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DE ORION OORLOGEN - DEEL 6 - DE ZONDVLOED - DE SLAG BIJ TIAMAT  

 

Weet je waarom zo veel oude monumenten watererosie vertonen? Waarom vertoont de maan anomalieën in 

haar baan? Wil je weten wat er 12.500 jaar geleden in ons zonnestelsel gebeurde? Wil je de geschiedenis 

van de Aarde kennen? Dit is de zesde video in een serie van 8 video's waarin we de verborgen geschiedenis 

van de Aarde en de oorsprong van de menselijke soort zullen uitleggen.  

 

{6:12} En God zag de aarde aan, en ziet, zij was verdorven, want alle vlees had zijn weg verdorven op de 

aarde.  

{6:13} En God zeide tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is 

door hen vervuld van geweld; en zie, Ik zal hen met de aarde verdelgen.  

{6:14} Maak u een ark van gopherhout; kamers zult gij in de ark maken, en zult haar van binnen en van 

buiten met pek bestrooien.  

{7:4} Nog zeven dagen, en Ik zal het op de aarde doen regenen, veertig dagen en veertig nachten; en al 

wat leeft, dat Ik gemaakt heb, zal Ik van de aardbodem verderven.  

{7:10} En het geschiedde na zeven dagen, dat de wateren van de vloed op de aarde waren.  

 

Genesis, hoofdstuk 6 en 7 in het boek van de Bijbel. De mythe van de universele vloed, die zijn oorsprong 

vindt in de Soemerische beschaving, wordt door bijna alle geloofsovertuigingen in de geschiedenis gedeeld, 

door Egyptenaren, Joden, Moslims, Hindoes en Maya's. Maar is het slechts een mythe? De realiteit is dat er 

veel historisch, archeologisch en geologisch bewijs is gevonden dat het zeer waarschijnlijk is dat er in de 

oudheid een grote overstroming is geweest. En hoewel velen hebben geprobeerd de aandacht af te leiden 

naar wat een louter lokale vloed zou kunnen zijn, zoals de Zwarte Zee vloed theorie, is de hoeveelheid 

bewijs die in alle uithoeken van de planeet is gevonden verbijsterend.  

 

Alleen al de Britse onderzoeker H.S. Bellamy verzamelde 500 getuigenissen uit praktisch alle menselijke 

culturen die spreken van een grote overstroming. En bewijs hiervoor zou de sterke watererosie zijn die veel 

oude monumenten vertonen. Een van de bekendste is de Sfinx van de piramiden van Gizeh in Egypte, die 

duidelijk de gevolgen vertoont van het feit dat hij op een bepaald moment onder zeewater heeft gestaan. 

De archeoloog Sheriff El Morsi, die de erosie van het water op het gehele plateau van Gizeh diepgaand 

onderzocht, ontdekte ook een fossiel van een zee-egel, hetgeen erop zou wijzen dat het gehele gebied op 

een bepaald moment onder water heeft gestaan. Bovendien verzekert de wetenschapper Dr. Robert M 

Schloch, dat de structuren van het plateau veel ouder zijn dan wordt gedacht, gebaseerd op studies die zijn 

uitgevoerd op patronen van watererosie die zowel in de sfinx als in het omringende gesteente zijn 

aangetroffen. En hij bevestigde dat de sfinx duizenden jaren ouder is dan gewoonlijk wordt aangenomen.  
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Maar alsof dit nog niet genoeg is, zijn er ook nog geologische en archeologische gegevens, te beginnen met 

de talrijke mariene sedimenten die in hooggebergten over de hele wereld zijn afgezet. Dit soort 

sedimentatie kon alleen worden veroorzaakt door een grote golf of een soortgelijk verschijnsel dat een groot 

aantal lijken en plantenresten heeft meegevoerd. Er wordt zelfs gezegd dat de manier waarop fossiele 

resten zijn gevonden zou kunnen spreken van een massale en plotselinge dood, een groot cataclysme in een 

korte tijdspanne. Zou een grote catastrofe in onze geschiedenis de inspiratiebron kunnen zijn geweest voor 

de mythe van Noach en andere soortgelijke mythen?  

