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DE UITBREIDING VAN LYRA - DE OORLOGEN VAN ORION 

 

INLEIDING 

Heb je je ooit afgevraagd hoe de piramiden van Egypte zijn gebouwd? Hoe is het mogelijk dat toen 

de mensheid nog in de Bronstijd leefde, zonder enige technologie, dergelijke monumenten werden 

gebouwd? Hoe konden zij blokken steen hanteren die zo groot waren dat sommige bijna 60 ton 

wogen en ze ook nog over een lange afstand vervoeren? Hoe konden zij iets bouwen waarvan onze 

huidige wetenschap en technologie hebben aangetoond dat het niet in staat is het op dezelfde 

manier na te bouwen? En waarom werden er over de hele wereld grote piramiden gebouwd? 

Waarom bouwden beschavingen die, volgens onze geschiedenis, geen contact met elkaar hadden, 

dezelfde? Hoe is het mogelijk dat andere antieke monumenten, zoals de Ayu Marca poort of beter 

bekend als de poort van de goden in Peru, of ook de Tihuanaco poort in Bolivia, uitsnijdingen van de 

steen vertonen die zo perfect zijn dat alleen een lasersnede daartoe in staat zou zijn geweest? 

 

En wie zijn die wezens die soms van grote afmetingen worden afgebeeld op stenen of oude 

schilderijen? Sommigen met een menselijk uiterlijk, maar anderen met een katachtige, 

reptielachtige of zelfs blauw gekleurd? En wat zijn die vreemde voorwerpen die zij dragen? 

Voorwerpen die niet erg lijken aan te sluiten bij de tijd waarin ze werden afgebeeld. Zelfs wat ze 

lijken te zijn... vliegende artefacten? Hoe konden de Maya's iets wat leek op vliegtuigen of 

ruimteschepen hebben afgebeeld op voorwerpen van goud en steen? Waarom spreken vele oude 

culturen zoals de Dogon in Mali of de Hopi Indianen in Noord-Amerika over wezens die van de 

sterren kwamen en hun kennis met hen deelden? Wie waren zij? Goden? 

 

Cristina: Hallo vrienden, welkom bij Pleiadian Knowledge, ik ben Cristina. Onze geschiedenis is 

nogal curieus, vinden jullie niet? Als je de oude geschiedenis hebt bestudeerd, zul je je al 

gerealiseerd hebben dat er iets mis is... dat sommige stukjes niet passen... Wat is er met onze 

geschiedenis gebeurd? Waar zijn de ontbrekende stukken? 

 

Voordat ik begin, moet ik je ergens aan herinneren, en wat ik nu ga uitleggen is slechts een laagje 

geschiedenis, laten we zeggen dat dit de kleuterschoolversie is van de geschiedenis van de Aarde. 

Want in werkelijkheid is het veel complexer. 

 

Zoals sommigen van jullie al weten, is tijd geen lijn, aangezien verleden, heden en toekomst 

gelijktijdig plaatsvinden. Voor ons leeft iemand die nu in het jaar 1300 leeft in het verleden, maar 

voor diezelfde persoon zijn wij zijn toekomst. 

 

Dus verleden, heden of toekomst is slechts de perceptie van de waarnemer, maar bestaat niet als 

zodanig. Bovendien zijn er vele tijdlijnen, evenveel tijdlijnen als mogelijke gebeurtenissen. 

Aangezien in het universum, in de ether alles is vervat, bestaan alle bestaande mogelijkheden 

reeds. Met andere woorden, de geschiedenis verandert naar gelang de tijdlijn van degene die haar 

waarneemt. Bovendien zijn er verschillende existentiële dichtheden, omdat het universum wordt 

gevormd door een gradiënt van frequenties, dus zoals je ziet, voegt meer kennis meer complexiteit 

toe. 

 

Cristina: Het is noodzakelijk dit te begrijpen en niet alleen het oppervlakkige deel te behouden. Ik 

wilde alleen dit punt maken. Nu! Om de geschiedenis van de Aarde te begrijpen is het nodig dat we 

vele duizenden jaren teruggaan, precies meer dan 1 miljoen lineaire jaren van de Aarde. Klinken de 

Orion Oorlogen of de Miljoen-Jaren Oorlogen u bekend in de oren? Dit zijn zeer oude oorlogen die 

zich in ons melkwegstelsel hebben afgespeeld en die ook nu nog bestaan. Dus laten we beginnen! 

