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DE ORION OORLOGEN - NIBIRU - ATLANTIS EN LEMURIA - INVASIE VAN VENUS 

 

Video URL: https://youtu.be/IdtaVTo_4hw    

 

Cristina - Presentatie 

Hallo vrienden. Welkom bij Pleiadian Knowledge, ik ben Cristina. Vandaag brengen wij u een 

verscheidenheid aan vragen die wij stelden aan Yázhi Swarúu, een jong buitenaards wezen, terwijl wij de 

geschiedenis van de Aarde met haar bestudeerden. Wij zijn gepassioneerd over dit onderwerp en we weten 

dat jullie dat ook zijn. Daarom hebben wij een aantal vragen geselecteerd die wij interessant vonden om de 

reeds gegeven informatie in de serie aan te vullen:  

"De Orion Oorlogen. Als u deze serie nog niet gezien hebt, raad ik u aan hem te bekijken, anders kunnen de 

vragen en antwoorden onvolledig lijken of zinloos zijn. Als je niet weet waar je deze serie kunt vinden, dan 

vind je ze in: afspeellijst, 'De geschiedenis van de Aarde' of je vindt de 6 video's in de beschrijving van deze 

zelfde video: 

 

VIDEO LINKS: DE ORIONEN OORLOGEN 

1. INLEIDING: De Lyrische Uitbreiding. Videolink: https://youtu.be/31PL1pSH3_I   

2. DE PREHISTORIE: De oorsprong van de mens. Videolink: https://youtu.be/5Qhmq-sEqjs   

3. REPTILE INVASION: Atlantis en Lemurië. Videolink: https://youtu.be/LLr2WJ2s1o0   

4. ADAM EN EVE: Gedachtenbeheersing. Videolink: https://youtu.be/SZu_6XlYF18   

5. ANCIENT FIRST BATTLE: De opstand van de Hof van Eden. Video Link:  

https://youtu.be/1NE8hbsNThI   

6. DE STRIJD: De slag van Tiamat. Videolink: https://youtu.be/LiLUgRNEM_I   

 

Met dat gezegd te hebben, neem ik afscheid. We laten u achter met de vragen en antwoorden. Hartelijk 

dank voor uw aanwezigheid en het luisteren en tot ziens in de volgende video. 

"Deze informatie is verstrekt door buitenaardse personen, vrouwen en mannen van de Taygeta ster in de 

Pleiaden cluster, via een schriftelijk contact met ons." 

 

Gesprek met Yázhi Swarúu Tasherit 

Cristina.- De schrijver Tolkien, die beroemd is vanwege het schrijven van de 'The Lord of the Rings' saga, 

had hij echte informatie over hoe de Aarde er voor het cataclysme uitzag? Was het op enigerlei wijze 

gebaseerd op werkelijke gegevens? 

 

Yázhi Swarúu: Tolkien heeft zijn informatie niet zomaar uit zijn hoofd gehaald. Het is niet zijn uitvinding, 

slechts gedeeltelijk, maar wat hij zegt is gebaseerd op oude pre-Keltische en Keltische verslagen. Informatie 

die niet is vrijgegeven aan het publiek, maar nog steeds bestaat op plaatsen zoals de Vaticaanse 

Bibliotheek. Ik heb de stam van de naam van Lemurië gezien in, 'The Lord of the Rings,' als: Moria', alleen 

veranderd als woordspeling omdat het naar hetzelfde verwijst. De naam van: Mu' wordt ook verklaard, met 

dit. De samentrekking van: 

ÉL ---> met hem 'DE BOOM'. 

Zoals in het Frans: 
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De boom --- 

Murias --- Mu 

L 'Murias 

L´ Muria 

Lemuria 

 

Estel-la.- Hartelijk dank voor de informatie. En wat betekent het? 

 

Yázhi Swarúu: De betekenis zelf heb ik niet gevonden, maar het staat er al duizenden en duizenden jaren 

in de Ierse mythologie. De geschiedenis van het land en de beschaving die ineenstortte vanuit L 'Murias. De 

beste verklaring op basis van die Ierse mythologie over de betekenis is: 'Moeder  

Aarde,' als in het moederland. Hoewel, ik weet dat er nog iets vroeger moet zijn, is dat de oudste verwijzing 

die er is. In het Engels: 'The mother land', met die connotatie. 

