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Vrouwen van Griekenland, samen met de burgers van de wereld en de mensen van goede wil die met U vooruitgaan , het is
tijd een nieuwe samenleving op te bouwen . Alles ligt binnen handbereik ! Het tijdperk dat wij beleven is enig .
Vrouwen van Griekenland, U bent de giststof van de Samenleving van het Derde Millenium ; de trein van de grote
Geschiedenis van de menselijke beschaving staat in het station van Athene :

NEEM HEM.
DE GRIEKSE BESCHAVING IS DE EEUWIGE VUURBAKEN VAN DE MENSELIJKE
VOORUITGANG.
DE VROUWEN GAAN HAAR DE MEEST MACHTIGE STIMULANS GEVEN.
Griekenland is geen land zoals de andere. Het ligt aan de oorsprong van het demokratisch ideaal, 2500 jaar geleden , met de
geboorte van wat kan genoemd worden « De Eeerste Demokratie ». Het zal deze zijn die aan dit systeem de definitieve
essentiële eigenschappen van « De Volbrachte Demokratie » in het Derde Millenium zal bezorgen. Daar de situatie van de
mensheid niet lang kan doorgaan in de huidige logika, is het zeker dat de paardesprongen van het griekse publieke leven
nog niet rond zijn met onszelf te laten vragen stellen en ons aansporen tot nog meer aktie. Inderdaad zal geen enkele
gestructureerdez hervorming, gedragen door un ruim gedeeld ideaal, kunnen uitkomen met de huidige werking, heel weinig
demokratisch, van de griekes staat; eveveel als vcan ons andere « demokratieën ». De toekomst van onze planeet bevindt zich
op een kruispunt waar slechts twee richtingen mogelijk zijn:
De « Nieuwe Wereld Orde » of de «Civilisatie van het Derde Millenium ».
Er bestaat geen derde weg. De beste impuls zal komen van Griekenland en van nergens anders. Op dit ogenblik, wordt de «
Nieuwe Wereld Orde » verwacht door de meeste mensen, willens of onwillens. Er is hun zodanig veel gezegd dat er geen
ander altrenatief bestaat ! Enle willen er voordeel uit trekken ; de onmetelijke meerderheid weet dat ze dit enkel kan
ondergaan. De bezorgheden van de best ingelichte zijn niet overdreven, gezien de verwoestingen die aan de hand zijn … en
deze, nog gruwelijker, die geprgrammeerd zijn . Dit tijdperk werd voorbereid door de misdadige kaste geleid door grote
bankiers die, sinds twee en halve eeuw, werkt aan de l’avènement van haar « Nieuwe Orde » door middel van krisissen, van
oorlogen en van berovingen. Die tijd wordt verwacht door een crapulerie zonder grenzen, die niet onderworpen wil zijn aan
geen enkele wet, om de wereld te onderwerpen aan zijn wet. Het is waar dat de meester van het ogenblik « zijn» geld is : beter
gezegd dit geld dat ze hebben vervuild, vrucht van ionze arbeid et deze van onze ouders. De zelf verkondigde bazen van de
transnationales, dolblij van de beloften van geld papier gedaan door de banksters hebben troon afstand gedaan in ruil voor
zappige kontrakten en hun onderwerping. Onderwerping die al even vernederend is, opgelegd, ondergaan door politiekers,
mediamensen of militairen b eledigd Deze laatste verkiest liever ergens anders te kijken, wanneer de oligarchen hun
publiekelijk beledigen (1). De corruptie van de geesten is zo groot, dat de ene en de andere gebruik en misbruik maken,
yotaal straffeloos, van de voordelen dat ze zichzelf hebben toegewezen door ondergrondse maniplaties , opgezet in de
schaduw van hun congregatie (2). Ze zijn ervan overtuigd dat zijzelf en hun nakomelingen zullen ontsnappen aan de gevolgen
van hun ziekelijk raaskallen,door hun totalitaire macht te spreiden over gans de planeet. De premissen die elke dag onze
hemel verdonkeren met de tragedie die ze willen vertievoudigen hun geestdriften. Ze worden steeds maar aktiever om de
greep van « hun orde » te vergroten en het tempo van hun scénario ; zelfs indien het burger gepeupel onstuimig wordt. Deze
laatste, ondanks de geleden verdovende propaganda, voelt, door deze « geprogrammeerde wanorde », haar lot aan haar
ontsnappen en naar het ergste gaan. Het volstaat te zien hoe door de FEMA in de USA de definietive verwoesting van enkele
flarden van demokratie die ons overblijven wordt voorbereid (3). Inderdaad, nooit werden zoveel vernietigend kracht
samengebracht, nooit werden zoveel industriële middelen ingezet, nooit werd werd zoveel mediatieke macht zo verraderlijk
in werking gesteld , om de lichamen en de geesten te formaterren aan de totale onderwerping. Dit is werkelijk de grote
enigma van ons tijdperk. Hoe kon zo een bundeling van denkvermogens met zo’n mengsel van financiële en industriële
groeicapaciteiten alleen richten op de produktie van werktuigen van de dood en van overheersing ? Hoe kon deze groep
mensen zo’n doorzettingsvermogen voor de dag leggen , sinds 250 jaar, in de voorbereiding van zo’n afgrijselijke rampen als
de ekonomische crisissen of de oorlogen ; zonder dat de minste glimp van hun geweten, op een dag, hun kon dwingen van
terug te krabbelen ?
