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Ο απόλυτος ηγέτης της εποχής μας.
Ο άνθρωπος που μέσα σε 15 χρόνια αναμόρφωσε την Ρωσσία επαναφέροντας 

την στην θέσιν που της αρμόζει.
Είναι  όμως  ο  Πούτιν  ο  εκλεκτός  ηγέτης  που  θα  κατατροπώσει  τους 

Δυτικοπαπικούς  και  Τουρανομογγόλους   δυνάστες  της  περιοχής  μας  και 
κατ'επέκτασιν του πλανήτου.

Εμείς θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες που 
αφορούν τον ηγέτη Πούτιν.

Πρώτα  από  όλα  γενεαλογικά  στοιχεία  δεν  υπάρχουν  που  να  μπορούν  να 
βοηθήσουν  προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  καθ´ότι  το  επώνυμο  είναι  σπάνιο  στην 
ρωσσική ονοματολογία.

Αποκωδικοποιώντας  το  επώνυμο  Πούτιν  χρησιμοποιώντας  ως  εργαλείον  τον 
ΕΛΛΗΝΑ ΛΟΓΟ του Θεολόγου Σημαιοφόρου,  βλέπουμε ότι :

Π – ΟΥΤ (ος) – Ι-Ν

Π = Πύρ 
ΟΥΤος = εκείνος ή αυτός
Ι = Συνεχής κατερχομένη ηλιακή ενέργεια
Ν = με Νού και με Νόμο.

Συνοψίζοντας,  είναι ο δεχόμενος το ΠΥΡ – ΕΚΕΙΝΟ – που ΣΥΝΕΧΩΣ κατέρχεται 
με ΝΟΥ και με ΝΟΜΟ. Δηλαδή ο φωτισμένος ηγέτης.

Β-Λ-Α-Δ-Ι-Μ-Η-Ρ-ΟΣ (Ενέργεια ηλιακή αρχική κατερχομένη με δύναμη συνεχώς 
στην ορατή φύση φορτίζει με υπέρτατη ροή το σώμα ΟΣ)

Βέβαια κάποιοι θα πούν ότι σε ρωσσικά ονόματα δεν μπορεί να ισχύει ο ΕΛΛΗΝ 
ΛΟΓΟΣ, αλλά σφάλουν διότι οι έννοιες των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου 
είναι οι έννοιες των γραμμάτων της μητέρας των γλωσσών και κατά συνέπεια έχουν 
ισχύν σε όλες τις υπογλώσσες-διαλέκτους της ελληνικής .    

Ας δούμε τώρα την ημερομηνία γεννήσεως του ρώσσου προέδρου.

Παντού κυριαρχεί ο σεπτός (ιερός) αριθμός – το 7.
(Το 7 είναι ο αριθμός του Απόλλωνος – 7 τα χρώματα της Ιριδος – 7 οι συχνότητες 

του ήχου)

Γέννησις  7 Οκτωβρίου 1952  -> 7/10/1952 = 7+10+1952=25 = 7 βυθός

Επίσημη ανάληψη εξουσίας (Α)  7 Μαΐου 2000 = 14 (διπλάσιο του 7) -> 5 βυθός (Ε)

Επίσημη ανάληψη εξουσίας (Β)   7 Μαΐου 2012 = 17 (1 + 7) -> βυθός 8 (Οκτώβριος 
– γέννηση)

Σε ηλικία 61 (6+1=7) ξεκινά την εκστρατεία κατά της δύσεως εν έτει 2014 = 7 
βυθός.
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