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GEHEIME NAZI TECHONOLOGIE - ARYANEN RACE - Buitenaards Contact 

 

INLEIDING 

Estel-la: Hallo iedereen en welkom bij de Pleiadische Kennis. Dit wordt een korte video waarin we 

gaan praten over de Nazi's, de technologie waar zij aan werkten en een klein beetje over wat hun 

ware motieven zouden kunnen zijn voor alles wat zij deden. 

 

Achter de Nazibeweging was zoveel gaande, we weten dat ze veel werkten aan mentale controle, 

om in staat te zijn de geest van de mensen te ontleden en soldaten te creëren. Maar ze waren ook 

zeer betrokken bij het ontwikkelen van geheime technologieprojecten, waarbij veel experimenten of 

technologische vooruitgang waarvan we kunnen zeggen dat ze behoorlijk uit de tijd waren. Veel 

ervan, of een groot deel ervan, die aan het publiek werden getoond, waren wapens. 

 

We konden zien hoe de Fritz X, een van Hitler's meest geheime bommen, algemeen wordt 

beschouwd als de grootvader van de huidige slimme bom. De Horten Ho 229, voor het eerst 

gevlogen in 1944, was 's werelds eerste stealth-vliegtuig, uitgerust met twee turbojet-motoren. De 

miniatuurtanks konden tussen de 133 en 220 pond aan hoge explosieven vervoeren en werden 

gebruikt om door mijnenvelden te navigeren en zware voertuigen en versterkingen aan te vallen. 

Deze nazi-innovatie was het begin voor de radiografisch bestuurbare wapens van vandaag. De 

Messerschmitt Me 163 Komet, een straaljager aangedreven door raketten met snelheden tot 700 

mph, was de snelste straaljager in de oorlog met een verschil van meer dan 250 mph. Ze bouwden 

ook 's werelds eerste praktische helikopter en de eerste productielijn van helikopters. Ze maakten 

wapens zoals sonische kanonnen, röntgengeweren, en landcruisers. 

 

Maar tussen dit alles is er een voorwerp dat er specifiek uitspringt en dat men geheim heeft 

proberen te houden en dat is de Die Glocke. (De Klok, in het Duits) of Nazi Wunderwaffe. Waarin ze 

experimenteerden met antizwaartekracht en vrije energie. 

 

*Pictures not supported* 

 

Het werd beschreven als een apparaat "gemaakt van een hard en zwaar metaal", met een diameter 

van ongeveer 

 

2,7 m en een hoogte tussen 3,7 m en 4,6 m, met de vorm van een grote bel. Volgens Cook's 

interview met Witkowski bevatte dit apparaat twee tegen elkaar in draaiende cilinders die zouden 

worden "gevuld met een op kwik gelijkende substantie, kersenrood, fluweel- of granaatkleurig, met 

een viskeuze, dichte en kleverige textuur. Deze metaalachtige vloeistof kreeg de codenaam "Xerum 

525" en "werd opgeslagen in een één meter hoge, dunne thermosfles, en ingekapseld in lood." De 

snelle rotatie, gecombineerd met de sterk geladen elektrostatische buis, creëerde een anti-

voortstuwingszwaartekracht die ruimtetuigen tot aanzienlijke hoogten en reissnelheden zou 

voortstuwen. 

 

Naar verluidt werden bij de experimenten nog andere stoffen gebruikt, die Leichtmetall (lichtmetaal, 

in het Duits) worden genoemd, "waaronder thorium- en berylliumperoxiden." Er werd beschreven 

dat, wanneer De Klok werd geactiveerd, deze een invloedsgebied had van 150 m tot 200 m. Binnen 

zijn actieradius vormden zich kristallen op dierlijke celweefsels, bloed geleerde en scheidde, terwijl 

planten uiteenvielen in een substantie vergelijkbaar met vet. 

 

Deze tests zouden zijn uitgevoerd in de buurt van de Wenceslaus-mijn en dicht bij de Tsjechische 

grens. 

 

Het werd ontwikkeld door een team van vooraanstaande wetenschappers en ingenieurs onder 

leiding van de generaal van de SS Hans Kammler. Die ook het geheime V-2 raketprogramma van de 

Nazi's leidde, 's werelds eerste functionerende ballistische lange-afstandsraket. 

 

Hoe kwam deze informatie bij het publiek? 
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Het werd beschreven door de Poolse journalist en schrijver Igor Witkowski in Prawda of 

Wunderwaffe (De waarheid over de Wunderwaffe). Witkowski schreef dat hij het bestaan van De 

Klok had ontdekt door het lezen van de transcripties van het verhoor van Waffen-SS officier Jakob 

Sporrenberg. Die na de Tweede Wereldoorlog voor de strafrechtbanken terechtstond wegens 

oorlogs- en mensenrechtenschendingen. In zijn zaak voor de moord op 60 ingenieurs, Duitse 

wetenschappers en technici. In zijn verklaring voor de rechtbank gaf Sporrenberg details over het 

nazi-Bell-project, en gaf hij toe dat wetenschappers en ingenieurs werden gedood om te voorkomen 

dat aan de buitenwereld en mensen buiten het programma, details van die technologie zouden 

worden onthuld. 