Het kan staan voor een regio of de hele Aarde, planeet, als een gebied van verlichte mensen en ook met 

een duidelijke connotatie van matriarchaat, misschien. Ook zie ik een verband met het feit dat het de 

Moeder Aarde is waaruit de hele westerse beschaving is geboren. Ook is dit terug te vinden in bardische 

teksten die tegenwoordig Ierse mythologie worden genoemd, gebaseerd op verwijzing naar de werken van 

Michael Tsairon en de Ierse oorsprong van de Westerse beschaving die samenvallen met die van mij of die 

van Federatie verslagen. Lemurië als in de oude Aarde. 

 

 
 

Cristina. - Wat interessant, dank je wel, Yázhi. Terugkomend op het vorige onderwerp, kun je ons de naam 

van de planeten in ons zonnestelsel vertellen? 

 

Yázhi Swarúu.- Ja. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Tiamat (vernietigd, tegenwoordig de asteroïdengordel), 

Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Eris 136199 (voor de Federatie: Ohálu) met een Maan: 

Dysnomia. Haumea (Manen: Hi´iaka en Namaka). Makemake (Geen manen). Sedna (Maanloos) Alle 

herbergen complex leven, hetzij op de planeet zelf of op zijn manen, of beide. 

 

Cristina.- De laatste drie zijn Federatie namen? 

 

Yázhi Swarúu.- Nee. Het zijn bekende namen voor de Aarde. Soms voor de Federatie als je geen naam 

hebt toegewezen door inboorlingen zoals in het geval van Ohálu, wordt alleen een nummer aangewezen. 

Zon - 13 - 10 (Eris) 

Zon - 13 - 11 (Haumea) 

Zon - 13 - 12 (Makemake) 

Zon - 13 - 13 (Sedna) 

Deze laatste drie worden voor de menselijke wetenschap beschouwd als planetoïden of dwergplaneten, 

maar strikt genomen heeft dit zonnestelsel ontelbare planeten, ik spreek van honderden als we het hebben 

over grote rotsen ter grootte van een asteroïde, met dien verstande dat het als kenmerk om een planeet te 

zijn een baan om de zon moet hebben en niet een andere massa. 

 

Cristina.- Je hebt opgemerkt dat de Federatie andere namen heeft zonder dat er een geavanceerde 

beschaving is, hoe noemt de Federatie Jupiter, Mars of Venus hetzelfde als hier op  

Aarde? 
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Yázhi Swarúu.- Het gebeurt dat deze namen oud zijn op Aarde. Niet aan hen toegekend zoals Eris,  

Haumea, of Makemake zouden zijn. Zoals u weet, was Jupiter de koningsgod volgens de Romeinen. 

Mars de god van de oorlog, enzovoort. Dus waar haalden de Romeinen en de Grieken het vandaan, we 

zouden terug moeten gaan naar de wortels van beide talen, ze gingen ver terug. Op zich is Rome 

bijvoorbeeld gesticht door immigranten uit verschillende delen, maar met als belangrijkste gids het 

zogenaamde Hebreeuwse volk dat Egypte verliet tijdens de exodus, in navolging van Achnaton en Nefertiti 

zelf en zij reisden zelf naar de plaats waar nu onder andere Rome ligt en waar die Hebreeuwse volkeren 

aankwamen, die niets anders waren dan de aanhangers van het monotheïsme van Nefertiti en  

Akhenaten, verdreven uit Egypte door Koningin Meritaten. Wijd en zijd onderdrukte informatie. 

Dus de namen van Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Tiamat, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto 

hebben een stellaire oorsprong. Dus zo noemt de Federatie ze tot op de dag van vandaag. Op zich zijn Eris, 

Haumea en  

Makemake onder andere nog Romeinse en Griekse namen, maar die zijn pas later, en pas een paar jaar 

geleden, door de menselijke wetenschap toegekend. 

