιανουάριο μέχρι και Απρίλιο. Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω,
εμφανίζεται το 2629 πΧ τον μήνα Ιανουάριο. Πιο παλιά εμφανίζεται το 2866 πΧ από Ιανουάριο μέχρι και
Απρίλιο. Αλλά τότε είχε ειδικό βάρος, επειδή συμμετείχε και ο transit Ουρανός στην πλοκή. Ακόμη πιο
παλιά εμφανίζεται το 3601 πΧ από Ιανουάριο μέχρι και Απρίλιο. Και ακόμη πιο πίσω, το έτος 3838 πΧ
για δύο μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Παλαιότερα εμφανίζεται το 4573 πΧ σε τρίμηνη προσέγγιση,
από Ιανουάριο μέχρι και Μάρτιο. Τέλος, εμφανίζεται το έτος 5309 πΧ από Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο.

Ίσως  παρατηρήσατε  ότι  δεν  υπάρχει  συγκεκριμένη  επαναληψιμότητα,  γιατί,  ενώ  όλοι  οι  πλανήτες
κινούνται ελλειπτικά γύρω από τον Ήλιο,  ο Πλούτωνας παρουσιάζει εξαιρετικά έκκεντρη τροχιά.  Οι
προκάτοχοί μας δεν γνώριζαν την ύπαρξή του μακρινού Πλούτωνα -αφού ανακαλύφθηκε το 1930 μΧ-,
που σημαίνει ότι δεν ήταν ενταγμένος στην γνωστική τους σφαίρα, στην συνείδησή τους. Παρόλα αυτά,
εμείς  οι  νεότεροι  αστρολόγοι  έχοντας  ετούτη  την  επιπλέον πληροφορία,  μπορούμε  κάλλιστα  να  την
χρησιμοποιούμε στην έρευνά μας,  όταν θέλουμε να  εξετάσουμε κύκλους  και  γεγονότα παλαιότερων
αιώνων με σύγχρονη ερμηνευτική. Και επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία για πανάρχαιες
εποχές όπως το 1894 πΧ προτίμησα -τον Νοέμβριο 2019- να αναλύσω την πολυαστρία σε 3 συνοδικά
ζεύγη: Δίας-Κρόνος, Δίας-Πλούτωνας, Κρόνος-Πλούτωνας (επισυνάπτω αν θέλετε να δείτε το αρχείο με
το συγκεκριμένο κείμενο, που φέρει τον τίτλο “προγνώσεις πενταετίας”).

Η ανωτέρω πολυαστρία λοιπόν θα διαρκέσει πολλούς μήνες, μέχρι τα Χριστούγεννα 2020 -δηλαδή την
νοιώθουμε για τα καλά στο "πετσί μας"-. Όχι μόνο με την διεθνή προπαγάνδα προφύλαξης εξαιτίας του
κορονοιού με όλα τα συναφή μέτρα που απαιτούνται. Αλλά κυρίως, με τις προκλήσεις από την μεριά των
Τούρκων. Γιατί η Σύνοδος αυτή θα έχει διάρκεια πενταετίας, -ως δείκτης παγκόσμιων εξελίξεων-, όπως:
επανεκλογή  Τραμπ,  Brexit,  διεθνή  πτώση  χρηματιστηρίων,  φτωχοποίηση  ασιατικών  κρατών,  ρωσο-
τουρκικές διενέξεις, σύρραξη ΗΠΑ-Περσίας ή ΗΠΑ-Κίνας/Βορείου Κορέας, συγκρούσεις με αραβικά
έθνη, επέκταση του Ισραήλ, άνοδο της ακροδεξιάς στην Γαλλία, παρακμή της ΕΕ, προβλήματα με το
μεταναστευτικό στον ευρωπαϊκό βορρά, οικονομική ασφυξία και κοινωνικές αναταραχές στην νότια και
κεντρική Ευρώπη. Και εξαιτίας της Ιταλίας η ισοτιμία του ευρώ ίσως διαιρεθεί (ήδη συμβαίνουν κάποια
από ετούτα τα γεγονότα, αλλά θα συμβούν ακόμη περισσότερα στον κόσμο που δεν τα αναφέρω εδώ).
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Όσο για τον κορονοιό, δεν προέρχεται από νυχτερίδες (βαμπίρ) ούτε απομακρύνεται με σκόρδα (σαν τον
βρικόλακα), όπως νομίζουν οι αδαείς. Στην εναλλακτική ιατρική αστρολογία που έχω ειδικευτεί, έμαθα
από τους δασκάλους μου ότι ο άνθρωπος είναι ενεργειακό ον, αποτελούμενο από 3,3 τρισεκατομμύρια
κύτταρα. Οι δε ιοί δεν είναι ζωντανά είδη. Προέρχονται από την 4η διάσταση, γι' αυτό απλώς υπάρχουν
(δεν ζουν ποτέ, ούτε πεθαίνουν ποτέ). Και για τον λόγο αυτό δεν έχουν καμιά επίδραση επάνω τους τα
αντιβιοτικά.  Μόνο  από  δευτερογενείς  λοιμώξεις  μάς  προφυλάσσουν  τα  αντιβιοτικά,  αν  κολλήσουμε
οποιαδήποτε ίωση, ωσότου ολοκληρώσει τον κύκλο της. Όταν έχουμε κάποια ίωση νοιώθουμε καλύτερα
αν  πάρουμε  αντιβιοτικό,  επειδή  αποφορτίζουμε  το  λεμφικό  μας  σύστημα,  επιτρέποντας  έτσι  στο
ανοσοποιητικό μας να επικεντρωθεί στην προσπάθεια αδρανοποίησης του συγκεκριμένου ιού /εισβολέα,
αναπτύσσοντας τα απαραίτητα αντισώματα, ώστε να μην είναι πλέον παθογόνος για τον οργανισμό μας.

Όμως αν μια λοίμωξη δεν προέρχεται από ίωση αλλά είναι αμιγώς μικροβιακή, τότε σίγουρα βοηθούν τα
κατάλληλα  αντιβιοτικά  φάρμακα,  αφού είναι  κατασκευασμένα  για  να  σκοτώνουν  μικρόβια.  Αλλά  η
χρήση  κάθε  αντιβιοτικού  εξειδικεύεται  πάντα,  καθώς  χορηγείται  κατόπιν  προτροπής  του  θεράποντα
ιατρού (ποτέ μην παίρνετε αυτοβούλως αντιβίωση). 

Θυμάμαι μια συζήτηση που είχα κάποτε με τον αείμνηστο εφευρέτη Γεώργιο Γκιόλβα, μου είχε πει πως
κάθε ιός αδρανοποιείται με μεγάλες ποσότητες ιονίζουσας ακτινοβολίας (άνω των 1.000  Thz /100ev  ή
κάτω από 300nm). Αλλά δεν επιτρέπεται να ακτινοβολήσουμε μια χώρα, ούτε καν ένα χωριό. Γιατί οι
προαναφερόμενες ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι  βλαπτικές για το  DNA  μας,  μπορεί  να  προκαλέσουν
ακόμη και καρκίνο στα ανθρώπινα κύτταρα.

Αν στην εξέλιξη των ειδών το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν είχε εκπαιδευτεί στο να συμβιώνει με
εκατομμύρια καλά μικρόβια που από φυσικού μας έχουμε (δέρμα, στοματική κοιλότητα, γαστρεντερικό
σύστημα,  κλπ),  ουδείς  άνθρωπος  θα  μπορούσε  να  επιβιώσει  στον  γαλάζιο  πλανήτη  μας
https://www.tovima.gr/2018/03/09/science/mikrobiwma-to-apolyto-farmako Ο προορισμός των ιών δεν
είναι να προσβάλλουν τον άνθρωπο, αλλά να επιτεθούν σε μικρόβια. 

