
Ποιος είναι ο Ζένου; 
 

Θα σας πω µια ιστορία. Κάθεστε άνετα; Εντάξει λοιπόν, αρχίζω: 

  

Μια φορά κι ένα καιρό (75 εκατοµµύρια χρόνια πριν για την ακρίβεια) ήταν ένας εξωγήινος Γαλαξιακός 

άρχοντας που τον έλεγαν Ζένου. Ο Ζένου κυβερνούσε όλους τους πλανήτες σε αυτό το µέρος του Γαλαξία, 

µαζί µε τον πλανήτη µας τη Γη, µόνο που εκείνες τις µέρες λεγόταν Τίγκιακ 

 

Ο Ζένου είχε ένα πρόβληµα. Και οι 76 πλανήτες που 

διοικούσε υπέφεραν από υπερπληθυσµό. Κάθε 

πλανήτης είχε κατά µέσο όρο 178 δισεκατοµµύρια 

ανθρώπους. Ήθελε να απαλλαγεί από τον 

υπερπληθυσµό αυτό και γι αυτό κατέστρωσε ένα 

σχέδιο. 

 

Ο Ζένου πήρε τον απόλυτο έλεγχο µε την βοήθεια 

τυχοδιωκτών µε τους οποίους νίκησε τους καλούς 

ανθρώπους και τους Νόµιµους Κυβερνήτες. Μετά µε 

τη βοήθεια ψυχιάτρων κάλεσε δισεκατοµµύρια 

ανθρώπους για έλεγχο φορολογίας εισοδήµατος όπου 

τους έγιναν ενέσεις µίγµατος αλκοόλης και γλυκόζης 

για να τους παραλύσουν. Μετά τοποθετήθηκαν σε 

διαστηµικά αεροπλάνα που έµοιαζαν ακριβώς σαν 

DC8 (µόνο που είχαν ρουκετοµηχανές αντί για 

έλικες). 

 

Αυτά τα διαστηµικά αεροπλάνα DC8, πέταξαν µετά προς τον πλανήτη Γη όπου οι παραλυµένοι άνθρωποι 

τοποθετήθηκαν γύρω από τις βάσεις ηφαιστείων κατά εκατοντάδες δισεκατοµµύρια.µόλις τελείωσε η 

τοποθέτησή τους, οι κρατήρες των ηφαιστείων γεµίστηκαν µε βόµβες υδρογόνου. Τότε ο Ζένου ανατίναξε 

όλες τις βόµβες ταυτόχρονα και όλοι σκοτώθηκαν. 

  

Η ιστορία δεν τελειώνει όµως εδώ. Αφού όλοι έχουν ψυχή (σε αυτή την ιστορία ονοµάζεται «Θήτα»), τότε 

πρέπει να ξεγελάσεις τις ψυχές για να µην ξαναγυρίσουν. Έτσι καθώς τα δισεκατοµµύρια των ψυχών 

τιναζόντουσαν δεξιά κι αριστερά από τους πυρηνικούς ανέµους, είχε ειδικές ηλεκτρονικές παγίδες που 

έπιασαν όλες τις ψυχές σε ηλεκτρονικές ακτίνες (οι ηλεκτρονικές ακτίνες ήταν κολλώδεις σαν χαρτί για τις 

µύγες). 

  

Αφού παγίδευσε όλες αυτές τις ψυχές τις συσκεύασε σε κουτιά και τις πήγε σε κάµποσες τεράστιες 

κινηµατογραφικές αίθουσες. Εκεί όλες οι ψυχές έπρεπε να περάσουν µέρες ολόκληρες παρακολουθώντας 

ειδικές τρισδιάστατες ταινίες που τους έλεγαν πώς θα έπρεπε να είναι η ζωή και πολλά πράγµατα που 

δηµιουργούσαν σύγχυση Σε µια ταινία π.χ., έβλεπαν ψεύτικες εικόνες και τους έλεγαν ότι είναι Θεοί, ο 

∆ιάβολος και ο Ιησούς Χριστός. Στην ιστορία µας αυτή η διαδικασία αποκαλείται «εµφύτευση». 

Μόλις οι τέλειωσαν οι ταινίες και οι ψυχές έφυγαν από τις κινηµατογραφικές αίθουσες, τότε αυτές οι ψυχές 

άρχισαν να κολλάνε µαζί επειδή αφού είχαν δει την ίδια ταινία, νόµιζαν ότι ήταν οι ίδιοι άνθρωποι. 