 

 
 

Er zijn niet alleen sporen van een groot cataclysme op onze planeet, maar ook in ons zonnestelsel. Tussen 

de banen van de planeet Mars en de planeet Jupiter bevindt zich de asteroïdengordel. In 1766 ontdekte 

Johann Daniel Titius een verondersteld patroon in de afstand van de planeten tot de zon. En precies volgens 

dat patroon ontdekte hij dat er een planeet ontbrak tussen Mars en Jupiter, precies waar nu de 

asteroïdengordel is.  

 

In 1802 suggereerde Henric Solvers dat het fragmenten konden zijn van een planeet die veel groter was 

dan in het verleden in dat gebied tussen Mars en Jupiter had kunnen ronddraaien. En dat alles erop wees 

dat de planeet door een inwendige explosie of door komeetinslagen uit elkaar was gevallen. Hoewel de 

officiële wetenschap de aanwezigheid van de asteroïdengordel tegenwoordig toeschrijft aan de overblijfselen 

van de vorming van ons zonnestelsel, zou het kunnen dat de asteroïdengordel in werkelijkheid de 

overblijfselen waren van een oude planeet? Zonder verder te gaan, als er iets is dat de aandacht trekt van 

veel wetenschappers over de hele wereld, dan is het wel de aanwezigheid van de Maan zelf. Veel 

deskundigen zeggen dat onze satelliet is samengesteld uit anomalieën en mysteries die een buitengewone 

puzzel vormen. Het eerste academische raadsel is dat de maan geen schijnbaar correcte baan heeft op basis 

van haar grootte, hetgeen veel wetenschappers ertoe heeft gebracht te beweren dat haar baan alleen 

verklaard zou kunnen worden als zij een hol voorwerp zou zijn. De eminente wetenschapper Carl Sagan zei 

dat een natuurlijke satelliet niet hol kan zijn. Dat betekent dus dat als de maan werkelijk hol is, het geen 

natuurlijke satelliet kan zijn en dus kunstmatig is. 

 

Volgens deskundigen is de maan te groot en te ver weg en draait zij ook niet rond de aarde zoals elke 

andere natuurlijke satelliet, maar heeft zij altijd hetzelfde gezicht, waardoor haar andere gezicht altijd voor 

de aarde verborgen blijft. Bovendien verschijnen er verschillende anomalieën op haar oppervlak, zoals 

kraters die in een paar uur verschijnen en weer verdwijnen. Hoe kan een glad oppervlak plotseling 

verschijnen, waar eerst een enorme krater lag? En dan heb ik het nog niet eens over de duizenden en 

duizenden objecten die op het maanoppervlak en rond zijn baan zijn waargenomen. Bijvoorbeeld de 

waarneming van Dr. Frank Harris, die een zwart lichaam op het maanoppervlak ontdekte van ongeveer 400 

km lang en 80 km breed. Of de vermaarde astronoom Patrick Mohr, die meer dan 100 koepelvormige 

gebouwen op zijn oppervlak ontdekte.  

 

Het meest verrassend van alles zijn de vele verhalen en mythen die spreken over de tijd dat de Aarde nog 

geen maan had. De eerste verwijzingen die we hebben naar een Aarde zonder maan komen van de oude 

Grieken. Aristoteles vertelt ons over de Pelasgen, inwoners van Arcadië, waar hij uitlegt dat zij een zeer oud 

volk zijn, van toen de maan nog niet bestond. Zij werden de Proselenes genoemd, wat 'vóór de maan' 

betekent. De Afrikaanse Zoeloebevolking heeft ook een mythe die verklaart dat de maan hier werd gebracht 

door twee buitenaardse broers, Owane en Pangu genaamd. Maar we vinden ook archeologische verslagen. 

In de astronomische tempel van Kalasasaya, gelegen in Tiahuanaco, Bolivia, wordt ons een kalender 

getoond van een tijd waarin de maan nog niet bestond en zij vertellen ons dat de maan duizenden jaren 

geleden op een specifiek tijdstip in een baan om de aarde kwam. Er zijn veel historische documenten die 
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ons laten zien of ons vertellen over toen de maan nog niet aan de hemel stond. Zou het kunnen dat de 

maan niet is wat hij lijkt?  

