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Family Band

Morristown

Happy Helen

The Greeks Created Our Civilization
Οι Έλληνες Δημιούργησαν Πολιτισμό

Although the Greeks gave us many wonderful things, such as,
art, medicine, theater, philosophy, literature, architecture, Olympics,
mathematics, music, and democracy, their greatest gift to us was the
belief that we can understand the world and solve our problems with

Reason
They even created 3 tools to help us,

Science: Socrates
History: Herodotus
Logic: Aristotle
This belief and these tools are the foundation of our civilization
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The Greeks Saved Our Civilization, Twice
Οι Ελληνες Εσωσαν Τον Πολιτισμό Δυο Φορές

In 480 BC, the Greeks saved civilization in two amazing land and sea

battles, Thermopylae by land and Salamis by sea.

In the biggest land battle the world had ever seen, 300 Spartans
marched to fight an enemy who outnumbered them 1,000 to 1.
But, before going to war, King Leonidas stopped at Delphi to ask God
for help. The Oracle told him,
Either Sparta will be destroyed or their king will die.
Thus, these heroic Spartans marched to Thermopylae, knowing they
were going to die for their country, for their family, and for God.
Next, Athens and their Greek allies fought the biggest sea battle the
world had ever seen. They were outnumbered, 6 to 1. But, Themistocles,
the Athenian general, reasoned a plan that totally annihilated the enemy
in the Straits of Salamis and saved civilization.
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In 1453 AD, the Greeks saved civilization, a second time. But, this time,
the enemy overwhelmed the Greeks. So, the Greeks packed up their
civilization and brought it to Europe.
Europeans called it,

The Renaissance,
The rebirth of Greek civilization.

Europeans loved it so much; they took it all over the world.

The Creation of Adam
by Renaissance painter,

Michelangelo
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Sadly, the world is heading towards disaster.
Our beautiful Greek civilization will be destroyed.
Someone must do something, soon.

Then, a voice said,

“The Greeks Will Save Civilization, Again.”
Οι Έλληνες Θα Σώσουν Τον Πολιτισμό Πάλι.

And, we ask, “How?”
And, the voice replies, “The Greeks will

99
Reform Society
99
Create good government
99
Revolutionize education,
99
Strengthen the family, and
99
Design a ‘Smart’ Medical System.”

Again, we ask, ”How?”
And, the voice replies,

“Turn the page”
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The Greeks Will Reform Society by teaching people to
 Worship God
 Love their families, and to be
 Loyal to their country
To do this, the Greeks will create a new style of music that has a
Binary Beat, no odd notes, and sings about God, family, and country.
This new style of music will inspire
Heroes
 Heroes are the most powerful political force on earth.
 Binary is the most powerful beat in the universe. And,
 God, family, and country are the most powerful words to a Hero.
Thus, by promoting dances, parades, concerts, and musical events to
 religious and military academies;
 dedications of ships, buildings, monuments;
 theaters, galleries, sporting and family events;
 patriotic and religious celebrations, such as, Christmas, New Year’s,
Veterans Day, Memorial Day, 4th of July, Sunrise Services,
we can, through the power of music, inspire Heroes to
worship God, love their family, and be loyal to their country,
and, thereby, reform society and save civilization.
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In 2003, Arnold, Larry, and Gary wanted to be governor of California.
This is not reasonable.
None of these men had any training to manage the largest state in America
To save civilization,
The Greeks will create good government by building a
National Government Research Center
that uses
Science, History, and Logic
to identify all the skills needed to manage government







Then, it
arranges these skills into a Course of Study
builds an Academy to teach this Course of Study
gives students a Master’s Degree in Government Management
enrolls the best students into a 3 year Government Internship
tests the best Interns with the American Civil Service Exam
fills all government jobs with the best managers in America

Interns spend 1 year in each of the 3 branches of government:
President (law manager), Congress (law maker), Courts (law enforcer)
The best means the top 10%
The Greeks know that
Good government is the most important thing in the life of our people

The world’s first academy was Greek
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Finally, students take their Number, Code, and Aptitude
to the Department of Labor and look for a job.







The Department Of Labor (DOL) tells them

Where the jobs are located
How much the job pays
What is the demand for the job now and in the future
What are the good and bad points of the job
Interest, Personality, Aptitude, and Course of Study for every job
Which schools teach the Courses of Study

Once again, to plan our career, we need to know,

Who we are,
What we like,
What we are good at,
What jobs match our interests, aptitude and personality.
What schools teach the course of study that matches us.