 

DE GROTE UITBREIDING VAN LYRA 

Ongeveer 1 miljoen aardjaren geleden viel een reptielachtige invasiemacht het Vega gebied aan, de 

planeten Avalon en Lyra. De beschaving die deze planeten bewoonde waren Lyrianen, zij waren erg 

vreedzaam en konden zich niet verdedigen. De overlevenden vluchtten in kleine groepen en 

verspreidden zich over deze sector van het melkwegstelsel. In die tijd werden ontelbare werelden 

door de mensheid bezaaid. Dit staat bekend als de Grote Expansie van Lyra. 
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De invasiemacht werd gecoördineerd door de Orion Raad. Deze was opgericht door Alpha Draconis 

of ook wel bekend als de Opperste Reptielen. De raad was een alliantie van rassen, voornamelijk 

van het sauroïde type. 

 

De Reptielen bleven op de soorten jagen tot op de rand van uitsterven, waardoor de bevolking van 

sommige planeten nog maar 5 inwoners telde, doodsbang en verborgen in een grot. Veel 

beschavingen werden toen uitgeroeid. Dus vele rassen begonnen zich te verenigen om de 

reptielachtige invasie het hoofd te bieden. En uit de noodzaak om te overleven, werd ongeveer 

900.000 jaar geleden de Federatie van Verenigde Planeten geboren. Ontstaan uit de behoefte om 

samen te werken en een alliantie te vormen om elkaar te beschermen. 

 

Ongeveer 40.000 jaar geleden, tijdens die hevige strijd, zocht een kleine groep Lyrianen toevlucht 

aan de rand van het melkwegstelsel. Ze vonden een afgelegen zonnestelsel, wat velen de diepe 

ruimte noemen. Een zeer eigenaardig zonnestelsel met 13 planeten in een baan, zeldzaam in het 

melkwegstelsel. Sommige van deze planeten waren reeds bewoond door andere soorten, primitieve 

beschavingen in een staat van ontwikkeling. Zij vestigden zich op die planeten en leefden er vele 

jaren in vrede naast elkaar. Een van die planeten was AARDE. 

 

Cristina: Op dit moment bestaat de Federatie van Verenigde Planeten uit bijna een half miljoen 

rassen en beschavingen en meer dan 1 miljoen planeten. Vergeet niet dat de term Federatie alleen 

in een menselijke context wordt gebruikt, het betekent niet dat het precies een Federatie is. Er zijn 

tegenwoordig ook andere positieve allianties, zoals de Sfeer Alliantie, onder andere. 

 

De Federatie verdeelt ons melkwegstelsel in kwadranten. Ze noemen ons zonnestelsel: Zon 13 en 

onze planeet: Aarde 3. Weet dat er alleen al in dit kwadrant van het melkwegstelsel meer dan 

400.000 beschavingen zijn die, zoals Swaruú zei: met een hemd en een spijkerbroek, perfect voor 

mensen zouden doorgaan. 

 

In het heelal zijn er verschillende bases van humanomorphic rassen, de mens zou binnen de Lyrian 

basis zijn zoals Taygetean, Engan, Antarian, Ummita onder vele anderen. Ze lijken allemaal erg op 

mensen. Omdat we allemaal dezelfde oorsprong hebben, zijn we allemaal Lyrianen. Maar er zijn 

ook andere bases zoals insectoid zoals Mantis, sauroid of Reptiel zoals Kingu, katachtig zoals Urmah, 

amfibie zoals Sirians of Dieslientiplex, en zelfs hondachtige basis of elephantidae onder vele 

anderen. 

 

Cristina: De oorsprong van het leven is noch creationisme noch evolutie, de oorsprong van het 

leven is gezaaid in het heelal. De verschillende rassen verkennen en reizen naar andere werelden en 

nemen daarbij hun cultuur, hun gewoonten, hun kunst en samenleving en natuurlijk hun kennis 

mee. Er zijn zelfs rassen zoals de P'nti of ook wel de tuinmannen genoemd die biologie zaaien in het 

universum. En hier eindig ik deze eerste video die een serie van 6 video's zal worden. Ik hoop dat 

jullie het interessant vonden. Bedankt voor het kijken en luisteren. Tot ziens in de volgende video. 
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