 

Cristina.- Hallo vrienden, welkom bij Pleiadian Knowledge. Ik ben Cristina, en vandaag brengen we jullie 

video 6 van de Orion Oorlogen. Zoals ik altijd zeg, als je de vorige video's niet hebt gezien, moedig ik je aan 

om dat te doen, je vindt ze in de afspeellijst "De verborgen geschiedenis van de Aarde", of in de 

beschrijving van deze video zelf. Deze video is een gesprek dat we hadden met Yázhi Swarúu, een jong 

buitenaards wezen, waarin zij ons uitlegde hoe deze eerste oude strijd zich ontwikkelde of hoe het 

escaleerde en hoe het eindigt. Ik laat jullie bij het gesprek en zie jullie aan het eind van de 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 YAZHI SWARUU TASHERIT  

Cristina.- En tijdens deze eerste oude strijd die hier op Aarde plaatsvond, hoe kwam dit bij Tiamat en 

resulteerde dit in de uitkomst van de vernietiging van de planeet?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- De planeet bestond voor het grootste deel uit water, het is bekend dat de 

reptielen die in achtervolging op de Lyrianen kwamen een spookstation, een lokvogel, in Tiamat hadden 

geplaatst om de aandacht af te leiden. En het werkte voor hen, want de Federatie viel die basis aan of een 

signaal dat deed alsof het een grote, slechte basis was. Dit was om de Federatie in verwarring te brengen 

door te denken dat ze daar waren, terwijl ze eigenlijk op Mars en op Aarde waren. Dit laatste is de meest 

geaccepteerde verklaring. (De aanval) veroorzaakte de destabilisatie van de hele planeet Tiamat. Omdat het 

een planeet is die bijna geheel met water bedekt is, veroorzaakten de grote explosies schokgolven die de 

hele planeet bedekten. Zij kaatsten tegen zichzelf als zij rond de planeet gingen en creëerden een 

destabiliserend effect van de massa dat uiteindelijk de planeet zelf desintegreerde. Het is als een 

slingereffect dat meer en meer energie krijgt tot je aan de metronoom trekt.  

 

In die tijd telde Tiamat talloze waterwezens, sommige van Siriaanse afkomst, met geavanceerde 

intelligentie. Maar er zijn geen gegevens over hun cultuur of mate van vooruitgang, want alles werd 

vernietigd. Het woord "ramp" komt van "des-astro", of de vernietiging van een ster. Vernietiging van 

Tiamat, ramp. Toen, voordat hij vertrok, de energie verdrijvend, veroorzaakte het de planeet zelf te 

verscheuren, uiteenvallend in vele stukken die vandaag de asteroïdengordel vormen. Ze kunnen zelfs 

nagaan dat officieel de samenstelling van het grootste deel van de asteroïdengordel bestaat uit ijs of 

stukken vuil ijs met vuil en rotsen aan elkaar geplakt.  

 

Negeer de films waarin alles wat aan de ruimte wordt blootgesteld in seconden bevriest. Zo gebeurt het 

niet, dat is niet waar. Vanuit het standpunt van lage dichtheden zoals 3D, 4D, 5D, 6D, is de ruimte een 

vacuüm en in een vacuüm is er geen warmteoverdracht, dus blijft de temperatuur van een voorwerp zo. 

Vanuit het standpunt van hoge dichtheden is de ruimte geen vacuüm, maar is het een vloeistof of vloeistof, 

hoogfrequent water in de vorm van potentiële energie dat stroomt met precies dezelfde wetten die gelden 

voor vloeistoffen. Vloeistof dynamica. Daarom zegt men dat het water is, maar het kan ook beschreven 

worden als potentiële energie, met interne stromen en stromingen, wat de zwaartekracht is. 

 

Dus, omdat Tiamat een vrij grote zee-planeet was, dreef zijn water enige tijd door de ruimte. Het is me niet 

duidelijk hoe lang, maar niet veel. Een paar jaar, misschien tientallen jaren, op z'n hoogst. Totdat veel van 

dat water werd gevangen door de zwaartekracht van de Aarde en even later ook die van Venus. En het 

drong beide planeten binnen als water dat in stortvloed uit de hemel viel, en creëerde de Universele 

Zondvloed waarover vrijwel alle culturen met oude verslagen op Aarde spreken, waarbij bijna het gehele 

oppervlak van de Aarde en Venus, en elke beschaving die daar was, verdronken en vernietigd werd.  
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Beeld gelijkend op Aarde voor de zondvloed Dit punt is nooit eerder verduidelijkt. Het feit dat water zijn 

vloeibaarheid in de ruimte lange tijd behoudt is te wijten aan de geringe warmteoverdracht, omdat het op 

zich niet snel kan bevriezen, nog minder als het in groot volume is. Dat wil zeggen, als je een emmer water 

door het raam van je schip giet, kan het een paar maanden vloeibaar blijven voordat het stolt. Aan de 

andere kant, als je er maar een paar druppels bij doet, kan het een paar dagen vloeibaar blijven. Een 

grotere massa water zal zijn vloeibaarheid langer behouden. NASA liegt door in te gaan tegen dezelfde 

wetten van thermodynamica en vloeistofmechanica die zij beweren te observeren.  