Once again,
	Personality Tests tell us, Who we are.
	Aptitude Tests tell us, What we are good at.
	Interest Tests and Reading Nonfiction tell us, What we like.
	The DOL tells us Where the jobs are located; How much they pay, etc.
The Department of Labor does not have this information: http://www.dol.gov/dol/jobs.htm
But, the National Education Research Center does.

Finally, to help students Read and Spell correctly, the Greeks will create a
Phonetic Alphabet with 42 letters.
We make 42 sounds when we speak, but we only have 26 letters.
Reading and Spelling cost billions of dollars to teach because
T-W-O, does not say or spell, Too.

The world’s greatest teachers were Greek
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To save civilization,

The Greeks Will Strengthen the Family
by teaching men and women that

The more we are alike, the better we get along
The Greeks believe that
If
The grounds for divorce are
irreconcilable differences and incompatibility
then
The grounds for marriage must be
compatibility and reconcilable differences

Compatible marriages = Strong families
To help people find compatible partners, the Greeks will build a

National Family Research Center

that tests people for
Personality, Interest, Aptitude
These tests ensure that marriages and relationships are compatible

Chemistry brings us together
Personality keeps us together
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People go from doctor to doctor, hoping someone will help them.
One man went to 36 doctors before they correctly diagnosed him.
This is not reasonable.
To save civilization,

The Greeks Will Create A Smart Medical System
by creating a
National Board of Medical Experts (NBME)

These Experts are not elected or appointed.
Instead, they are hired, after they pass the American Civil Service Exam
This exam identifies the best doctors in America
These Experts check every bit of Health Care and Fast Track
the most important. They also set fair prices for
drugs, tests, procedures, hospitals, doctors, research
One of the first things the NBME creates is
National Medical Research Center (NMRC)
that uses the latest technology to connect people to the correct
doctor, hospital, or scientist, around the world, around the clock.
One of the first things the NMRC creates is a web page with a
Disease Reporting Form
This Web Page has Drop Down Windows that list
symptoms, diseases, treatments, doctors
We begin by selecting Window 1 and complete each Window, through 4.
If we have trouble with a Window, we call the NMRC and a Tech helps us.
1
2
3
4
Symptoms
Disease
Treatment
Doctors
The NBME also creates local, 24 hour, walk in, hospital clinics
staffed by Scientists who treat everything.
The NMRC also creates a computer program that
matches symptoms with disease to help doctors diagnose a patient, quickly.
The Greeks know that good health is the most important thing in our life
The world’s first doctor was Greek

Hippocrates
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All Research Centers are located in Sparta.
All employees wash in the Eurotas River as a sign that
They will endure hardships willingly and death heroically for
God, family, and country.
All employees eat a delicious, nutritious stew, called, Melas Zomos.
All employees recite the following pledge, in front of all the flags of the
world, with the flag of Greece in front,

“I promise to be loyal to God, to my family, and to my country
because I love them more than anything in the world.
“I promise to honor them with all my thoughts, words, and actions.
“I promise to protect them with all my heart, with all my strength,
and with my life, if necessary, because they are the reason for my
happiness in this world and in the next.”
“God help me to keep my promise.”

The Greeks want us to be
bigger, faster, stronger, smarter, talented, and attractive
so we can be happy, successful, and prosperous in life.
The Greeks want us to
worship God, love our family, and be loyal to our country
because they know God, family, and country are Absolute to a hero:

Absolute Good Absolute Truth Absolute Beauty
The Greeks want us to question everything by asking,
“Would God approve? Would my family and my country approve?
Then, prove it with

Science, History, and Logic
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Οι Έλληνες Δημιούργησαν τον Πολιτισμό
Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες μας έδωσαν πολλά όμορφα πράγματα,
όπως, την τέχνη, την ιατρική, το θέατρο, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία,
την αρχιτεκτονική, τα μαθηματικά, και τη δημοκρατία, το μεγαλύτερο
δώρο τους για εμάς ήταν η πεποίθηση ότι μπορούμε να κατανοήσουμε
τον κόσμο και να λύσουμε τα προβλήματά μας με τον