Με  τον  όρο  μικρόβιο  εννοούμε  κάθε  μονοκύτταρο  οργανισμό.  Και  εκείνα  είναι  που  αρχικά
προσβάλλονται,  στο  στάδιο  της  μόλυνσης  του  οργανισμού  μας.  Έτσι  όμως,  τα  κύτταρα  των
προσβεβλημένων "καλών" μικροβίων εντός του οργανισμού μας, μεταλλάσσονται κατόπιν σε παθογόνα,
και με την σειρά τους επιτίθενται στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, το οποίο εξασθενούν. Αυτό είναι το
επόμενο  στάδιο,  της  λοίμωξης,  με  τις  γνωστές  σε  όλους  μας  συνέπειες  (αδυναμία,  βήχας,  πυρετός,
καταρροή κλπ). Αυτά διδάχτηκα στην εναλλακτική ιατρική αστρολογία.

Κατά κανόνα, η θνησιμότητα μιας πανδημίας εμφανίζεται περισσότερο στις πιο ευπαθείς ομάδες ενός
πληθυσμού, στα λεγόμενα “άτομα υψηλού κινδύνου”. Αν ψάξετε για παράδειγμα το 1918-1919 η έξαρση
της  Ισπανικής  γρίπης  ξεκίνησε  αμέσως  μετά  το  τέλος  του  Α'  ππ.  Τότε  υπήρχε  ένδεια,  υποσιτισμός,
αναλφαβητισμός, ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής, ελάχιστη ιατρική τεχνογνωσία. Δεν είχε ανακαλυφθεί
ούτε η πενικιλλίνη. Η θνησιμότητα της Ισπανικής γρίπης εμφανίστηκε περισσότερο σε εκείνους που
προηγουμένως είχαν κολλήσει τον βάκιλο της φυματίωσης και  νοσούσαν, είτε  ήταν ασυμπτωματικοί
φορείς φυματίωσης (το εξηγώ ανωτέρω).

Ας συνεχίσουμε να βλέπουμε αστρολογικά το θέμα. Όταν ο δείκτης transit Πλούτωνας ήταν στο ζώδιο
του Καρκίνου (1918-1919) εμφανίστηκε η πανδημία της Ισπανικής γρίπης, την οποία τότε κόλλησαν 500
εκατομμύρια άνθρωποι. Από αυτούς πέθαναν πάνω από 21 εκατομμύρια αυτόχθονες νεολαίοι, μόνο και
μόνο επειδή ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες. Στην εποχή που ζούμε ο δείκτης transit Πλούτωνας σήμερα
βρίσκεται  στο  αντιδιαμετρικό  ζώδιο  (στον  Αιγόκερω),  και  μια  νεοεμφανιζόμενη  πανδημία,  -ο
επονομαζόμενος  κορονοιός-,  πλήττει  τις  πιο  ευπαθείς  ομάδες,  αυτή  την  φορά  όμως  ταξιδιώτες,
αλλοδαπούς και ηλικιωμένους δείχνει η πολικότητα του άξονα του ζωδιακού συμβολισμού.

Μελετώντας την αστρολογική πορεία της τωρινής πανδημίας σε ωροσκόπια ίδρυσης και ανεξαρτησίας
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κρατών, συνάγω ότι, εντός του 2020 σχηματίζεται μια κωδωνοειδής καμπύλη σε γράφημα θνησιμότητας,
επειδή  ο  δείκτης  transit  Κρόνος  και  ο  δείκτης  transit  Δίας  πλησιάζουν  σε  Σύνοδο  /Ταύτιση  τον
προαναφερόμενο δείκτη transit Πλούτωνα στον Αιγόκερω. Πιο συγκεκριμένα, βλέπω ότι η έξαρση της
πανδημίας δεν έχει φθάσει ακόμα στο ζενίθ. Γιατί στο αστρολογικό μου μοντέλο το γράφημα δείχνει
επίπεδη καμπύλη τους καλοκαιρινούς μήνες και όλο το φθινόπωρο. Αλλά στην συνέχεια το πλήθος των
νέων κρουσμάτων αρχίζει διεθνώς να μειώνεται, αργά και σταδιακά από τον ερχόμενο χειμώνα, ήτοι από
τον Δεκέμβριο 2020 και μετά. Γιατί ξεκινά η “ανοσία της αγέλης”. Και ταυτόχρονα η εποχική γρίπη θα
ανταγωνιστεί τον κορονοιό. Έτσι πιστεύω. 

Πέρυσι ο κ. Τσιόρδας είχε πει ότι “η εποχική γρίπη στοιχίζει την ζωή σε 290.000 έως 650.000 ανθρώπους
παγκοσμίως,  άρα  έχουμε  κάθε  χρόνο  μια  πανδημία”  (πηγή):  https://www.youtube.com/watch?
v=nqVreBIFFZo&feature=emb_logo Όμως δώδεκα επιφανείς  ιολόγοι  διαφωνούν ηχηρά με τα μέτρα:
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic 

Διερωτώμαι λοιπόν, μέχρι πότε ο εθνικός μας γιατρός θα υποστηρίζει lockdown, σύμφωνα με εκτιμήσεις
που προέρχονται από το πανεπιστήμιο Imperial College (08/7ου/1907). Όσοι ξέρετε αστρολογία δείτε την
28η μοίρα μεταβλητών ζωδίων στους χάρτες του Imperial College και του ΠΟΥ (07/4ου/1948). Όταν ο
transit  Ποσειδώνας φτάσει σε εκείνη την μοίρα (το 2024) υποψιάζεστε τι έχει να γίνει -για νέο λόγο
τότε-, με το ραδιενεργό ιώδιο. Γιατί οι ιδιότητες των πλανητών σχετίζονται όχι μόνο με τα αδρανή υλικά,
αλλά και με τα μεταστοιχειωμένα (πειράματα Kolisko, Grabinger, Kollerstrom), π.χ. Ποσειδώνας= ιχθείς,
θάλασσα, ιώδιο, μεταναστευτικό, φάρμακα/εμβόλια, εξαπάτηση, κλπ. http://www.koliskoinstitute.org

Οι εξελικτικοί βιολόγοι διατείνονται ότι οι πρώτες πανδημίες παρουσιάστηκαν στην ανθρωπότητα πριν
από περίπου 10.000 χρόνια: https://www.youtube.com/watch?v=YIJLjaZT8uU Θεωρώ ότι  ο  Covid-19
ανήκει σε εκείνη την οικογένεια πανάρχαιων ιών. Γιατί όλοι οι ιοί είναι μεταλλάξεις του αρχικού ιού,
όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι είμαστε απόγονοι των πρωτόπλαστων. Αλλά δεν διασώζονται αναφορές.
Συνεπώς ο Covid-19 είναι παντελώς άγνωστος ιός στην σημερινή ιατρική κοινότητα. 