 

Dus, als zoveel massa water de planeet Aarde binnenkomt, verandert het volledig de delicate geologische en 

energetische dynamiek van de planeet zelf, omdat het als een dynamo of elektromagnetische generator is, 

die een stroom creëert door de grote hoeveelheid ijzerhoudend magnetisch materiaal in het magma. Dan 

wordt de rotatie beïnvloed, en met de rotatie, de dynamiek van de vorming van de magnetosfeer, omdat 

een planeet een zekere rotatie of interne stromen nodig heeft om zijn elektromagnetisme op te wekken. Dat 

wil zeggen, zijn rotatie en de interne bewegingen van het magma in relatie tot andere magmalagen binnenin 

de Aarde, creëren een dynamo-effect dat de magnetosfeer opwekt. Interessant genoeg, hetzelfde principe 

als een tegengesteld draaiende magnetische turbine van een ruimteschip. Wanneer de energiedynamica van 

de planeet wordt beïnvloed, veroorzaakt dit, naast het cataclysme dat door de vloed wordt veroorzaakt, een 

verschuiving of verplaatsing van de polen, waardoor een omkering van de planetaire polariteiten ontstaat 

met de daaruit voortvloeiende gevolgen, verwoestend voor alle leven en biologie, zelfs voor de vorm van het 

terrein zelf.  

 

 
 

Simulatie van het aardoppervlak vóór de zondvloed 

 

Aangezien men zegt dat met een poolomkering ook de zwaartekracht van een planeet wordt beïnvloed, 

omdat deze verwant is. Het creëren van rotsen ter grootte van bergen die door de lucht vliegen, waarbij 

Michael Tsairon hier wordt geciteerd met de vliegende rotsen. Ik denk dat het mogelijk is, maar niet 

waarschijnlijk in het geval van de Aarde, omdat ik geen geologisch bewijs zie of heb gevonden. Maar ik zie 

het wel als mogelijk, misschien niet zulke grote rotsen of bergen, misschien gewoon de grootte van 

gebouwen of iets meer.  

 

Dit heeft uiteindelijk de meeste biologie van de Aarde weggevaagd. Het bewijsmateriaal is echter consistent 

en het lijkt erop dat zelfs in die gevallen er veel mensen waren die overleefden. Het precieze aantal is niet 

erg duidelijk omdat in sommige geschriften slechts sprake is van acht wijfjes en een aantal mannetjes dat 

onmogelijk is vast te stellen. Dit is bekend omdat het te zien is aan het mitochondriaal DNA dat alleen de 

moeder doorgeeft.  

 

Dat alle menselijke biologie afkomstig is van acht vrouwen. Bij mannen is het moeilijker te achterhalen, 

omdat hun DNA alleen in de kern van elke cel wordt aangetroffen, maar dat van de moeder is daar ook. Dus 

dit is in sommige logs. Ik verduidelijk echter dat ik andere gegevens heb die hetzelfde zeggen, acht 

vrouwen zonder te weten hoeveel mannen.  

 

Maar verder terug, zo'n 40.000 tot 50.000 jaar verwijzend naar de vervolging van de Lyriërs door de 

reptielachtige facties die hen vervolgden tijdens de grote expansie, of Orion-oorlogen, waar wij nog steeds 

in leven. We hebben dus twee bronnen met dezelfde informatie, maar die plaatsen het in verschillende 

contexten op Aarde.  
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Cristina.- En tijdens de vernietiging van Tiamat, wat gebeurde er op de rest van de planeten van ons 

zonnestelsel?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- Ik heb geen gegevens, ik weet alleen dat de Karistus ook erg getroffen waren. 

Het is dat, op zich, met de vernietiging van Tiamat het hele zonnestelsel werd getroffen. Alle planeten, zoals 

verwacht.  

 

Cristina.- Maar tijdens deze strijd die begon, begon het ook op andere planeten, afgezien van Tiamat? 