Deze vraag blijft zonder antwoord voor het ogenblik.
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Hun dictoriale onderneming, die indruist tegen de hoofd fonderingen van de menselijke beschaving, zal eindigen
in een betreurenswaardig fiasco. Daar moet je niet aan twijfelen. De «Nieuwe Wereld Orde» zal al dezedie hun
naam hebben verbonden met dit zielig en uitzichtloos avontuur.
Ondanks deze armada en zijn reusachtige belangen, is een andere optie op komst , het is de bouw van de
"Civilisatie vcan het Derde Millenium". Zij is de tweede bestemming… naar waar toe zekere personnaliteiten,
met het meest edel gedrag, zich reeds hebben verbonden sinds Lincoln of Jefferson. Zekere hebben het betaald
met hun leven, zoals de gebroeders Kennedy, of met hun loopbaan, zoals Generaal de Gaulle(4). De
"Vennootschap van de Derde Millenium is effektief geboren in 2012.(5). Ze staat op de sporen , zelfs indien zij
wordt « genegeerd » door de meeste media; net zoals de aktie van "Biosfeer voor Morgen " die er mee begonnen is
sinds 1989.
WIE OM DEZE OM DEZE OPDRACHT VAN BOUWHER EN AAN TE VANGEN EN UIT TE
VOEREN ?
De « homo bellicus » ? Voor het ogenblik moet je deze laten rusten. Zijn reakties zijn veel te opgemaakt door
eeuwen strijd. Hij is heel vaak dwaas autoritair gebleven en dit ondanks de sanctions dat de Geschiedenis niet
nalaat hem op regelmatige tussentijden te geven. Inderdaad, er is «de echte man », deze die , ondanks al de
geleverde gevechten, nooit is afgeweken van de waarden en de getoonde principes, en beleefd, door de grootste
denkers. Deze die van geweldloosheid , broerderlijkheid, respekt van de andere beschavingen een nooit trahie
levenslijn hebben gemaakt. Hij zal een waardevolle steun zijn ; want, onomstotelijk , is het de vrouw die de hoofd
speler zal zijn van de geboorte van deze beweging.
De vrouw geïnspireerd ? dat de vrouwen een rol van groot belang krijgen toebedeeld om deel te nemen aan de
komst van de "Beschaving van het derde Millenium " kan op verschillende manieren gezien worden. Dit zou een
bedanking kunnen zijn voor de rol, vaak ondankbaar en nochthans essentieel die zij hebben gespeeld sinds het
begin van de evolutie van de menselijke beschaving. Het zou ook mogelijk zijn om te denken aan een
compensatie voor de onrechtvaardigheden van de man haar heeft laten afzien sinds het begin der tijden. Dit zou
ook kunnen gezien worden alse en trage evolutie van ons demokratisch systeem die zou verder gaan naar een
gelijkheid in de behandeling. Dit laatste blijft een ver, heel ver ideaal. De werkelijkheid is helemaal anders.
WAT DE VROUWEN GAAN BIJDRAGEN IS UNIEK EN ONONTBEERLIJK
Uniek, in de zin dat, zij alleen kunnen de politieke werking ontdoen van het essentiële van keerzijden die haar
beletten het algemeen belang te dienen (conformisme, captatioe van de beslissingskanalen in het voordeel van
een minderheid en van privé belangen, corruptie, enz.).