Παρακολουθώ πόσοι θάνατοι σημειώνονται στατιστικά σε κάθε χώρα από κορονοιό (στην 9η στήλη):
www.worldometers.info/coronavirus/#countries Και  ειδικά  για  την  Ελλάδα  κοιτάζω  εδώ
https://coronavirus.pineza.eu Η πανδημία είναι  σε εξέλιξη και  ελπίζω την πρωτοχρονιά 2021 να μην
υπάρξουν  παγκοσμίως  ~600.000  θάνατοι  από  κορονοιό.  Γιατί  κάθε  ζωή  αξίζει.  Και  δεν  πρέπει  να
κορεστούν οι εντατικές, κάθε ασθενής δικαιούται πρόσβαση σε αναπνευστήρα, αν νοσήσει σοβαρά από
κορονοιό https://longform.protothema.gr/koronoios

Εκτιμώ πως,  πολύ αργότερα,  -όταν η τωρινή πανδημία  θα έχει  πλέον ολοκληρώσει  τον  κύκλο της-,
κάνοντας  παγκόσμιο απολογισμό,  τα περισσότερα θύματα ενδέχεται  να θρηνήσουν χώρες της νότιας
Ασίας, Κίνα, Ινδία. Θα έπονται οι αραβικές χώρες όπως το Ιράν.  Στην συνέχεια η Νότιος Κορέα, η
Αγγλία, η Κεντρική & Βόρειος Αμερική, η Ιταλία, η Ευρώπη και η Αυστραλία. Με την υποσημείωση ότι
θα υπάρξουν χώρες που θεωρώ πως δεν θα ανακοινώσουν το πραγματικό πλήθος των περιστατικών τους:
Ρωσία,  Αφγανιστάν,  Πακιστάν,  Μπαγκλαντές,  Φιλιππίνες,  Ταϊλάνδη,  Μαλαισία,  Ινδονησία,  Σαουδική
Αραβία, Ιράκ, Συρία, Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη, Ισραήλ, Βαλκανικά κράτη, Αφρικανικά κράτη, Μεξικό,
Λατινική Αμερική και η Βόρειος Κορέα. Μακάρι να κάνω λάθος και να πέφτω έξω σε όσα σας λέω.

Από την εναλλακτική ιατρική αστρολογία που έχω ειδικευτεί, γνωρίζω πως κάθε μέρα που περνά ένα
μεγάλο θαύμα πραγματοποιείται στον οργανισμό μας, αφού έχουμε καταπολεμήσει με επιτυχία πάνω από
1060 σοβαρές ασθένειες που δυνητικά θα μας έπλητταν. Και κάθε ασθένεια διεκδικεί ένα μερίδιο από το
ποσοστό (την στατιστική “πίτα”) ενός πληθυσμού, ενώ κατά περιόδους παραχωρεί την θέση της σε μια
άλλη ασθένεια.  Που σημαίνει ότι  ουδείς  άνθρωπος δεν μπορεί να προσβληθεί ταυτόχρονα από πάρα
πολλές  ασθένειες.  Για  παράδειγμα,  η  εξάπλωση  του  κορονοιού  λέγεται  πως  μείωσε  διεθνώς  τους
θανάτους που προέρχονταν από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (έμφραγμα του μυοκαρδίου). 
Και επειδή δεν υπάρχει φάρμακο για τον κορονοιό, τα μόνα όπλα που εγώ έχω για να αμυνθώ απέναντι
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σε αυτόν τον πανάρχαιο εχθρό είναι οι εναλλακτικές γνώσεις μου, π.χ. αποφεύγω το ρύζι -παρόλο που
είναι νόστιμο και θρεπτικό-, διότι προκαλεί φλεγμονή στον υπεζωκότα (δεν είναι τυχαίο που οι Κινέζοι
φτύνουν φλέγματα όπου σταθούν κι όπου βρεθούν). Επίσης από την βοτανολογία γνωρίζω ότι τα αιθέρια
έλαια εισέρχονται σε όλα τα κύτταρα, διαπερνούν ακόμη και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. 

Εγώ προσωπικά ενισχύω τον οργανισμό μου με ουσίες, όπως: εχινάκια, αστράγαλος, πρόπολη, βιταμίνη
C timed  release,  χαλκό,  σελήνιο,  κολλοειδή  άργυρο,  Cat's  Clow,  Pau D'  Arco,  Andrographis,  Rubia
cordifolia,  εκχύλισμα  σπόρων  γκρέιπφρουτ,  έλαιο  ρίγανης,  εκχύλισμα  φύλλων  ελιάς,  έλαιο  μαύρου
κύμινου, υδραστίδα, μποσγουέλια, γκουντούτσι, θυμάρι, ρέισι, σαμπούκο, αγριμόνιο, φασκόμηλο, αλόη,
δενδρολίβανο,  ευκάλυπτο,  κίστο,  σιτάκε,  ιπποφαές,  προβιοτικά,  μαύρο  σκόρδο,  ψευδάργυρο  με
κουερσετίνη, κουρκουμά με μαυροπίπερο, ζεόλιθο, οζονοποιημένο ύδωρ, κ.α.

Θα μου πείτε, “τα χρειάζεται κανείς όλα αυτά”; Απαντώ, η δράση τους είναι κυκλική.  Ο οργανισμός
συνηθίζει  στις  ουσίες,  γι'  αυτό  χρειάζονται  εναλλαγές.  Έτσι  παίρνω  επιλεκτικά  κάποια  από  τα
προπεριγραφόμενα,  εναλλάξ.  Για  παράδειγμα,  όποιος  πάρει  εχινάκια  για  πάνω από 3  μήνες  δεν  τον
βοηθάει σε τίποτα. Άλλο παράδειγμα, αν κάποιος πίνει ένα χαμομήλι το βράδυ με σκοπό να χαλαρώσει
και να κοιμηθεί καλύτερα, μετά από 5 βράδια το χαμομήλι δεν τον πιάνει. Και για να γίνω ακόμη πιο
σαφής,  προηγείται  διατροφική  αποτοξίνωση  του  λεμφικού  μου  συστήματος  για  3  εβδομάδες,  με:
καλέντουλα, νεροκάρδαμο, κολλιτσίδα, πράσινο τσάι, γαϊδουράγκαθο, ταραξάκο, τσουκνίδα, βερβερίδα,
σημύδα, μαραθόσπορο, γλυκάνισο, μούρα, κέδρο, τριγωνέλλα, μαϊντανό, σέλινο, ραδίκια, παντζάρια και
αγκινάρες. 

Όμως  αν  κάποιος  τα  ξέρει  όλα  αυτά  θα  με  ρωτούσε  “τι  να  τους  κάνουμε  που  θα  δημιουργήσουμε
εκατομμύρια ετοιμοπόλεμους στρατιώτες, όταν δεν υπάρχει στρατηγός για να τους κατευθύνει ποιον να
πολεμήσουν”? Πολύ σωστή ερώτηση, γι’ αυτό παίρνω ρεμάνια, ασβαγκάντα και κόλιανδρο, που αφαιρούν
βαρέα μέταλλα από τα επινεφρίδια, μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης και δίνουν εντολή στον στρατηγό
-στα επινεφρίδια-, ποιον να πολεμήσουν οι στρατιώτες μου. Φυσικά δεν θα σας τα αποκάλυπτα όλα αυτά
αν η κατάσταση που βιώνουμε ήταν διαφορετική.

Μα πάνω  από  όλα,  ρωτήστε  εξαρχής  τον  γιατρό  που  σάς  παρακολουθεί,  αν  γνωρίζει  όλα  ετούτα  τα
εναλλακτικά που αναφέρω στο παρόν άρθρο και αν σας τα επιτρέπει. Γιατί είναι δραστικές ουσίες, έχουν
αλλεργίες και παρενέργειες, π.χ. στην εγκυμοσύνη και αλλού. Ο επιστήμων γιατρός σας έχει την ευθύνη της
υγείας σας, όχι εγώ. Μόνο εκείνον πρέπει να ακούτε σε ότι σας πει να κάνετε ή να μην κάνετε.