 

Yázhi Swarúu Tasherit. - Ja, hoewel Tiamat het zwaarst te verduren kreeg. Mars, bijvoorbeeld, dat haar 

buurman was, werd verwoest. Alle beschavingen die daar aanwezig waren, zelfs een Karistus basis, 

verdwenen, en tot op heden zijn ze niet teruggekeerd. Er vonden gevechten plaats tussen planeten en op 

planeten. Oorlog van het hele zonnestelsel, maar niet zoals waarbij de culturen van de planeten van het 

zonnestelsel betrokken raakten, maar zoals waarbij zij nevenschade waren tussen twee sterke vijandige 

groepen, die alles tegen elkaar opgaven in het hele gebied. Estel-la.- Wanneer is de Maitre op Mars 

aangekomen?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- Meer recent na het jaar 1300 AD. Karistus op Mars zeggen is de bron van mijn 

informatie respecteren, maar niet vergeten dat Karistus zeggen in feite hetzelfde is als Lyriërs zeggen. Het 

is alleen dat de Karistus zich de basis of het ontstaan of de oorsprong van de ruimte menselijke rassen toe-

eigenen.  

 

Cristina.- En terugkomend op de vernietiging van Tiamat, over de lokroep die de reptielen op de Federatie 

uitoefenden, welke golven zonden zij uit? Hoe hebben ze de Federatie voor de gek gehouden?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- Sommige auteurs, zoals Michel Tsairon, noemen het frequenties, zoals radio, die 

het deden lijken dat ze er waren. Naar mijn mening en met gegevens van hier en rekening houdend met de 

beschikbare technologie, was het meer een totale holografische emulator die daar een hele valse beschaving 

neerzette, dat wil zeggen, een hologram van een stad of basis, met zijn uitstraling van Muon transmissies 

en verbruik van Energie. Zoals een hologram meeslepend spel. Blue Beam meer na transmissies die de 

aanwezigheid van een basis daar bepalen. Tegenwoordig zou dat niet meer kunnen, dankzij de vooruitgang 

op het gebied van zwaartekrachtsensoren van het interferometertype, die zeer nauwkeurige gegevens aan 

de computers van een schip doorgeven. Het zou gewoon onmiddellijk detecteren dat het om een nep-

uitzending of hologram gaat, een lokvogel. Maar toen was de technologie nog niet zo ver gevorderd.  

 

Cristina. - Ik begrijp het, dank je wel. Estel-la.- Zoals de maan hier nu doet, maar dan geprojecteerd op 

Tiamat?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- Aha. Ja, je projecteert een stad op de oppervlakte. Daarnaast zend je iets uit dat 

energie lijkt te verbruiken in die stad en je vergroot het met communicatie ruis transmissies, zoals een 

grote stad of basis zou hebben. En je hebt je high tech lokaas.  

 

Cristina.- En op Aarde, hoe heeft het de overstroming ervaren die de vernietiging van de waterplaneet, 

Tiamat, veroorzaakte?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- Toen, terugkerend naar de volkeren van de Aarde die al gevormd waren als een 

mengeling van de Adams en de Eva's, vonden zij plotseling een vloed afkomstig van die oorlogen van de 

vernietiging van Tiamat. En de meesten van hen stierven daar omdat er zoveel water binnenkwam en alles 

overstroomde, vooral degenen die ondergronds leefden. Degenen die konden, migreerden naar de 

hooglanden, zoals de beroemde Schotse Hooglanden of naar de hoogvlakten van Zuid- en Noord-Amerika, 

Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, maar met een groot daaruit voortvloeiend psychologisch trauma 

waarvan vele auteurs op de hoogte zijn, waarover ik vandaag met jullie deel, zoals Michael Tsarion, of 

Jordan Maxwell onder anderen spreken, hoewel het er in werkelijkheid maar heel weinig zijn. Een 

psychologisch trauma dat vandaag de dag nog steeds terug te vinden is in de menselijke psyche. Diepe 

herinneringen, genetica en zielen die daar waren en leden op onvoorstelbare manieren. De bijna totale 

vernietiging, uitroeiing of uitroeiing van het menselijk ras. Er zijn nog maar weinig overlevenden met 

ernstige posttraumatische stress. Velen beweren dat het in het DNA wordt doorgegeven aan het hele 

menselijke ras, waardoor de fragmentatie van het Ik ontstaat, daarmee geboorte gevend aan het ego, aan 