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ
Δημιούργησαν ακόμα 3 εργαλεία για να μας βοηθήσουν
Επιστήμη: Σωκράτης
Ιστορία: Ηρόδοτος
Λογική: Αριστοτέλης
Αυτή η πεποίθηση και αυτά τα εργαλεία είναι τα θεμέλια του πολιτισμού μας
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Οι Ελληνες Εσωσαν Τον Πολιτισμό Δυο Φορές
Το 480 π.Χ., οι Έλληνες έσωσαν τον πολιτισμό μας σε δύο
καταπληκτικές μάχες στην ξηρά και στη θάλασσα, στις Θερμοπύλες και
στη Σαλαμίνα.
Στη μεγαλύτερη μάχη της ξηράς που ο κόσμος είχε δει ποτέ, 300
Σπαρτιάτες προχώρησαν να καταπολεμήσουν έναν εχθρό που
υπερτερούσε 1 προς 1000.
Αλλά, πριν πάει σε πόλεμο, ο βασιλιάς Λεωνίδας σταμάτησε στους
Δελφούς για να ζητήσει την βοήθεια του Θεού.
Το Μαντείο του είπε,
Ή η Σπάρτη θα καταστραφεί ή ο βασιλιάς θα πεθάνει.
Τώρα, καθώς προχωρούσαν στον πόλεμο, αυτοί οι ηρωικοί Σπαρτιάτες
γνώριζαν ότι επρόκειτο να πεθάνουν για την πατρίδα τους, για τις
οικογένειές τους, και για τον Θεό.
Στη συνέχεια, οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες σύμμαχοί τους, ενώθηκαν
να πολεμήσουν στη μεγαλύτερη ναυμαχία που είχε δει ποτέ ο κόσμος.
Οι Έλληνες ήταν λιγότεροι σε αριθμό, 6 προς 1. Όμως, ο Θεμιστοκλής
χρησιμοποιώντας την ικανότητά του στο λόγο εκμηδένισε εντελώς τον
εχθρό και έσωσε τον πολιτισμό μας.Top of Form
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Το 1453 μ.Χ., οι Έλληνες έσωσαν τον πολιτισμό μας και πάλι. Όμως,
αυτή τη φορά, ο εχθρός κυρίευσε τους Έλληνες. Έτσι, μάζεψαν τον
πολιτισμό τους και τον μετέφεραν στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι τον
ονόμασαν

Η Αναγέννηση,
η αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού.
Οι Ευρωπαίοι ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που τον μετέδωσαν σε όλο
τον κόσμο.

Η Δημιουργία του Αδάμ
του ζωγράφου της Αναγέννησης,
Michelangelo
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Δυστυχώς, ο κόσμος οδεύει προς την καταστροφή. Ο ωραίος
πολιτισμός μας θα καταστραφεί. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι, σύντομα.

Αλλά, τότε, άκουσα μια φωνή. Και, η φωνή είπε:
“Οι Έλληνες θα σώσουν τον Πολιτισμού,και πάλι.”
Και, ρώτησα, “Πώς;”
Και η φωνή απάντησε: «Με
• Την αναμόρφωση της κοινωνίας
• Την δημιουργία μιας λογικής κυβέρνησης
• Την ενίσχυση της οικογένειας
• Την ανατροπή της εκπαίδευσης, και
• Την οικοδόμηση ενός «Έξυπνου» συστήματος ιατρικής. “
Και πάλι, ζητάμε, «Πώς;»
Και, η φωνή απαντά,

“Γυρίστε τη σελίδα”
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Οι Έλληνες θα Αναμορφώσουν την Κοινωνία
με το να διδάξουν τους ανθρώπους

	
να λατρεύουν τον Θεό
	
να αγαπούν την οικογένειά τους
	
και να είναι πιστοί στη πατρίδα τους
Για να το κάνουν αυτό, οι Έλληνες θα δημιουργήσουν ένα νέο
στυλ μουσικής που έχει ένα κτύπησε δυαδικόκαι τραγουδά για το
Θεό, την οικογένεια και την πατρίδα.
Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αυτό το νέο στυλ μουσικής θα εμπνεύσει

Ήρωες

Οι Ήρωες είναι η πιο ισχυρή πολιτική δύναμη στηγη.
Binary είναι ο πιο ισχυρός ρυθμός στο σύμπαν. Και,
Θεός, οικογένεια, και πατρίδα είναι οι πιο ισχυρές λέξεις του κόσμου.
Ετσι,
Αυτό το νέο στυλ της μουσικής θα εμπνεύσει τους ήρωες να
αναμορφώσουν την κοινωνία.
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hΤο 2003, ο Arnold Schwartznegger, ένας αμαξωμάτων, ο Larry Flint ,
ένας εκδότης, και ο Gary Coleman, ένας ηθοποιός, ήθελαν να γίνουν
κυβερνήτες της Καλιφόρνια. Αυτό δεν ηταν λογικό. Αυτά τα άτομα δεν
είχαν καμία εκπαίδευση να διαχειριστούν τη μεγαλύτερη πολιτεία στην
Αμερική.
Για να σώσουν τον πολιτισμό, οι Έλληνες θα δημιουργήσουν