 

Volgens Witkowski zei een anonieme contactpersoon van de Poolse geheime dienst in augustus 1997 

toegang te hebben tot regeringsdocumenten over geheime nazi-wapens en liet hem de transcripties 

zien die zogenaamd geheim waren. Witkowski beweert dat hij alleen toestemming kreeg om de 

documenten te transcriberen en geen kopieën mocht maken. 

 

Deze gegevens werden later door de Britse schrijver Nick Cook opgetekend, waarbij hij ook zijn 

eigen mening toevoegde aan Witkowski's beweringen in The Hunt for Zero Point. Ook Henry Stevens 

concludeert in zijn boek Hitler's Suppressed and Still-Secret Weapons, Science and Technology 

(2007) dat de paarse substantie die lijkt op kwik, beschreven door Witkowski alleen rood kwik kan 

zijn, omdat normaal kwik "geen vloeibare verbindingen heeft volgens de conventionele wijsheid." 

 

Waar is De Klok nu? 

 

Er zijn veel theorieën die beweren dat de Nazi's hem meenamen naar de poolcirkel. Witkowski 

speculeert dat De Klok is aangekomen in een "pro-Nazi Zuid-Amerikaans land." 

 

Aan de andere kant speculeert Cook dat het naar de Verenigde Staten is gebracht als onderdeel van 

het Paperclip project, voor degenen die niet weten wat dat was, het verwijst naar de codenaam van 

de geheime operatie die werd uitgevoerd door de militaire en inlichtingendienst van de Verenigde 

Staten om de grote nazi-wetenschappers uit Duitsland te halen. 

 

Estel-la: Herinnert U zich dat we zojuist zeiden dat de Nazi Bell werd beschreven met twee tegen 

elkaar in draaiende cilinders die "gevuld zouden zijn met een kwikachtige substantie"? 

 

Een opmerking die ik hier wil maken gaat over informatie van de Taygeteanen die werd gedeeld 

door de contactees Robert en Gosia, waar zij rapporteerden over Amerikaanse ruimtevaartuigen. Zij 

legden uit dat de VS hun ruimteschip verbergen in de vorm van een onderzeeër met topgeheime 

systemen. Met nucleaire zwaartekrachtmotoren en een toroïdale magnetische voortstuwingsmotor, 

die de tegendraadse turbine is, en het is puur SSP (Secret Space Program). Hun basis is in Area 51, 

eigendom van de US Navy, en de Cabal gebruikt deze ruimtetuigen om zich door Portalen te 

bewegen. 

 

We kunnen zien dat het erg op elkaar lijkt, nietwaar? 

 

Naast al deze geheime projecten om bepaalde technologie te recupereren, waren de Nazi's, zoals u 

allen al weet, geobsedeerd door het Arische ras, door het zuiver te houden en zijn genetica te 

behouden. Ze gebruikten dit als rechtvaardiging voor de massamoord op miljoenen Joden. Laten we 

het hier eens over hebben. 

 

NAZI BELIEFTEN 

Sleutelbegrippen zijn onder meer de kennis over de oorsprong van het Arische ras (en de daarmee 

verbonden 'zuiverheid' tot de Teutonen of de Germanen), en de superioriteit van de Ariërs boven 

alle andere rassen. 

 

In de nazi-mystiek werden verschillende plaatsen zoals Atlantis, Thule, Hyperborea, (In de Griekse 

mythologie was Hyperborea een streek gelegen in de nog onbekende noordelijke landen, ten 

noorden van Thracië. Door de Nazi's beschouwd als een mogelijke oorsprong van het "Arische ras"). 

Shambhala, Agartha en de ster van Aldebaran, die beschouwd worden als de oorspronkelijke 

woonplaatsen van het Arische ras en de superman. 
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WAT WAS DE THULE SOCIËTEIT? 

De Thule Society, was een occulte, racistische groep uit München, opgericht door Rudolf von 

Sebottendorff, die later door Adolf Hitler werd omgevormd tot de Duitse Nationaal Socialistische 

Partij van de Arbeiders (NSDAP). Het genootschap eiste van alle aspirant-leden dat ze zwoeren dat 

hun aderen of die van hun echtgenotes geen joods of zwart bloed hadden. 

 

Het voornaamste belang van de Thule Society was een claim op de oorsprong van het Arische ras. 

"Thule" was een land dat door Grieks-Romeinse geografen in het uiterste noorden werd gesitueerd. 

Het genootschap werd genoemd ter ere van de laatste Thule (Latijn voor "het meest verre 

noorden"). 

 

De Thulisten geloofden in de intraterrestriale theorie. Tot de doelstellingen van de Thule Society 

behoorde ook de wens om aan te tonen dat het Arische ras afkomstig was van een verloren 

continent, verwijzend naar Atlantis. 