Παρενθετικά σάς αναφέρω ότι, η μακαρίτισσα η γιαγιά μου -που δεν ήξερε ομοιοπαθητική-, είχε βγάλει
δύο παγκόσμιους πολέμους μόνο με μια καμφορά στην δεξιά και μια στην αριστερή τσέπη του παλτού
της,  που  φορούσε  όποτε  έβγαινε  έξω  http://www.medinova.gr/kamfora-polytimi-gia-tin-katapolemisi-
kryologimatos-kai-flegmonon Ανήκω στις ευπαθείς ομάδες και μένω σπίτι -υπακούοντας στην Πολιτική
Προστασία-, ευχόμενος η κυβέρνηση να έπαιρνε μέτρα καταρχάς για να σταματούσαν οι θυσίες στον
βωμό της ασφάλτου, αφού κάθε χρόνο στην χώρα μας σκοτώνονται 700 άτομα και τραυματίζονται πάνω
από  9.000  σύμφωνα  με  επίσημα  στοιχεία  από  την  τροχαία:  http://www.astynomia.gr/index.php?
option=ozo_content&perform=view&id=81882&Itemid=73 

Λόγου χάρη, θα μπορούσε να κατασκευαστεί σιδηροδρομικό δίκτυο για σύνδεση όλων των πόλεων στους
νομούς  Θράκης,  Μακεδονίας,  Ηπείρου,  Θεσσαλίας,  Στερεάς  Ελλάδας  και  Πελοποννήσου.  Θα  ήταν
εξίσου ασφαλές και οικολογικό ακόμη και για την Κρήτη. Αφού μια αμαξοστοιχία σήμερα καταναλώνει
πετρέλαιο όσο δυο τριαξονικές νταλίκες για μια απόσταση 500 χιλιομέτρων σε 4,5 ώρες, ήτοι Αθήνα -
Θεσσαλονίκη, αλλά μεταφέρει με ασφάλεια 1000 άτομα, τρέχοντας με μέση ταχύτητα γύρω στα 80 χλμ.
την  ώρα:  https://1.bp.blogspot.com/-N0nOYdUnuLU/W-0hi5XJjdI/AAAAAAAAT_Y/D0FaybTl-
Qkn4pX4LB2QSkipUulMXqXUQCLcBGAs/s1600/Railway_map_of_Greece2.png Ωστόσο η ανάπτυξη
σιδηροδρομικού δικτύου θα ερχόταν σε σύγκρουση με πετρελαϊκά συμφέροντα, εταιρείες διοδίων και
βιομηχανίες αυτοκινήτων, αν αναλογιστούμε πόσα εκατομμύρια οχήματα κυκλοφορούν στην χώρα μας.
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Παρακολουθώ τον παγκόσμιο χάρτη  live  εξάπλωσης του κορονοιού, από το Johns Hopkins University
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf
6 Και υποστηρίζω την πιθανή καμπύλη που ενδέχεται να σχηματίσει το αστρολογικό γράφημα διεθνώς,
των  νέων  κρουσμάτων του  κορονοιού,  ως  τον  Δεκέμβριο  -μέχρι  τότε  κατάφερα  να  δω,  γιατί  μετά
δημιουργείται ανταγωνισμός με την εποχική γρίπη-. Γνωρίζοντας φυσικά ότι όλοι οι ιοί γίνονται λιγότερο
παθογόνοι  τους  καλοκαιρινούς  μήνες,  επειδή  αυξάνεται  μέχρι  10 φορές  το ποσοστό της  υπεριώδους
ακτινοβολίας του Ηλίου -αυτός είναι ο κύριος λόγος, όχι η αύξηση θερμοκρασίας του περιβάλλοντος,
ούτε γιατί έχουμε την τάση να ζούμε σε πιο ανοιχτούς χώρους (η Αφρική δεν θα έπρεπε να είχε ιώσεις)-.
Για να καταλάβετε, υπάρχει κλίμακα επικινδυνότητας του δείκτη UV που σε μια βροχερή χειμωνιάτικη
μέρα είναι γύρω στο  1  ενώ το κατακαλόκαιρο μπορεί να φτάσει μέχρι  11 τις μεσημεριανές ώρες στην
χώρα μας. 

Όμως  στο  βόρειο  ημισφαίριο  της  Γης  το  φετινό  καλοκαίρι  αναμένεται  ψυχρό  και  άνυδρο χωρίς
καύσωνες, βόρειο σέλας, κλπ. Και χρειάζομαι συμπλήρωμα βιταμίνης D3 (αν σας επιτρέπει ο γιατρός σας
να λάβετε). Επειδή ο Ήλιος δεν έχει εκλάμψεις, αφού ο ενδεκαετής κύκλος των ηλιακών κηλίδων έχει
μηδενιστεί (δείτε εδώ): https://www.spaceweatherlive.com/en/solar-activity/solar-cycle Αυτό ίσως να έχει
αντίκτυπο στην κατανομή των σιτηρών και ενδέχεται να διανεμηθούν κουπόνια τροφίμων σε κάποιες
χώρες  ωσότου  εξομαλυνθεί  η  κατάσταση.  Γενικά  μιλώντας,  η  Γη  διαρκώς  κατακλύζεται  από πλήθη
ουράνιων ακτινοβολιών. Και πάντα έχει ένα σταθερό ποσοστό εξ' αυτών. Δηλαδή χρονιές σαν την φετινή
που δεν υπάρχει ηλιακός άνεμος, το ποσοστό των ακτινοβολιών που φτάνει στην Γη αναπληρούται από
μεγαλύτερες δόσεις διαπεραστικής κοσμικής ακτινοβολίας, η οποία είναι σχετικά αγνώστου προελεύσεως
και προέρχεται από το εξώτατο διάστημα (συμπληρώνω: από την 12η διάσταση του Σύμπαντος). 

Στην εναλλακτική ιατρική αστρολογία που έχω ειδικευτεί, ο Πλούτωνας συμβολίζει και τις θανατηφόρες
πανδημίες, ιδίως όταν συνεργεί με αργούς πλανήτες, όπως ο Κρόνος. Και ξέρω ότι το ενεργειακό πεδίο
του  κορονοιού  υπάρχει  παντού  στον  αέρα  που  αναπνέουμε  και  σε  όλη  την  βιόσφαιρα  της  Γης
https://www.amna.gr/health/article/446500/O-koronoios-mporei-na-exaplonetai-apo-ton-aera-aplos-me-
tin-anapnoi--upostirizoun-epistimones Και αφού ο transit Πλούτωνας θα παραμείνει για σχεδόν 4 χρόνια
στον Αιγόκερω,  θεωρώ ότι  θα  υφίσταται  κατά κύματα,  περίπου μέχρι  τότε  στην γήινη  ατμόσφαιρα.
Πιθανότατα μεταλλαγμένος, αφού οι γριπώδεις ιοί έχουν την τάση να μεταλλάσσονται το καλοκαίρι λόγω
ζέστης -επειδή αυξάνεται η υπέρυθρη ακτινοβολία του Ηλίου-, και ξαναγίνονται παθογόνοι τον χειμώνα. 