Ενα Λογικό Σύστημα Διακυβέρνησης

με τη δημιουργία ενός

Κέντρο Κυβερνητικών Ερευνών που θα απασχολεί Επιστήμονες,
Εφευρέτες, Μηχανικούς, Ιστορικούς, Φιλοσόφους και Μαθηματικούς να
εντοπίσουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση της
κυβέρνησης. Στη συνέχεια, θα οργανώσουν αυτές τις δεξιότητες σε έναν
Κύκλο Σπουδών και θα δημιουργήσουν μια
Ακαδημία για Διευθυντές Κυβερνήσεων
που θα διδάσκει αυτές τις δεξιότητες.
Η Ακαδημία θα δέχεται άνδρες και γυναίκες από κάθε χώρα.
Οι μαθητές θα κερδίζουν ένα δίπλωμα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση
Κυβερνήσεων. Με αυτό το δίπλωμα, θα μπορούν να διαχειριστούν
οποιαδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο.

Η πρώτη ακαδημία ήταν Έλληνας
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διαζύγιο καταστρέφει τον πολιτισμό μας
Για να σώσουν τον πολιτισμό,

Οι Έλληνες Θα Δυναμώσουν την Οικογένεια
διδάσκωντας τους άνδρες και τις γυναίκες ότι,
Όσο περισσότερο ταιριάζουν, τόσο
καλύτερα θα περνούν μαζί.
Οι Έλληνες πιστεύουν ότι
αν
Οι λόγοι για το διαζύγιο είναι
ασυμφωνία χαρακτήρων και ασυμβίβαστες διαφορές,
τότε,
Οι λόγοι για το γάμο θα πρέπει να είναι
αρμονία και συμβιβάσιμες διαφορές.
Αρμονικοί Γάμοι = Ισχυρές οικογένειες
Για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρουν αρμονικούς συντρόφους,
οι Έλληνες θα δημιουργήσουν ένα
Οικογενειακό Κέντρο Ερευνών
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Κάθε χρόνο, κάθε Πολιτεία, δίνει ένα τεστ αξιολόγησης που δείχνει ότι κανένα παιδί,
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν είναι στη σωστή τάξη.
Αυτό δεν είναι λογικό.
Για να σώσουν τον πολιτισμό, οι Έλληνες θα
Καινοτομίσουν Το Εκπαιδευτικό Σύστημα
με το να διδασκουν τους μαθητές να ακολουθούν τα όνειρά τους.
Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι

Ενδιαφέροντα= Ικανότητα = $ $ $
Για να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους, οι μαθητές πρέπει να διαβάζουν
nonfiction..
Μετά που οι μαθητές θα ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους, ψάχνουν για θέσεις
εργασίας που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εργασίας.
http://www.dol.gov/dol/jobs.htm
Αυτός ο δικτυακός τόπος παρουσιάζει
· Ποιες δεξιότητες και ποιά Πορεία Μελέτης απαιτείται για την εργασία.
· Που βρίσκονται τα σχολεία που διδάσκουν την πορεία της μελέτης.
· Που βρίσκονται οι θέσεις εργασίας.
· Πόσο η δουλειά πληρώνει.
· Ποια είναι η ζήτηση για την εργασία αυτή τώρα και στο μέλλον.
· Ποια είναι τα καλά και κακά σημεία της εργασίας.
· Ποια είναι τα γνωρίσματα ταυτότητας για τη δουλειά.
Οι Καλύτεροι Διδάσκαλοι του Κόσμου Ηταν Ελληνες