Συγκεντρώθηκαν σε δέσµες κατά ποσότητες των αρκετών χιλιάδων. Και  επειδή υπήρχαν µόνο ελάχιστα 

ζωντανά σώµατα παρέµειναν σαν συµπλέγµατα και κατοίκησαν σε αυτά τα σώµατα. 
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Όσον αφορά τον Ζένου, οι Νόµιµοι Κυβερνήτες τελικά τον ανέτρεψαν και τον κλείδωσαν σε ένα βουνό σε 

κάποιο πλανήτη. Είναι φυλακισµένος από ένα δυναµικό πεδίο που τροφοδοτείται από µιά µπαταρία αιώνιας 

διάρκειας και έτσι ο Ζένου είναι ακόµη και σήµερα ζωντανός. 

  

Αυτό είναι και το τέλος της ιστορίας. Κι έτσι όλοι σήµερα είναι γεµάτοι από αυτά τα συµπλέγµατα των 

ψυχών που λέγονται «Σωµατικά Θήτα». Και αν είναι να έχουµε ελεύθερη ψυχή, τότε πρέπει να 

αφαιρέσουµε όλα αυτά τα «Σωµατικά Θήτα» και να πληρώσουµε πολλά χρήµατα για να το κάνουµε. Και ο 

µοναδικός λόγος που οι άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό και τον Ιησού είναι ότι αυτές οι πληροφορίες ήταν 

στο φιλµ που οι «Σωµατικοί Θήτα» τους είχαν δει 75 εκατοµµύρια χρόνια πριν. 

  

Λοιπόν; Πώς σας φάνηκε αυτή η ιστορία; 

  

Τι; Πιστεύετε ότι ήταν µια ηλίθια ιστορία;  

 

Ε λοιπόν κι εµείς. ∆υστυχώς αυτή η ηλίθια ιστορία είναι ο πυρήνας της πίστης της θρησκείας που είναι 

γνωστή σαν Σαηεντολογία*. Αν ο κόσµος ήξερε αυτή την ιστορία τότε οι περισσότεροι άνθρωπο δεν θα 

ανακατευόντουσαν µε αυτή. Αυτή η ιστορία σας την λένε όταν φτάσετε ένα από τα µυστικά τους επίπεδα 

που λέγεται ΟΤ ΙΙΙ. Μετά από αυτό υποτίθεται ότι θα έλθετε σε τηλεπαθητική επαφή µε αυτούς τους 

«Σωµατικούς Θήτα» για να τους διώξετε. Πρέπει να πληρώσετε πολλά χρήµατα για να φτάσετε σε αυτό το 

επίπεδο έτσι ώστε να το καταφέρετε αυτό (ή πρέπει να εργαστείτε σκληρά για την οργάνωση αυτή µε 

εξαιρετικά χαµηλό µισθό για πολλά χρόνια). 

 

Σας λέµε αυτή την ιστορία σαν προειδοποίηση. Αν ανακατευτείτε µε τη Σαηεντολογία*, τότε θα θέλαµε να 

το κάνετε µε τα µάτια ανοιχτά και µε πλήρη γνώση του υλικού που περιλαµβάνει. 

 
Οι περισσότεροι Σαηεντολόγοι που εργάζονται στα 

κέντρα τους της ∆ιανοητικής* και υποτίθεται 

«Εκκλησίες» δεν ξέρουν αυτή την ιστορία αφού 

δεν τους επιτρέπεται να την ακούσουν µέχρι να 

φτάσουν τα µυστικά «ανώτερα» επίπεδα της 

Σαηεντολογίας*. Μπορεί να τους χρειαστούν 

χρόνια πριν φτάσουν αυτά τα επίπεδα, αν τα 

φτάσουν ποτέ. Αυτοί που το γνωρίζουν, είναι 

υποχρεωµένοι να το κρατήσουν µυστικό και να µην 

το πουν στους ανθρώπους που προσχωρούν στην 

Σαηεντολογία*. 

Τώρα που διαβάσατε αυτό γνωρίζετε το µεγάλο 

τους µυστικό. Μην επηρεαστείτε όµως στην 

επιθυµία σας να προσχωρήσετε, εντάξει;  

 

 

 

 
 

* ∆ιανοητική και Σαηεντολογία είναι εµπορικά σήµατα του Religious Technology Centre. Αυτό το έγγραφο δεν 

συνδέεται µε κανένα τρόπο µε αυτή την οργάνωση. 

 

Τµήµα της πρώτης σελίδας του µυστικού εγγράφου του OT III 

µε τον γραφικό χαρακτήρα του ίδιου του  L. Ron Hubbard. 
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