Μέχρι στιγμής δεν ανακοινώνονται ιατρικές λεπτομέρειες θυμάτων κορονοιού, π.χ. πόσοι εξ αυτών ήταν
καπνιστές, ηλικίες, ομάδες αίματος, κλπ. ώστε να εξάγω χρήσιμα συμπεράσματα. Φυσικά το αίμα δεν
είναι  παντζαροζούμι,  γι'  αυτό  σήμερα  υπάρχουν  πάνω  από  220  αιματολογικές  εξετάσεις  που  από
κλασικούς  γιατρούς  συνταγογραφούνται  -κατά  περίπτωση-,  προκειμένου  να  εντοπιστούν  δείκτες
ασθενειών, ποικίλες προδιαθέσεις ή δυσλειτουργίες ενός οργανισμού. Πάντως το αστρολογικό γράφημα
του κορονοιού για την χώρα μας τείνει όπως είχα πει, σε πλατιά κωδωνοειδή καμπύλη όσο πλησιάζουμε
στο καλοκαίρι. Αλλά, βλέπω ότι στην Ελλάδα το 2020 θα παρουσιάσει έξαρση στα μέσα Αυγούστου, στα
τέλη Σεπτεμβρίου και τα Χριστούγεννα.

Όσον  αφορά  τον  σάλο  που  έχει  ξεσπάσει  διεθνώς  με  την τεχνολογία  5G -πανικόβλητος  κόσμος
καταστρέφει κεραίες-, κανένας   ιός   δεν μεταλλάσσεται εξαιτίας του   5G, σας διαβεβαιώ ως ηλεκτρονικός
(γιατί  κανείς  δεν  γεννιέται  αστρολόγος,  όλοι  από κάπου αλλού ξεκινήσαμε).  Η συχνότητα  5G  είναι
επιβαρυντική για το σώμα μας, αφού μειώνει το ανοσολογικό σύστημα (την αύρα μας), δίνοντας έτσι την
δυνατότητα να επιτίθενται διάφορα μικρόβια και ιοί ευκολότερα και συχνότερα στον οργανισμό μας.
Συγκεκριμένα,  ο  Δρ.  Lennart  Hardell,  MD,  καθηγητής  Ογκολογίας  στο  πανεπιστημιακό  νοσοκομείο
Orebro  της  Σουηδίας  (ειδικευμένος  σε  περιβαλλοντικούς  παράγοντες  που  προκαλούν  καρκίνο),
διατείνεται ότι “το  5G  που είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα μήκους 5 χιλιοστών, θερμαίνει τα μάτια, το
δέρμα και τους όρχεις. Μειώνει το πλήθος των μελισσών και των εντόμων. Και προκαλεί μεγάλη ανησυχία
για τις πιο ευάλωτες ομάδες όπως έμβρυα, παιδιά, ασθενείς, ηλικιωμένους και ανάπηρους”. 
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Στην χειρότερη περίπτωση το 5G εγείρει υποψίες ότι ενδέχεται να διασπά τα δυο μόρια του οξυγόνου
που εισπνέουμε από την ατμόσφαιρα. Και υπάρχει μια θεωρία ότι η αιμοσφαιρίνη /αιμογλοβίνη μας δεν
μπορεί να προσκολληθεί μοναχά στο ένα μόριο οξυγόνου ώστε μέσα από την κυκλοφορία του αίματος να
το μεταφέρει με επιτυχία στους πνεύμονές μας. Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, το 5G θα αποβεί ολέθριο για
την υγεία μας. Το  5G  επισήμως έχει καταργηθεί από την Καλαμάτα, όπου η  Wind το είχε εφαρμόσει
πιλοτικά.  Ωστόσο λειτουργεί 5G  στα  Τρίκαλα  και  αναπτύσσεται  δοκιμαστικά  στην  Αθήνα  (δήμος
Ζωγράφου), με χιλιάδες μικρές κεραίες χαμηλής ισχύος (παραπομπή): https://www.youtube.com/watch?
v=TU8cBkvqVdI

Αλλά  δεν  είναι  μόνο  το  5G που  μάς  επιβαρύνει.  Για  να  γίνω  πιο  σαφής,  καταρχάς  δεχόμαστε
επιπρόσθετες  ακτινοβολίες  μικροκυμάτων  από  τα  δορυφορικά  πιάτα  των  γειτόνων  μας  -αν  είναι
στραμμένα  προς  τα  εμάς,  δηλαδή αν “βλέπουν”  στον  δικό  μας  ορίζοντα-.  Αφού όλη η  δορυφορική
τηλεόραση  στην  χώρα  μας  εκπέμπει  σε  συχνότητες  C  band  (2,5Ghz-4Ghz)  και  κυρίως  Ku  band
(12,5Ghz-14Ghz):  OTE  tv, NOVA, Hot  Bird,  Astra,  Eurobird,  Hellas  Sat,  Arabsat,  Turksat,  Sirius,
Eutelsat, Hispasat, Thor, Nilesat. 

Ενώ η Digea επίγεια ψηφιακή τηλεόραση εκπέμπει σε συχνότητα 0,7Ghz και θα φτάσει μέχρι 3,5Ghz για
ποιότητα εικόνας full HD (1080p) με νέους αποκωδικοποιητές DVB-T2 που θα πρέπει να εφοδιαστούμε
ως το 2022. Να το ξέρετε αν σήμερα μένετε κοντά σε κάποιο από τα 156 κέντρα εκπομπής ισχυρού
σήματος Digea: https://www.digea.gr/map/el

Επίσης οι ραδιοσυχνότητες των ραντάρ  είναι από δεκαετίες γνωστό ότι  προκαλούν καρκίνο σε όσους
ζουν, εργάζονται και χειρίζονται αυτά. Ακόμη και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που εγκαθίστανται σε
ταράτσες πολυκατοικιών, με το πέρασμα του χρόνου προκαλούν δυσαρμονία στις κυτταρικές συχνότητες
έμβιων  όντων.  Αλλά,  στην  αστρολογική  Εποχή  του  Υδροχόου  που  εισερχόμαστε,  δεν  μπορούμε  να
αποφύγουμε πλήθη από ακτινοβολίες μικροκυμάτων που μάς βομβαρδίζουν καθημερινά: 
Το GPS εκπέμπει σε συχνότητα 1,575 GHz. 
Το WiFi Internet εκπέμπει σε συχνότητα 2,4 GHz και σύντομα θα φτάσει στα 6GHz. 
Το GPRS εκπέμπει σε συχνότητα 2,7 GHz. 
Το GSM εκπέμπει σε συχνότητες 0,85GHz, 0,9GHz, 1,8GHz, 1,9GHz. 
Το 3G εκπέμπει σε συχνότητες 0,8GHz, 0,9GHz, 1,9GHz, 2,1GHz. 
Το 4G  εκπέμπει σε συχνότητες 0,8GHz, 1,8GHz, 2,6GHz. 
Το 5G εκπέμπει (πειραματικά) σε συχνότητες από 26GHz και θα φτάνει μέχρι 73GHz.

Ας μην αναφερθώ και στο πόσο έχουμε όλοι μας μολυνθεί από ραδιενέργεια, με ιώδιο-131, καίσιο-137,
ραδόνιο-222,  εξαιτίας  του  πυρηνικού  ατυχήματος  που συνέβη το  1986 στο Τσερνομπίλ  (το  ραδόνιο
προέρχεται και από πετρώματα της Γης και αυξάνεται προτού συμβεί σεισμός). 

Αλλά, όσο επιβαρυντικό είναι να μείνω σε ένα σπίτι που βρίσκεται κοντά σε κεραία κινητής τηλεφωνίας,
εξίσου θεωρείται και ένα σπίτι που γειτνιάζει (σχεδόν 20m) με πυλώνα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος
ΔΕΗ υψηλής τάσεως (άνω των 66 KV). Αν είναι εφικτό αλλάζω σπίτι, αλλιώς κάνω feng shui θωράκιση
με  αρμονιστές  (χαλαζία)  και  οργονίτες  (σουγκίτη),  αν  το  όργανο  μέτρησης  ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας δείξει αποκλίσεις πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια (ισχύος 10μW/m2, ή τάσεως 1,5V/m, ή
εντάσεως πάνω από200nT).