 

Estel-la.- Hoe zag ons zonnestelsel er toen uit? In welke volgorde werden de planeten gevonden? In 

dezelfde volgorde als nu? 

 

Yázhi Swarúu.- Met een andere volgorde of andere afstanden. Er was een grote overwegend waterplaneet 

genaamd Tiamat, ook wel Lucifer, Maan of Phaeton genoemd volgens andere bronnen. Het was waar de 

asteroïdengordel nu is, wat zijn overblijfselen zijn. Asteroïden, het is op Aarde aanvaard dat ze meestal vuil 

ijs zijn met vuil en steen. Dat wil zeggen, de overblijfselen van een oceaanplaneet.  

De planeten stonden in het algemeen dichter bij elkaar, omdat de energetische en gravitatiedynamiek 

anders was door de aanwezigheid van Tiamat. Er zijn verslagen op Aarde waarin wordt gezegd dat de ouden 

de ringen van Saturnus konden zien zonder iets nodig te hebben, alleen met het menselijk oog. Ik weet dat 

er wordt gesproken over Saturnus vóór Jupiter. Daar zijn verslagen van, maar voor mij in het bijzonder, 

vind ik het moeilijk om dat te doen. Naar mijn mening was het in dezelfde volgorde. 

 

Estel-la.- U hebt gezegd dat er op aarde verslagen zijn waarin wordt gezegd dat de ouden de ringen van 

Saturnus konden zien zonder dat daar iets voor nodig was, alleen met het menselijk oog. Dus als u het heeft 

over 

Saturnus hoorns heeft, verwijst u dan naar zijn ringen? 

 

Yázhi Swarúu.- Ja. Het is gewoon dat, het feit dat de hoorns overal in platen verschijnen, een andere 

eenvoudiger verklaring heeft, de Maan. Maar ik moet verduidelijken dat, in het geval van een Apis stier, de 

schijf die hier wordt voorgesteld de Zon is. Echter, er zijn de horens. Kijk naar deze Apis stier. Kijk naar de 

gebarsten bovenkant. Het is met opzet, het vertegenwoordigt het zonneportaal. 

 

 
 

Cristina. - Ongelooflijk ja. Het is accuraat, dank je. En heeft Tiamat ook een relatie met Nibiru? 
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Yázhi Swarúu.- Velen in de oude verslagen verwarren Tiamat met Nibiru, het is hetzelfde. Het is de tweede 

Zon omdat Tiamat zo lichtgevend was omdat het een waterplaneet was die de Zon reflecteerde 

als een spiegel. Vandaar de ideeën dat dit zonnestelsel binair is, dat is het niet, het is een eenvoudig 

systeem. 

 

Estel-la.- In de tijd van Lemurië en Atlantis, wat was de concentratie van zuurstof op Aarde? 

 

Yázhi Swarúu.- Ik heb het niet als beknopte gegevens, maar de lucht was duidelijk schoner dan 

tegenwoordig.  

En, ja, er was gemiddeld veel meer zuurstof. Vergelijk het maar met Erra of Temmer die meer zuurstof 

hebben dan de Aarde in een zeer sterke concentratie dicht bij 79%, maar aangezien het van lagere 

dichtheid is zijnde 5D compenseert het een beetje. Het is echter giftig voor mensen op Aarde. Ze zouden 

een periode van aanpassing nodig hebben. 

 

Cristina.- En, terugkomend op de kwestie van de Neanderthalers, wie heeft hen uitgeroeid of waarom zijn 

zij uitgestorven? 

 

Yázhi Swarúu.- Voornamelijk werden zij uitgeroeid door de explosie van Tiamat, maar men gelooft ook dat 

zij door de Lyriërs zelf, 'homo sapiens', werden uitgeroeid. Maar we hebben ook informatie over 

reptielachtige interventie. Maar op zich heeft de vernietiging van Tiamat en de zondvloed geholpen hen uit 

te roeien. 

 

Estel-la.- Neem me niet kwalijk, Yázhi, hier ben ik een beetje in de war. Je hebt opgemerkt dat ze soms 

samen konden leven, ik begrijp dat ze goed met elkaar overweg konden en elkaar respecteerden. Hoe 

konden ze hen dan uitroeien? 