Plato

Aristotle
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Επίσης, οι Έλληνες θα κάνουν έναν πίνακα με όλες τις θέσεις εργασίας
και τα προγράμματα σπουδών στο Σύστημα Dewey Decimal, έτσι
ώστε οι μαθητές να μπορούν να ταιριάζουν αυτό που διαβάζουν με την
εργασία και την Πορεία της Μελέτης.
Επίσης, οι Έλληνες θα σημειώσουν όλες τις θέσεις εργασίας με
χαρακτηριστικά ταυτότητας, όπως, Προσωπικότητα, Ιδιοσυγκρασία,
Ενδιαφέροντα, και Ικανότητες
Επίσης, οι Έλληνες θα δημιουργήσουν ένα Κέντρο Εκπαιδευτικής
Έρευνας, όπου οι επιστήμονες, εφευρέτες, μηχανικοί, μαθηματικοί,
φιλόσοφοι, και ιστορικοί θα προσδιορίζουν όλες τις δεξιότητες που είναι
απαραίτητες για κάθε εργασία στον κόσμο και θα οργανώνουν αυτές
τις δεξιότητες σε Προγράμματα Σπουδών. Επίσης, θα αναπτύξουν
Τεστς, με θέμα τα Ενδιαφέροντα, Προσωπικότητα, Ιδιοσυγκρασία
και Ικανότητες για να βοηθήσουν τους μαθητές να γνωρίσουν τα
χαρακτηριστικά της ταυτότητας τους.
Στη συνέχεια, οι Έλληνες θα δημιουργήσουν σχολεία για να διδάξουν
αυτά τα μαθήματα της Πορείας της Μελέτης
Και, τέλος, οι Έλληνες θα δημιουργήσουν ένα Φωνητικό Αλφάβητο
με 42 γράμματα για να βοηθήσουν τους μαθητές να διαβάζουν και να
γράφουν σωστά. Κάνουμε 42 ήχους όταν μιλάμε, αλλά έχουμε μόνο
26 γράμματα. Ανάγνωση και Ορθογραφία κοστίζουν δισεκατομμύρια
δολλάρια να διδαχθούν.

Ακολουθήστε τα όνειρά σας
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Οι άνθρωποι πηγαίνουν από γιατρό σε γιατρό, ελπίζοντας κάποιος θα
τους βοηθήσει.
Ένας άνδρας πήγε σε 36 γιατρούς πριν διαγνωσθεί σωστά τον.
Αυτό δεν είναι λογικό.
Για να σώσουν τον πολιτισμό, οι Έλληνες θα δημιουργήσουν
Ένα Εξυπνο Σύστημα Ιατρικής
με τη δημιουργία ενός
Ιατρικού Κέντρου Ερευνών που συνδέει τους ανθρώπους άμεσα στο σωστό
γιατρό, νοσοκομείο, ή επιστήμονα, σε όλο τον κόσμο.
Θα δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα υπολογιστή που να ταιριάζει τα
συμπτώματα με την ασθένεια και να βοηθά τους γιατρούς να διαγνώσουν
γρήγορα την ασθένεια.
Θα προσδιορίσει όλες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να γίνει κανείς
γιατρός και να τις οργανώσει σε προγράμματα σπουδών.
Θα οικοδομήσουν Ιατρικές Σχολές να διδάξουν αυτά τα μαθήματα της Πορείας
της Μελέτης.
Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή όταν είναι 11 ετών.
Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι
Η καλή υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας.
Ο Πρώτος Γιατρός του Κόσμου ήταν Έλληνας

Ιπποκράτης
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Όλα τα κτίρια θα βρίσκονται στη Σπάρτη.
Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πλυθούν στον ποταμό Ευρώτα για να
δείξουν ότι
Θα αντέξουν τις κακουχίες πρόθυμα και το θάνατο ηρωικά για

Το Θεό, την Οικογένεια, και την Πατρίδα.
Όλοι θα τρώνε ένα νόστιμο, θρεπτικό φαγητό, που ονομάζεται,
Μέλας Zωμos.
Όλοι θα δώσουν μια υπόσχεση, μπροστά από όλες τις σημαίες του
κόσμου, με την ελληνική σημαία πρώτη. Τα λόγια της υπόσχεσης είναι
«Υπόσχομαι να είμαι πιστός στο Θεό, στη πατρίδα μου, καθώς και την οικογένειά
μου, γιατί τους αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη γη.”
«Υπόσχομαι να τους τιμήσω με όλες τις σκέψεις μου, τα λόγια μου, και τις πράξεις
μου.»
«Υπόσχομαι να τους προστατεύω με όλη μου την καρδιά, με όλη τη δύναμή μου, και
με τη ζωή μου, αν χρειαστεί, επειδή είναι ο λόγος για την ευτυχία μου σε αυτόν τον
κόσμο και στον επόμενο.”
« Ο Θεός να με βοηθήσει να κρατήσω την υπόσχεσή μου. “
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Every country should have 2 flags; one is Greek
Κάθε χώρα πρέπει να έχει 2 σημαίες.
Η μία είναι Ελληνική.
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