Het is op te merken dat 99% van de zichtbare oligarchie van de « Nieuwe Wereld Orde » bestaat uit mannen .
Onontbeerlijk, want het is misleidend een beschaving van vooruitgang te laten opduiken , zonder de Vrede voor
alle volkeren te garanderen. Zij zouden deze grote sprong vooruit van de mensheid bezielen, zonder in de netten
te vallen van de financiële drukgroepen en de dodelijke industriëlen die regelmatig oorlogen, ekonomische
verwoestingen, ekologische ravages en menselijke dramas veroorzaken , die hun diep kwetesen.
Om de inkomst in het nieuw millenium aan te geven zal ieder land het nodige doen opdat de eerste regering van
het nieuw tijdperk bestaat uit 100% vrouwen. Groepen vrouwen gaan zich samenstellen om de planeet af te
lopen om de vrouwelijke EN mannelijke burgers aan te sporen van hun respectievelijke regering de organisatie
van de drie eerste geprogrammeerde referendi te verkrijgen. Het doel is deze doelstelling te laten ratificeren
voor het geheel der volkeren alsook de afschaffing van de oorlog straf. Dit zal de handtekening met zich
meebrengen van het « Plan Natie van de Wereld » om te komen tot een gezaamlijke wereld verdezdiging. Het is
is imperatief dat de vrouwen de controle van het werk van dit programma nemen. Het zal de gelegenheid zijn de
belangrijkheid te nemen die de hunne moet zijn , in het openbaar leven, overal ter wereld. Op deze manier, door
kapitale acties, zouden zij de toekomst van de mensheid kunnen verbinden naar « Het tijdperk waar de volkeren
de oorlog niet meer zullen aanleren ». En dit, met de ambitie dit doel te bereiken in minder dan twintig jaar !
Zelfs niet de tijd van een generatie ! Een regering samenstellen die bestaat uit 100% vrouwen zal een
buitengewone motivering zijn voor de vrouwen EN de mannen over heel de wereld om bewust te worden dat
een nieuw tijdperk begint. De eerste demokratische vergadering van Athene bestond uit mannen. Minstens de
eerste regering van de volbrachte demokratie zal moeten bestaan uit 100% vrouwen. Het is een krachtige manier
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om de komst aan te geven van de "Beschaving van het Derde Millenium" en te tonen dat de broederlijkheid niet
enkel bestaat in toespraken.
Het is de progressie naar een lichtgevende voltooing. Ze zal ons laten doorgaan van de « Eerste Demokratie »
naar de « Volbrachte Demokratie ».
De bouwheren ervan kunnen waarachtig alleen vrouwen zijn, bezield door de hoogste waarden ; want, de nieuwe
gemeenschap vertegenwoordigd het alternatief en de tegenstelling van de « Nieuwe Wereld Orde ».
Vandaag, in Griekenland zoals in de quasi totaliteit van de landen ; de verschillende polotieke funkties
hoofdzakelijk bezield door mannen, strijden voor archaïsche pricipes, privé belangen of ongegronde
onderwerpen. Gedurende deze tijd, jubelt de oligarchie. Haar plan loopt! De sociale explosie is nabij! Het
totalitarisme nodigt zich uit in de geesten en het militarisme in onze Staten. De financiële logika die
manipuleert de transnationale vennootschappen en het politiek spel staat klaar om de beschaving in de
dictatoriale nacht uit te stippelen voor haar eigen grootse winst … ten minste, zo is zij er van overtuigd.
Na de geboorte van de « Nieuwe Wereld Orde» zijn politieke personnaliteiten van grote waarde en al even
aktieve burgers hebben zich moedig opgesteld tegen deze infamie, zoals JF KENNEDY om een andere weg voor
te bereiden : de weg van de wereld hernieuwing van onze beschavingen. Allen hebben de aftakeling voorzien van
de samenleving in het algemeen. Heel vlug zijn ze bewust geworden van de nadelige rol van de privé, verdoken
machten, die hebben toegedragen aan deze evolutie, met als doel de volkeren te onderwerpen en op deze manier
hun de dorst van beheersing van hun kaste te lessen. Projekt dat belachelijk en lachwekkend zou blijven indien
het niet krimineel zou zijn zou zijn als geen enkel ervoor; en zoals geen enkele in de toekomst het zal kunnen
overtreffen.