 

Estel-la: Hoewel we nu al weten, zoals we in de video's over de Orion Oorlogen hebben verteld, dat 

Atlantis niet een stad was, noch een continent, maar een hele beschaving. Daarnaast waren Nazi's 

zeer betrokken bij rituelen. 

 

RITUELEN 

Heinrich Himmler (een hoge nazi-officier, en een van de topleiders van de nazi-partij), verleende 

aan bepaalde uitverkorenen een ring die, volgens sommige auteurs, een rang van inwijding aangaf 

in esoterische overtuigingen die de hoge koepel van de SS kenmerkten, overtuigingen die werden 

vertaald in magisch-pagische rituelen die werden beoefend tijdens de zonnewendes of equinoxen en 

die de verheffing van het Arische ras voorstonden. 

 

Estel-la: Maar laten we niet vergeten dat de elite vandaag de dag nog steeds duizenden offers en 

rituelen uitvoert met miljoenen kinderen, alleen is het nu verborgen en zijn ze meer gecamoufleerd, 

maar ze gaan door met precies hetzelfde te doen. Nu gaan we de gegevens delen die Yazhí Swaruú 

ons gaf in enkele gesprekken die we met haar hadden over dit onderwerp. 

 

INFORMATIE DOOR YÁZHI SWARUÚ 

Over het willen behouden van de zuiverheid van het Arische ras gaat het om het zuiver houden van 

de genen van Arialand, Ierland. Wat het beginpunt is van de huidige beschaving op Aarde aangezien 

Ierland de plaats was waar de overlevenden van Atlantis aankwamen. Zij handhaven genetisch 

etherische compatibiliteit met het zijn van organische Portalen van reptielzielen. 

 

*Pictures not supported* 

 

U kunt zien hoe Schotland en een deel van Ierland boven het waterniveau werden gelaten, waar de 

overlevenden van de bevolking van Atlantis aankwamen, zoals beschreven in historische werken van 

Michael Tsarion, die ondersteunt wat ik vandaag zeg. 

 

Estel-la: Hier verwijst Yazhi naar wat hier bekend staat als de zondvloed, die werd veroorzaakt door 

de explosie van de planeet Tiamat, die voor 90% uit water bestond. Al dit water kwam op Aarde en 

veel land werd overstroomd. Maar een deel van wat niet overstroomd werd, was Schotland en 

Ierland, waar de beschaving van Atlantis haar toevlucht zocht. Het zou dus kunnen dat de Nazi's 

wanhopig op zoek waren naar het behoud van de oorsprong van de rassen die bestonden tijdens 

Atlantis, om in staat te zijn door te gaan als organische Portalen van andere gewesten, in dit geval 

bijvoorbeeld Reptielen, en daarom was genetische compatibiliteit zo belangrijk. Want zoals je al 

weet, is alles gebaseerd op Frequentie compatibiliteit. 

 

Over de Nazi Klok die ze deelde: 

Er zijn aardse verwijzingen naar Rood Kwik, in de Die Glocke testen in Nazi Duitsland. 

 

Omdat het een zwaar metaal is, kan het worden verrijkt zoals Uranium wordt verrijkt en dan worden 

gebruikt in een Kerncentrale. Verrijkt kwik op aarde wordt rood kwik genoemd. Als je dat kwik met 

hoge snelheid ronddraait, zoals in een turbine, en je laat er veel elektrische energie doorheen gaan, 
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ontstaat er een toroïdale elektromagnetische draaikolk met opheffingseigenschappen van de 

zwaartekracht. Maar natuurlijk, is er een specifieke gravitatie frequentieregeling nodig om effectief 

de anti-gravitatie eigenschappen van Rood Kwik te controleren. 

 

Zonder Frequentiecontrole zal slechts een deel van de energie die door het apparaat met het Rode 

Kwik gaat, worden toegepast om de zwaartekracht op te heffen, de rest is energie om te sparen en 

zeer gevaarlijk omdat het veel is. Dit komt omdat in wanorde het hele anti-zwaartekracht apparaat 

dat Mercurius bevat, een hele reeks frequenties willekeurig zal uitsturen en het resultaat voor het 

opheffen van de zwaartekracht alleen zal worden opgemerkt wanneer toevallig een of andere 

Frequentie die door het apparaat wordt uitgezonden samenvalt met de Frequentie van de 

zwaartekracht waar dat apparaat zich bevindt. 

 

Volgens Wikipedia, bestaat de Rode Kwik niet. Maar kijk eens naar de logica, daar staat dat het niet 

in het periodiek systeem voorkomt, dus niet bestaat. Alsof wat het periodiek systeem van elementen 

bevat alles zou zijn wat er bestaat. Het is net als UFO's, ze zouden de mensen nooit vertellen dat 

Rood Kwik verrijkt kwik is en materiaal is voor ruimtetuigmotorturbines. 

 

Estel-la: Dat is alle informatie die we op dit moment hebben met betrekking tot dit onderwerp, als 

we de kans krijgen, zouden we er graag meer details over krijgen. Dank u voor het luisteren en 

kijken en tot ziens in de volgende video! 
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