 

Yázhi Swarúu - Omdat, zoals met alles, sommige mensen, of het nu Neanderthalers of Lyriërs waren, 

moreel en spiritueel meer ontwikkeld waren dan anderen. Er waren dus zeker meningsverschillen.  

Sommigen konden goed samenleven, anderen maakten er misbruik van. 

 

Estel-la.- En, bestaan er nog Neanderthalers op andere planeten, of zijn zij uitgestorven? 

 

 
 

Yázhi Swarúu.- Ik heb geen kennis van waar ze zijn, als ze er al zijn. Maar, gezien hoe uitgestrekt het 

buiten is en dat veel dieren op verschillende planeten samenleven, is de kans groot dat ze elders wel 

bestaan. Velen op Aarde beweren dat hun genetica nog steeds onder jullie rondloopt. 

 

Cristina.- En, verdergaand met de inheemse rassen van ons zonnestelsel, een vraag, de bewoners van 

Jupiter, de Karistus dan, zijn van de zesde dichtheid? 

 

Yázhi Swarúu.- In de officieel aanvaarde uitleg, zijn zij van 6D. Ik persoonlijk beweer dat dichtheden 

slechts een idee zijn in de geest, daarom bewonen zij alle dichtheden, volgens hen, elk van hen, afhankelijk 

van de staat van hun bewustzijn. Om dit te ondersteunen, kunnen ze gemakkelijk in 5D worden gevonden, 

laat staan boven 6D ook. Dat ondersteunt wat ik probeer te zeggen. 

 

Cristina. - Ik begrijp het, dank je, Yázhi. En, over de binnenvallende reptielen, je merkte op dat de eerste 

reptielen die arriveerden de Usungal waren, welke reptielachtige en sauroïde rassen arriveerden later? 

 

Yázhi Swarúu. - Op zich zijn er door de tijd heen zoveel geweest dat het onmogelijk is om te weten. De  
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Usungal worden genomen als de belangrijkste. Het grootste probleem is dat, volgens de gegevens die door 

mensen zijn gepresenteerd, Usungal, bijvoorbeeld, Anton Parks, degene die is begonnen met het onthullen 

van zaken met betrekking tot dat ras, volhoudt dat Usungal is geschapen door de Kingu. En, de verslagen 

die ik heb wijzen anders uit. Maar, naast het feit dat, logischerwijs, het meer records voor mij zou creëren, 

die van  

Taygeta en die van de Federatie, zoals ik al eerder zei, het is niet logisch dat Kingu  

Usungal heeft gemaakt, omdat Usungal gebruikelijk zijn in de melkweg, dat wil zeggen, ze zijn interstellair. 

En Kingu zijn beperkt tot de Aarde. Sommigen zullen weg zijn, maar er is niets meer over hen bekend. Ik 

verduidelijk dat punt. Andere samenwerkers met Usungal waren de Draco, maar zoals ik al heb uitgelegd, 

Draco is één ras en  

Alpha Draco is iets heel anders. 

 

Cristina.- Dus, toen de reptielen arriveerden, laten we zeggen dat zij de Lyriërs achtervolgden totdat er nog 

maar acht vrouwen over waren, en het is niet bekend hoeveel mannen, en zij maakten van hen slaven. 

Later, kwamen de  

Taygeteanen ongeveer 20 duizend jaar geleden en vestigden zich in Oceana, toch?  

 

Yázhi Swarúu.- Het is niet bekend of deze specifiek tot slaven werden gemaakt of alleen degenen die 

werden bevrijd, maar het is bekend dat alle menselijke genetica is gebaseerd op die acht oorspronkelijke 

vrouwen. En omdat dit zo is, is het logisch om toe te geven dat zij als slavinnen werden genomen, of dat zij 

slechts acht vrouwen konden voortbrengen als er meer waren. Wat Taygeta betreft, zij arriveerden 

duizenden jaren later in het gebied van  

Lemurië met als doel hen te helpen. 