Όμως πέρα από τις προαναφερόμενες επιβαρύνσεις του οργανισμού μας, διερωτώμαι, είναι άραγε τυχαίο
ότι επί δεκαετίες δεχόμαστε και αεροψεκασμούς (με βάριο, αλουμίνιο, τιτάνιο και ινίδια), που υποθέτω
ότι  ίσως  να  συνήργησαν  στο  να  αναπτύξουμε  στους  πνεύμονες  και  στις  αρτηρίες  μας  χιλιάδες
κυτταρικούς υποδοχείς  ACE2 στους οποίους προσκολλάται για να πολλαπλασιαστεί ο κορονοιός στο
κατώτερο αναπνευστικό μας σύστημα? Αυτό θα εξηγούσε γιατί δεν επηρεάζονται νεογέννητα βρέφη από
τον κορονοιό.  Και  υπάρχει  live χάρτης  που δείχνει  όλες  τις  αεροπορικές  πτήσεις.  Όσες  πτήσεις  δεν
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εμφανίζονται  στον  χάρτη  είναι  σκάφη  χημικών  αεροψεκασμών,  τα  οποία  επισήμως  δεν  δηλώνονται
https://www.flightradar24.com/37.52,22.78/7 Οι αεροψεκασμοί δεν αποδεικνύονται επιστημονικά γιατί
καμιά κυβέρνηση δεν θα παραδεχόταν ποτέ ότι υπάρχουν chemtrails, βάσει της ΑΤΖΕΝΤΑΣ 21. Μόνο
επαγωγικά/συνειρμικά θα μπορούσε να αποφανθεί κάποιος μοριακός βιολόγος, εάν θελήσει αυτοβούλως
να εξετάσει πνεύμονες μεταλλωρύχων που για χρόνια εισέπνεαν ίχνη βαρέων μετάλλων. 

Από την Κίνα έχουν εκδηλωθεί συνολικά επτά πανδημίες γρίπης από το 1900 μέχρι σήμερα, έχοντας
σκοτώσει τον μισό πλανήτη (πηγή):  https://www.ethnos.gr/istoria/93601_i-kina-ehei-skotosei-ton-miso-
planiti-oi-pandimies-poy-afisan-piso-toys-ekatommyria Το γεγονός αυτό εξηγείται, γιατί στην Κίνα είναι
ο μεγαλύτερος κόμβος γεωπαθητικών ζωνών (από χάρτη αλγεβρικής τοπολογίας του εκλιπόντα Παύλου
Κυράγγελου). Ο κόμβος αυτός αποτελεί ηλεκτρομαγνητική περιδίνηση 4ης διάστασης. Φανταστείτε σαν
μια αόρατη διχτυωτή χοάνη, μέσα από την οποία κατά καιρούς εισέρχονται πανάρχαιοι γριπώδεις ιοί,
εξολοθρεύοντας την ανθρωπότητα (είναι μια τεράστια αποκάλυψη για εσάς που δεν τα γνωρίζατε όλα
αυτά. Θα τα εξηγήσω λεπτομερώς σε κάποιο μελλοντικό σεμινάριο αστροσοφίας). Όσο για τον κόμβο,  ο
αμέσως μικρότερος βρίσκεται στην Κεντρική Αφρική (από τον οποίο προήλθε το  AIDS).  Μικρότεροι
κόμβοι υπάρχουν σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία κ.α. Αλλά στην μεταφυσική δεν ξέρουμε πότε θα εισέλθει
ξανά κάποιος θανατηφόρος ιός μέσα από το παλλόμενο δυναμικό τους πεδίο. Συνεπώς, μονάχα εικασίες
μπορούμε να κάνουμε, φερ' ειπείν με το ωροσκόπιο της Κίνας.

Καταλαβαίνετε πόσα αντιμετωπίζει καθημερινά ο οργανισμός μας?  Ας μην αναφέρω την ατμοσφαιρική
ρύπανση ούτε την επιβάρυνση με πρόσθετα Ε στις τροφές. Πολλοί με ρωτούν πως γίνεται να προέρχονται
οι ιοί από την 4η διάσταση που λέω, αφού τους εντοπίζουμε και μάλιστα τους κατατάσσουμε και σε είδη.
Στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα οι ιοί ξεκινούν από 50νm νανόμετρα και πάνω. Δηλαδή ένα νανόμετρο= 1
εκατομμύριο του χιλιοστού του μέτρου. Αλλά ο τρισδιάστατος κόσμος μας ξεκινά από 1μm μικρόμετρο
και πάνω, που είναι τα μικρόβια. Δηλαδή από χίλια του χιλιοστού του μέτρου. Για να σας δώσω μια τάξη
μεγέθους, ένα σπερματοζωάριο έχει μήκος 50 μικρόμετρα, ενώ ένα ωάριο είναι 50 φορές πιο μεγάλο. Ο
τρισδιάστατος κόσμος μας αμβλύνεται στην ηλιόπαυση και  καταλήγει σε δύο έτη φωτός. Για να μην
μακρηγορώ, όταν εξερευνούμε τα όρια του Σύμπαντος -είτε τον μακρόκοσμο με ραδιοτηλεσκόπια, είτε
τον μικρόκοσμο με ηλεκτρονικά μικροσκόπια-, ανιχνεύουμε περισσότερες από τις τρεις διαστάσεις που
ζούμε.  Και  κάθε  ανώτερη  διάσταση  μπορεί  να  εισέλθει  σε  μια  κατώτερη.  Έτσι  μάς  διαπερνούν  οι
ιονίζουσες ακτινοβολίες που είναι αγνώστου προελεύσεως  κοσμικές ακτίνες, ακτίνες  γ, ακτίνες  x (με
ακτίνες x βλέπει το μηχάνημα του αεροδρομίου τι έχει μέσα στην βαλίτσα ο κάθε ταξιδιώτης -ψηφιακή
ακτινογραφία-). 

Και  με  την  ευκαιρία,  εντελώς  παρενθετικά  σάς  αναφέρω  ότι,  η  αστροσοφία  διατείνεται  πως  κάθε
πλανητική όψη συμβολίζει  τις  αλλαγές  που γίνονται  διαρκώς στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο,  το οποίο
βρίσκεται παντού και διαπερνά τα πάντα -αυτό που από τα πανάρχαια χρόνια ονομαζόταν αιθέρας-. Τα
πάντα είναι ενεργειακά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Υπάρχει αιθερικό συνεχές το οποίο ταυτίζεται με την
ενεργειακή δομή του Σύμπαντος και με τις υπερίνες. Φανταστείτε ότι δεν κολυμπάμε μέσα σε νερό (σαν
ψάρια), αλλά στα “επάνω ύδατα”, έναν απέραντο ωκεανό λεπτοφυούς ενέργειας που μάς συνδέει. Όμως
για να γίνει κατανοητό απαιτείται αναλυτική εξήγηση, ιδίως σε όποιον το ακούει για πρώτη φορά, που
δεν έχει τέτοιες προσλαμβάνουσες, ούτε έχει χτίσει κατάλληλες συνάψεις στον εγκέφαλό του για να τα
συνειδητοποιήσει. Ίσως κάποια στιγμή σάς δείξω, σε σεμινάριο αστροσοφίας, πως λειτουργεί το Σύμπαν
-μέχρι 12 διαστάσεις-, με δεκάδες δικά μου video και graphics animations (αφού μια εικόνα θεωρείται
πως ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις). Και μακάρι να τα καταφέρω να σας δείξω τι υπάρχει έξω και πέρα από
τα υλοποιημένα Σύμπαντα, που είναι η περιοχή την οποία καταλαμβάνει η Υπέρτατη Ύπαρξη, που δεν
είναι άλλη από την Απόλυτη Γνώση.