De kolonisatie van Griekenland, van Europa en van de rest van de wereld is geen fataliteit.
In afwachting is de colonisatie en de vernietiging van Griekenland et de onderwerping van zijn volk aan de gang.
Europa en de rest van de wereld zijn reeds zwaar getroffen. De finale mars van de oligarchie laat een sinister
lawaai van laarzen weerklinken waaraan wij allen dachten te ontsnappen in de vorige eeuw. De onderwerpen
van twist zijn prioritair gedistilleerd in inlichtingen bestemd voor de bevolking om de meningverschillen aan te
wakkeren.
De extremisten gaan sterk vooruit , als zou het radicale een oplossing betekenen ! Het programma van de
Biosfeer Voor Morgen, dat redelijke hervormingen legeert maar moedige en dynamische strategie voor een
snelle uitvoering is « systematisch ter zijde geschoven » sinds 23 jaar ! Het is het enig programma van de laatste
franse presidentiële verkiezing dat « vergeten » werd door alle grote media.
DE ZIEL VAN GRIEKENL AND, DE VROUWEN, DE WERELD, EN … WIJ!
De evolutie van de wereld is regelmatig het toneel van veranderingen die kunnen, in bepaalde omstandigheden,
zo plots als onverwacht zijn. Ons tijdperk vertoont alle eigenschappen van een tijdperk die dat type gebeurtenis
nodig heeft. Te meer, de menselijke ziel iso ok klaar voor deze veranderingen. Ze heeft alle mirages gedragen
door de huidige société meegemaakt. Hert beeld dat de spiegel van égoïsme en individualisme haar terugstuurt,
vernietigd systematisch al haar lubies van geluk, in de overheersing en de uitbating van de andere, door de
sociale klas, het land, het ras en de ethnie. De mensen zullen vlug leren wat eveneens vitaal voor hun is, en
dringend, om hun persoonlijke waarden te veranderen, alsook de werking principes van de samenleving. De
wereld is voorbereid voor deze beproeving door de actie van onze beroemde voorgangers. De personnaliteiten die
hebben gevochten, en het heel vaak duur betaald hebben, voor de vestiging van een beschaving van Vrede en
Vooruitgang, zijn zo talrijk dat het onmogelijk is er een lijst van op te stellen. De meest befaamde hebben sporen
nagelaten die ons iedere dag motiveren (bekijk er enkele op www.dakttari.org). Men mag zich dus niet laten
misleiden door de alomtegenwoordigheid van de théorieën van de «Nieuwe Wereld Orde » in de mledias. De
burger strijd van deze laatste jaren is echt het vrucht van een grondwerk aangevat sinds lang, onder alle
breedtegraden en door de grootste geesten.
Kennedy en de Gaulle tonen hoe personnaliteiten met bepaalde politieke standpunten de mensheid kunnen
dienenin een enige aamoediging , zelf lang na het einde van hun leven … indien ze werden geleid door de
verdediging van het algemeen belang.
Het doel was, en zal steeds blijven, van een universele samenwerking te bouwen op demokratische basissen
tussen al de Staten, opdat de vooruitgang bereikbaar zou zijn voor alle burgers van de wereld in een tijdperk van
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Vrede. Deze benadering kan slechts geloofwaardig zijn als de burgers zichzelf de middelen geven op een gelijke
manier te handelen om een invloed uit te oefenen op de organisatie van de wereld zaken, met high-performance
werktuigen die makkelijk vlug aanvaard kunnen worden door alle landen ter wereld. De voorstellen van
"Biosfeer voor Morgen» zijn authentieke a voorstellen, inderdaad; maar onontbeerlijk om de werking van onze
landen werkelijk te moderniseren.
Voor Griekenland is het van levensbelang, voor de rest van Europa dringend, en voor de andere werelddelen,
onvermijdelijk. et impuls van de vrouwen zal Griekenland engageren en ook een steeds groter aantal landen ter
wereld, op deze weg.
Ze zullen geen zwarte schapen zijn die de globalisering weigeren, maar de verkenners naar een wereld van
vooruitgang en Vrede.
PJ : (1)(Kissinger), Organisaties(2), FEMA in de USA (3)Kennedy, (4) Generaal Gaulle. (5) "Beschaving van het
Derde Millenium" née en 2012.(6) La Grande Fraude JF Gayraud
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