 

Cristina.- Hartelijk dank Yázhi voor de opheldering. En, toen Taygeta aankwam, kwamen er toen nog meer 

rassen aan? Waren zij al van de Federatie? 

 

Yázhi Swarúu.- Ja. Ze waren al een Federatie. In die tijd, het Solatian ras en later de  

Maya en de Elohi rassen allemaal aanwezig, allemaal van de Pleiaden. 

 

Cristina.- En hebben zij allemaal Lemurië gesticht? 

 

Yázhi Swarúu.- Lemurië werd gesticht door separatisten van Atlantis. Menselijke Lyrians. Dit is heel 

duidelijk, Lemurië ontstond uit degenen die Atlantis ontvluchtten, vervolgens werden ze gesteund door 

andere rassen van buitenaf die er bases of kolonies vormden, waardoor het grote conflict ontstond. 

 

Estel-la.- En, welke positie namen de Solatiaanse bases en later de Maya's en de Elohim in bij de bevrijding 

van de Lyrische slaven? 

 

Yázhi Swarúu.- Hetzelfde als Taygeta, daar zij bondgenoten zijn van Alcione's raad, maar het is bekend 

dat de oproerkraaiers de Taygeteanen waren in die mate dat alles op een ramp uitliep, letterlijk. En, ze 

halen de ongeregeldheden niet weg. Zij hebben de neiging de regels niet te volgen. 

 

Estel-la.- En, wat betreft Taygeta's invloed in die tijd, hoe was de Taygeteaanse basis op Aarde? 

 

Yázhi Swarúu.- Terugkomend op de Taygetean bases was er niet alleen Lemurië, het huidige Frans  

Polynesië en onder water. Later waren er Taygetean bases waar nu Oekraïne, Rusland, Letland en Litouwen 

zijn, met invloed over Scandinavische Noordse landen met steun van Engan bases in Noorwegen, Zweden 

en Finland vandaag. De grootste Taygeteaanse basis op Aarde historisch gezien was niet eens die van 

Lemurië, het was de Oekraïense basis specifiek in de Krim, vandaag  

Rusland. Waar nog steeds overblijfselen zijn die de cabal wenst te verbergen, zoals piramides, nulpunt 

reactoren en hele ondergrondse steden met geavanceerde technologie. 
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Estel-la.- Als de basis van Lemurië niet de grootste was, waarom is het dan de bekendste vandaag? 

 

Yázhi Swarúu.- Omdat het de basis is die de meeste invloed had op Aarde. De grootste en meest recente 

is Oekraïne op de Krim. Laten we zeggen dat het geïnterpreteerd kan worden dat vanwege de Taygeteaanse 

basis in Lemurië een reeks gebeurtenissen in gang werd gezet die eindigde in een interplanetaire oorlog met 

de vernietiging van Tiamat en de vorming van het huidige 3D. 

 

Estel-la. - Ik begrijp het, dank je, Yazhi. En, verdergaand met Atlantis, u zei dat het eerder een beschaving 

was met niet-interstellaire luchtcapaciteit, waarom niet interstellair? 

 

Yázhi Swarúu. - Ja. Sommige rassen verplaatsen zich niet, of niet veel. Daar zijn vele redenen voor. Toch 

zijn ze gastheer, werken ze samen of werken ze samen met interstellaire rassen. Bijvoorbeeld, vandaag de 

dag is de Maya zon  

Mollus van de Pleiaden, hoewel zij vroeger interstellair waren, zijn zij dat nu niet meer. Zij beweren dat zij 

er geen heil in zien omdat zij het goed hebben op hun planeet, in hun thuis en interstellair zijn brengt hen 

alleen maar weg van hun thuis waar zij werkelijk willen zijn. Zij hebben de technologie, maar hun cultuur 

heeft hen sedentair gemaakt, in tegenstelling tot de Taygeteanen die, hoewel in weinige aantallen, overal 

zijn, altijd op verkenning. 