Κλείνω τις παρενθέσεις και επανέρχομαι στο αρχικό θέμα. Σήμερα πολλά κράτη μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα υποχρεώνονται  να μειώσουν την παραγωγική δραστηριότητα,  να  περιορίσουν το εργατικό
δυναμικό, να ελαχιστοποιήσουν τον όποιο ρυθμό ανάπτυξης, κοντολογίς  οδηγούνται σε χρεοκοπία. Ο
υπουργός ανάπτυξης Α. Γεωργιάδης δήλωσε ότι εξαιτίας του lockdown η ελληνική οικονομία χάνει 6 δις
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ευρώ κάθε μήνα:  https://www.tanea.gr/2020/04/08/politics/georgiadis-sto-mega-kathe-mina-karantinas-i-
oikonomia-xanei-6-dis-eyro 

Ο αντίκτυπος των κρουσμάτων του κορονοιού χειροτερεύει τους δημοσιονομικούς δείκτες όλων των
κρατών,  π.χ.  το  σύμφωνο  σταθερότητας  της  ΕΕ  θα  πάει  περίπατο.  Και  όσο  οι  κεντρικές  τράπεζες
μειώνουν  τα  ταμειακά  τους  διαθέσιμα,  κάποια  στιγμή  θα  υποχρεωθούν  να  παραδώσουν  ολοένα
μεγαλύτερο πλούτο (αποθηκευμένο χρυσό) στα χέρια της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Δηλαδή για να μην
καταρρεύσει -εντός τετραετίας- το παγκόσμιο καπιταλιστικό μοντέλο, οφείλουν να  διαχειριστούν την
κρίση με δραστικότερα μέτρα οι κυβερνώντες, όχι μόνο να συρρικνώνουν την φούσκα 600 τρις δολαρίων
που μετά τον Β' ππ δημιουργήθηκε από επίτοκα χρηματιστηριακών παραγώγων. 

Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, εμείς  βγαίνουμε από την μακρόχρονη λιτότητα
σταδιακά, όταν ο secondary Ήλιος φύγει από την σφαίρα επιρροής, όχι μόνο του natal Κρόνου αλλά και
από του secondary Κρόνου που βρίσκεται στον 4ο Οίκο του καθιερωτικού ωροσκοπίου της Ελλάδας,
ήτοι από το 2024 και μετά. Ενώ από το 2022 την θέση καταλαμβάνει στην προαναφερόμενη περιοχή το
secondary MC (rectification τεχνική naibob RA), που κατά την γνώμη μου σημαίνει ότι έχουμε εισέλθει
σε τροχιά παραχώρησης και απώλειας κυριαρχίας πατρογονικών εδαφών -όχι μόνο λόγω της μαζικής
μετανάστευσης αλλοδαπών και αδύναμης εξωτερικής πολιτικής, ούτε και λόγω Χάγης αργότερα. Αλλά,
όπως έχω ξαναπεί, είναι πολύ πιθανό να χάσουμε ακόμη και την πανέμορφη Ρόδο στο μέλλον, εξαιτίας
της τουρκικής επεκτατικότητας-. Μακάρι να κάνω λάθος και να πέφτω έξω.

Ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά σε όλα όσα είπα για τον καπιταλισμό. Επειδή το
καπιταλιστικό μοντέλο διεθνώς, έχει την ικανότητα να αναγεννάται μετά από κάθε μεγάλη οικονομική
και κοινωνική κρίση, σαν τον φοίνικα μέσα από τις στάχτες του. Αυτό διαπιστώνουμε αν ρίξουμε μια
ματιά  σε  ιστορικά γεγονότα  τελευταίων  αιώνων.  Ιδίως  τώρα που  κλείνει  ο  δρόμος  του μεταξιού (η
εξαγωγική δραστηριότητα των Μανδαρίνων). Κοντολογίς, -κοιτάζοντας το δάσος όχι το δένδρο-, πιστεύω
ότι  το  παγκόσμιο  χρηματοπιστωτικό  σύστημα  θα  ξαναβγεί  κερδισμένο,  υπερδανείζοντας  ξανά  τις
πληγείσες χώρες, εις βάρος φυσικά των λαών τους, οι οποίοι φτωχοποιούνται χειρότερα (όπως έχω πει
στο blog μου ότι θα συμβεί ως επί το πλείστον στην Γαλλία), κι έτσι όλοι εμείς που είμαστε μέλη της
ευρωπαϊκής οικογένειας θα υποχρεωθούμε σε άτυπα "κορονομνημόνια". Το επόμενο διάστημα πιστεύω
ότι  δεν  αποκλείεται  να  δούμε  ελλείψεις  πρώτων ειδών και  ακρίβεια  στα  τρόφιμα,  υποτίμηση αξιών
νομισμάτων,  άνοδο  εθνικιστικών  κινημάτων,  εξεγέρσεις  και  τοπικές  συρράξεις  μεταξύ  όμορων  και
παρακείμενων κρατών. Τα περισσότερα καθεστώτα που είχαν σαν σημαία τους την παγκοσμιοποίηση,
την ελεύθερη μετανάστευση πληθυσμών, κλπ., αποδεικνύονται στην συνείδηση του κόσμου ανεπαρκή
και πανικόβλητα στην διαχείριση μιας τόσο μεγάλης κρίσεως.  Η κότα έκανε το αυγό ή αντίστροφα; Ο
φόβος και ο πανικός προσωρινά ενισχύει εξουσιαστές που παίρνουν αυστηρά μέτρα καραντίνας, αλλά
μετά  θα  τους  γυρίσει  μπούμερανγκ  https://www.tanea.gr/2020/04/02/world/koronaios-filippines-entoli-
ntouterte-stin-astynomia-na-pyrovoloun-opoion-paraviazei-tin-karantina Έπρεπε να κάνουν μαζικά τεστ
στον πληθυσμό -όπως εφάρμοσε η Νότιος Κορέα-, αντί να βάλουν την παραγωγική κοινωνία στον γύψο.

Η διεθνής ειρήνη διακυβεύεται και από την τεράστια πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου. Εντούτοις,
ο  καπιταλισμός  είναι  “πολύ  σκληρός  για  να  πεθάνει”,  ιδίως  τώρα  που  οι  κυβερνήτες  δεν  είχαν
προετοιμάσει σχέδιο ταχείας αντικατάστασής του (σοκ και δέος). Οι αστρολογικοί κύκλοι δείχνουν ότι σε
βάθος χρόνου, ο καπιταλισμός -που ήδη παραπαίει-, σταδιακά θα παρέρχεται, και κάποτε θα λήξει, όταν
θα πάψουν πλέον να υφίστανται ανά τον κόσμο χρηματιστήρια και επενδυτικές τράπεζες τύπου Goldman
Sachs, UBS, Houlihan Lokey κ.ο.κ. Αλλά αυτό δεν θα γίνει αύριο ούτε χωρίς σύρραξη υπερδυνάμεων,
αφού δεν τρως ομελέτα δίχως να σπάσεις αυγά. Έτσι ο παγκόσμιος πληθυσμός αν μειωθεί σε περίπου ένα
δισεκατομμύριο,  θα ξαναμοιραστεί  η γεωπολιτική πίτα και  θα παραγραφεί  το μεγαλύτερο μέρος  του
παγκόσμιου δημόσιου χρέους, αφού κάθε κράτος χρωστά δισεκατομμύρια σε άλλα κράτη. Και κατά την
γνώμη μου, τότε θα φανούν οι πραγματικές δημοσιονομικές ικανότητες. 