 

Estel-la.- En, over de Atlantische steden zoals, bijvoorbeeld, Machu Picchu. Dus dat waren steden van 

Sauroids en andere rassen als ruimtehavens op strategische punten? En waarom zien die prehistorische 

gebouwen er zo uit? Volgens de officiële geschiedenis brachten ze offers met stenen die alleen de zomer- en 

winterzonnewende markeerden, of wezen ze op portalen? 

 

Yázhi Swarúu.- Tegenwoordig lijkt alles oud, maar dat is het niet. Tekenen van hoogstaande technologie 

zijn overal, zoals te zien is in de werken van Von Daniken. En het komt ook voor dat andere, primitievere 

kolonisten dezelfde gebouwen bouwden en gebruikten toen zij zich daar vestigden. Klassieke voorbeelden 

hiervan zijn de Maya's, het primitieve deel van hun dat je kunt zien waren eigenlijk Tolekas immigranten die 

het gebied en de infrastructuur gebruikten toen de Maya's, het sterrenras uit M45, zich terugtrokken. 

Over de offers wordt veel gezegd dat het een vervormde voorstelling was die een chirurgische ingreep van 

sterrenwezens voor medische doeleinden probeerde na te bootsen. Ik twijfel er niet aan dat dit er iets mee 

te maken heeft, maar het heeft nog een andere, meer sinistere component, namelijk het behagen van 

entiteiten van de lagere astrale of archons die, ik blijf erbij, een manifestatie zijn van de individuele en 

collectieve geest van de mens, maar dat maakt ze niet minder echt. 

 

Estel-la.- Okay. Dus, ik begrijp dat deze steden zoals Machu Picchu werden gebouwd tijdens de Atlantische 

beschaving die totaal is weggelaten in onze geschiedenis en later werden gebruikt door beschavingen zoals 

de Inca's. 

 

Yázhi Swarúu.- Ja, precies. Het zijn lagen boven op lagen van beschavingen over hetzelfde gebied. 

 

Estel-la.- Natuurlijk, de waarheid is dat er zoveel gegevens zijn dat het moeilijk is om ze in te passen. 

Volgens de officiële gegevens zijn beschavingen zoals de Inca's van de ene dag op de andere uit Machu 

Picchu verdwenen, de hele stad intact latend, was dat zo? Waarom? 
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Yázhi Swarúu.- Hoewel ik geen directe verklaring heb voor het waarom, is het gemakkelijk te zien dat zij 

van de ene dag op de andere vertrokken als men in aanmerking neemt dat zij stellaire wortels en 

interstellaire capaciteit hebben, iets wat moderne aardse wetenschappers nauwelijks zullen accepteren. Zij 

vertrokken vanwege de ineenstorting van de  

Atlantische beschaving als gevolg van de Tiamat-oorlogen tegen de Federatie. 

 

Cristina.- Chichén Itzá, kwam die ook uit Atlantis? 

 

Yázhi Swarúu.- Ja, en Tikal in Guatemala, ook. Van Atlantis of bekende plaatsvervanger. Het probleem is 

dat wat daar overblijft archeologisch gezien recenter is, maar dat van recent is ook een probleem, want 

zoals ik al zei, hoe verder terug iets gebeurde, hoe minder lineair de tijd is. Daarom vinden archeologen 

niets leuk en verzinnen ze uiteindelijk dingen die niet gebeurd zijn. Tijd lijkt alleen lineair, maar dat is het 

niet en dat is het voor niemand, niet voor mensen. Gewoon recente directe waarneming.  

 

Cristina.- En, de Tolteken, de Inca's, wie waren dat? Lyrians? 

 

 
 

Yázhi Swarúu.- Opnieuw was het gemengd. In die regio was er veel Homo Capensis of Elohi, hoewel die 

naam door meer dan één ras wordt gebruikt. 

 

Cristina.- Een vraag over iets waar de Maya's van de Maya-ster al eerder commentaar op hebben gegeven. 

U hebt gezegd dat hun aankomst, net als die van de Elohi, later was dan die van Taygeta, was dat vóór de 

cataclysme of erna? 

 

Yázhi Swarúu.- Ik heb Solatians en later Engan zoals zij in kleine aantallen in Lemurië waren zonder een 

basis, alleen aanwezig, zonder veel invloed, maar niet Mayaans. Op zich zijn zij veel later dan degenen die 

hun basis vormden in Mexico en Guatemala, Meso-Amerika. 

 

Cristina.- Op welk moment bezetten zij steden als Chichén Itzá? 

 

Yázhi Swarúu.- Later. Tussen het jaar 0 en het jaar 1000. Officieel tussen 750 en 1200 AD.  

Hier kloppen de officiële verslagen wel, in ieder geval ruwweg. 

 

Cristina. En de Elohi? 
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Yázhi Swarúu.- Elohi is tussen het jaar 10.000 tot ongeveer 1.000 voor Christus. En, bijna tot op de dag 

van vandaag in een orbitale vorm zonder bases. Ze zijn momenteel niet in een baan om de Aarde. 

 

Estel-la.- U heeft opgemerkt dat later het Enghaanse ras ook in Lemurië was, op welk moment zijn zij 

aangekomen? 

 

Yázhi Swarúu.- Volgens mijn beste gegevens arriveerden zij rond het jaar 800 na Chr. Al veel recenter. 

Hoewel, ik moet toegeven dat er een eerdere aankomst geweest zou kunnen zijn door het verschijnen van 

nomadische stammen rond 50 voor Christus. Maar en masse met wereldwijde invloed, ja tegen het jaar 800 

na Christus. 

 

Cristina - Het aantal beschavingen en culturen dat tot op de dag van vandaag onze planeet heeft beïnvloed, 

is ongelooflijk. U heeft ons uitgelegd dat de Nazca lijnen een ruimtehaven waren, wie heeft ze gemaakt? 

Werden ze voor de vloed gemaakt of later? 

 

Yázhi Swarúu. - Atlantische beschaving, maar benadrukkend dat het kosmopolitisch was met de 

samenwerking en medewerking van talloze rassen. Ze dateren van voor de zondvloed. Ik geef niet aan of 

dit gebied overstroomd werd, maar het is zeer waarschijnlijk dat het niet overstroomd werd en veel ouder is 

dan de officieel aanvaarde. Gezien de ligging, was het zeker niet overstroomd. 

 

 
 

Cristina.- Nu zouden we je willen vragen naar de situatie van ons zonnestelsel, de andere planeten.  

Terwijl Atlantis in bloei stond, wat gebeurde er op Venus? U zei dat de invasie recent was, maar 

hoe en wanneer werd Venus binnengevallen? 

 

Yázhi Swarúu.- Venus was een zeer vredige plaats met een eigen beschaving vergelijkbaar met de 

Neanderthaler in het begin. Toen arriveerden de Lyriërs daar ook na de grote expansie of tijdens. Het is 

voornamelijk een waterplaneet. In 3D zijn alleen wolken van zwavelzuur te zien bij afwezigheid van 40% 

van de andere elementen waaruit het als planeet is opgebouwd om in wezen een tropisch paradijs te 

vormen. In 5D zien ze slechts 60% van wat Venus is. Zeer gedetailleerde kaarten van het werkelijke 

oppervlak van Venus. 

Tot voor kort was er weinig aandacht voor Venus. Ze waren erg vreedzaam.  

 

 
 

Venus werd binnengevallen tussen 1965 en 1975. De Vietnamoorlog die plaatsvond was deels om de Cabal's 

invasie van Venus te bedekken met behulp van het SSP, of Secret Space Program. Duizenden Amerikaanse 

soldaten, militaire voertuigen, vliegtuigen en helikopters werden erheen gestuurd. Ook het gebruik van 
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portalen was uitgebreid voor deze invasie. Deze soldaten wisten in ieder geval voor het grootste deel niet 

waar ze waren en dachten dat het gewoon Vietnam was in een afgelegen oerwoud en met vreemde dingen 

eromheen. Er zijn ontelbare verslagen van soldaten in Vietnam die dingen melden die niet kloppen, zoals 

zeeën en rivieren buiten de officiële kaart. Ontmoetingen met wezens, planten en dieren die niet eerder 

waren geregistreerd. Situaties waarin ze moesten vechten tegen mensen met vreemde technologieën of 

onconventionele wapens, waaronder ontelbare ontmoetingen met buitenaardse wezens. Een voorbeeld 

hiervan is een ontmoeting tussen een eenheid van  

Navy Seals en wezens die qua uiterlijk en gedrag leken op de roofdieren uit de gelijknamige Hollywood-

films. Deze ontmoeting vormde de basis voor de film Predator uit 1986 met  

Arnold Schwarzenegger.  