Όλα δείχνουν ότι εισήλθαμε σε Οργουελικούς καιρούς. Και σε λίγο θα πρέπει να διαθέτουμε ψηφιακό
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πιστοποιητικό ανοσίας στον κορονοιό, αν κυκλοφορούμε. Γιατί τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν, και λόγω
αφορμής  κορονοιού  θα  αναπροσαρμόζονται  κάθε  τόσο,  ωσότου  οι  επικυρίαρχοι  ολοκληρώσουν  το
μεγαλύτερο μέρος των σχεδίων τους. Επειδή γνωρίζουν πως δεν θα ξαναβρούν τόσο λαμπρή ευκαιρία για
να τα εφαρμόσουν στις μάζες, τουλάχιστον μέχρι το 2024, καθώς ο δείκτης transit Πλούτωνας πλησιάζει
στο ζώδιο της Νέας Εποχής, τον Υδροχόο. Που σημαίνει ότι μέσα από την τεχνητή μεγάλη ύφεση στην
οποία οι λαοί ξεκίνησαν να βυθίζονται, θα “αφανιστεί” σταδιακά η μεσαία τάξη και οτιδήποτε παλιό και
γέρικο. Έτσι θα αναδυθεί μια Νέα Τάξη Πραγμάτων που θέλουν να εφαρμόσουν οι επικυρίαρχοι. Δηλαδή
όλη  αυτή  η  κρίση  που  προήλθε  από  την  Ασία,  αποτελεί  προάγγελο  ενός  πρώην  κομμουνιστικού
καθεστώτος,  -νυν απολυταρχικού-,  που εφαρμόζεται  με επιτυχία στην Κίνα τις  τελευταίες  δεκαετίες,
οπότε οι “επικυρίαρχοι” ξεκίνησαν να δοκιμάζουν μαζική βιοκαταστολή και σε άλλες ηπείρους. Αργότερα
ίσως απαγορευτεί η καθημερινή μετακίνηση ευπαθών ομάδων και ηλικιωμένων, βάσει του ΑΜΚΑ τους.
Έτσι  στις  μέρες  μας  συνειδητοποιούμε  αξίες  που  τις  θεωρούσαμε  δεδομένες,  όπως  η  προσωπική
ελευθερία και το δικαίωμα αυτοδιαχείρισης της ζωής μας. 

Κατ' ουσίαν πρόκειται για μια πυραμιδική υπερκυβέρνηση πλανηταρχίας -έτσι την έχω χαρακτηρίσει από
το 2009 στο δωρεάν βιβλίο μου για το Μέλλον-. Αφού έχουν δημιουργήσει πανίσχυρα κέντρα εξουσίας
για να αποφασίζουν εκείνοι  για τον τρόπο της ζωής μας,  όπως: Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων,
Τριμερής  Επιτροπή,  Πεφωτισμένοι,  Βατικανό,  Παγκόσμιο  Οικονομικό  Φόρουμ  Νταβός,  Λέσχη
Bilderberg, Λέσχη της Ρώμης, μασονικές στοές και πλήθος άλλες οργανώσεις, εσωτερικά τάγματα και
διεθνείς  οργανισμοί:  Παγκόσμια  Τράπεζα,  ΟΗΕ,  ΔΝΤ,  ΠΟΥ,  ΕΕ,  ΕΚΤ,  FED,  G20,  G8,  Rockefeller,
Rothschild, Soros, Morgan, Gates, κ.α. Αυτή είναι λοιπόν η Νέα Παγκόσμια Τάξη που φαίνεται να έχει
ένα κύριο στόχο,  μείωση του πληθυσμού για τον έλεγχό του, που ποικιλότροπα επιχειρείται με σκιώδη
παγκόσμια διακυβέρνηση από τεχνοκράτες. Οι οποίοι προωθούν συνθήκες υποχρεωτικών εμβολιασμών,
ελαχιστοποίηση  των  κονδυλίων  για  παιδεία  /υγεία  /πρόνοια,  ενώ  ταυτόχρονα  προτείνουν  αυστηρά
δημοσιονομικά και  κοινωνικοπολιτικά μέτρα για περιορισμό συνταγματικών ελευθεριών,  κατάργηση
των μετρητών και ηλεκτρονικές συναλλαγές για τα πάντα, κλείσιμο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
λόγω ακραίας υπερφορολόγησης (bail in μοιάζει αστρολογικά πιθανό το 2024, αλλά θα το εξηγήσω σε
εύθετο χρόνο). Και όλα αυτά τα προάγουν με προπαγάνδα που βλέπουμε να κάνουν καθημερινά στα
ΜΜΕ για να πείθουν τον κοσμάκη ότι πρόκειται για το καλό του, ώστε να μην υπάρχει λαϊκή αντίδραση. 

Δεν το βάζω κάτω, ακολουθώ τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και είμαι αισιόδοξος, αφού βλέπω το
ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδειο. Κάντε κουράγιο, δεν είναι όλα μαύρα. Θα έρθουν καλύτερες μέρες.
Και τις επόμενες δεκαετίες οι νέες γενιές θα απολαύσουν νέες δυνατότητες, όπως συσκευές άφθονης
ενέργειας,  σαν την ψυχρή πυρηνική  σύντηξη για ηλεκτροδότηση μεγαλουπόλεων.  Που θα επεκταθεί
ακόμη και για μέσα μεταφοράς -σήμερα ελληνική εταιρεία στον Καναδά παράγει δοκιμαστικά, ήλιο από
νικέλιο και υδρογόνο, σε μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, με σκοπό να πάρει άδεια για εμπορική χρήση-.
Θα υπάρξουν και συσκευές παραγωγής καθαρού ύδατος από τον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς επίσης ένας
σωρός νέων χρήσιμων εργαλείων.

Κλείνω με μια γενική διαπίστωση: στην σημερινή κοινωνία που ζούμε χρειαζόμαστε σωστούς πολιτικούς,
όσο εκείνοι χρειάζονται γνήσια επιστημονικά μυαλά για διαρκή ανάπτυξη  ειρηνικής τεχνολογίας. Έτσι
θα κατακτήσουμε το διάστημα και θα επεκταθούμε σε νέους κόσμους. Ο δε πλανήτης μας, -η μάνα Γη-,
έχει την ικανότητα να μάς θρέψει όλους, χωρίς χημικά πρόσθετα, φυτοφάρμακα, αεροψεκασμούς και
μεταλλαγμένα. Η Γνώση βρίσκεται εδώ, στην Εποχή του Υδροχόου που εισερχόμαστε το Σύμπαν την
προσφέρει απλόχερα σε όλους όσους θέλουν να την αξιοποιήσουν. Αυτό συμβολίζει το ιδεόγραμμα των
ροϊκών κυμάτων στο ζώδιο του Υδροχόου. Αυτό συμβολίζει και η φιγούρα του κοσμικού ανθρώπου, που,
από τον πατέρα, -τον ουρανό-, χύνει την υδρία της Γνώσης σε όλους εμάς που ζούμε εδώ στην Γη. 

Να είστε ενημερωμένοι, υγιείς και δυνατοί. 
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. 
Καλή πρωτομαγιά. 
Μιχάλης Βροντάκης
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