Venus was geen vijandige planeet en had ook niet echt een manier om zich te verdedigen, het was een 

neven- of sympathisant van de Andromedaanse raad die, zelf, deel uitmaakt van de grotere Federatie. Toen 

kwamen de  

Cabal arriveerde. Ze vielen heel Venus binnen en verdeelden het onder elkaar, gaven nieuwe namen aan 

hun eilanden en plaatsen. Namen als: Nieuwe Kamtsjatka of Kennedy-eilanden. Vandaag is Venus helemaal 

ingenomen en is het een kolonie van de Cabal van de Aarde. Veel van de beroemde mensen en politici 

trekken zich daar terug voor vakanties of om zich te verbergen. Om die reden zijn velen onlangs naar 

Antarctica gereisd, omdat ze van daaruit via grote portalen naar andere plaatsen kunnen springen. De 

Federatie staat tegenwoordig niet meer toe dat ze met hun schepen vertrekken, maar via portalen blijven ze 

komen en gaan. 

Volgens de Federatie zou de val van de Aardse Cabal en de bevrijding (van de Aarde) tot gevolg hebben dat 

ook Venus wordt bevrijd. De cabal heeft twee grote kolonies buiten de Aarde.  

De grootste is Venus, de andere is op Mars waar zij driekwart van de oppervlakte bezetten en DUMBS 

ondergronds. 

 

Cristina. - Wow. Dank je wel, Yazhi. Dit is erg interessant en verbindt veel dingen. We hebben veel vragen 

die we denk ik gaan opschrijven en als je denkt dat het goed is gaan we er een keer dieper op in. 

 

Yázhi Swarúu.- Zeker, zoals u wilt. Ik weet dat het moeilijk te verwerken of te geloven is, maar ik heb 

zeer gedetailleerde informatie over deze gebeurtenis. 

 

Estel-la.- Laatste vraag nu je commentaar hebt gegeven op Mars. Je hebt ons uitgelegd dat de planeet 

verwoest was na de explosie van Tiamat en dat het nu alleen woestijn is met wat flarden groen, wie is daar 

nu? In welke situatie verkeren de Mantis van Ohálu? 

 

Yázhi Swarúu.- Mars is vandaag verdeeld in drie delen, één gedomineerd door de Mantis, een ander door 

de 

Hoge Grijzen die gewoonlijk Maitre worden genoemd en het derde deel wordt bewoond door aardse mensen 

onder totale Reptiliaanse controle, deel van het zogenaamde geheime ruimteprogramma of SSP voor hun 

acroniem in het  

Engels. Hoewel deze Ohálu-sprinkhanen als neutraal worden beschouwd, is de waarheid dat zij meer 

problemen veroorzaken dan de hulp die zij geven. Het is bekend dat zij bij meer dan één gelegenheid 

regressieve reptielen hebben geholpen. Ze zijn moeilijk te behandelen en de Lyrische rassen mijden ze over 

het algemeen. Hun politieke structuur is een korfgeest met een koningin zoals bijen die zouden hebben. Ik 

moet verduidelijken dat er talloze manterassen zijn, waarvan vele zeer geavanceerd en gekenmerkt door 

hun edelmoedigheid en liefde. Het is gewoon dat deze specifiek aanwezig in Ohálu moeilijk zijn. En, zij zijn 

degenen met een grote basis of grote kolonie op Mars. Zij waren vroeger separatisten toen de Tiamat 

oorlogen plaatsvonden. Dat is bekend omdat ze in dat moderne Ohálu woonden. Tegenwoordig zijn het 

slechts kolonies van Ojálu in volledige samenwerking met hun deel van de beschaving. 

 

 

 

* * * 
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