de zware menselijke dualiteit, aan het gebrek aan empathie. Ik citeer hier Carl Gustav Jung over de 

verborgen menselijke geschiedenis, Berlijn. 1925 in het Duits, boek aan boord van dit schip.  
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Toen de Aarde overstroomd werd, vluchtten de bewoners van de beschaving van Atlantis uit het water naar 

de hooglanden. Hooglanden van Schotland en Ierland zoals in de serie: Highlander: The Immortal. Vandaar 

de naam hooglanden, die als je ze bekijkt niet erg hoog zijn, vandaag niet, maar toen waren ze zo hoog dat 

ze op eilanden leken. En het is pas in die tijd dat de moderne beschaving vanuit dit punt begon te emaneren 

of te ontstaan.  

 

Ierland is de plaats van het begin van de moderne beschaving, niet China of Afrika. Van daaruit migreerden 

ze naar andere punten, zoals Scandinavië en Egypte. Daarom hadden de oude Egyptische koningen, geen 

farao's, langgerekte schedels en rood haar zoals de Ieren, want dat waren zij. 

 

 
 

Kijk naar deze laatste kaart, door mij gemaakt, die de migratie van Atlantis en Lemurië bevat.  

 

 
 

De blauwe cirkels stellen de belangrijkste nederzettingen van de beschaving van Atlantis voor en hun 

verplaatsingen, zowel de migratie als die veroorzaakt door de vloed. De blauwe pijl naar de witte Cirkel met 

iets in het midden over wat nu Gizeh is, is een verplaatsing na deze kaart. Blauwe cirkels zonder pijlen 

duiden op nederzettingen in Atlantis, zonder verplaatsingen of migratieroutes die zijn vastgelegd. Maar ik 

moet benadrukken dat de Atlantische beschaving luchtcapaciteiten had, laat staan interstellair. Wat betreft 

Lemurië tijdens of ten gevolge van de vloed, waren de belangrijkste verplaatsingen die zijn opgetekend 

richting Japan, richting Noord-Amerika, met name Mount Shasta en richting Paaseiland, de Chileense kust. 

Peruviaanse kust en zuid Mexico richting Oaxaca.  

 

Cristina.- Als de hooglanden Ierland en Schotland waren, was de laagvlakte dan de rest?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- Ja, en in het algemeen wordt er in de verslagen van verschillende culturen 

gesproken over hooglanden en laaglanden. De hooglanden lagen op plateaus zo groot als continenten, 

tegenwoordig aan de randen van de oceanen. Ik vond deze kaart online.  
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Het gaat over wat er zou gebeuren als de polen zouden smelten door de opwarming van de aarde, maar het 

dient me hier om de post-Tiamat vloed te illustreren.  

 

 
 

Zo zou de Aarde er uit zien vlak na de grote overstroming. In deze close-up kun je zien hoe Schotland en 

een deel van Ierland boven het waterniveau bleven, waar de overlevenden van de bevolkingen van Atlantis 

aankwamen, zoals beschreven in de historische werken van Michael Tsairon, wat ondersteunt wat ik 

vandaag zeg. Let op, hier zetten ze de continenten op het water, van wat ik begreep over de site met die 

afbeeldingen is het omdat het een toekomstvoorspelling is en daar geven ze hun theorieën weer gebaseerd 

op de bewegingen van de Aardplaten.  

 

Andere planeten zoals Erra, bijvoorbeeld, zijn geologisch zeer stabiel, dit gedeeltelijk omdat zonder zoveel 

water tektonische platen niet zo gemakkelijk of snel schuiven als met water. Want juist door zijn druk sijpelt 

het door de scheuren onder de platen en vergemakkelijkt het hun beweging. Dit water onder hoge druk 

heeft ook veel te maken met de vorming van olievelden, maar dat is een ander verhaal. Ter referentie: Erra 

is vandaag de dag grotendeels zoals de Aarde was vóór de zondvloed, zonder grote oceanen, maar met 

ontelbare zeeën en meren van allerlei afmetingen, en is geologisch gezien stabieler dan Temmer, dat een 

waterplaneet is, maar daardoor wel meer geologische activiteit kent.  

 

Cristina.- En met al die overstromingen, wat is er gebeurd met de basis van de Federatie in Gizeh?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- De bases gingen verloren tijdens de overstroming en kwamen daar weer boven, 

wat tegenwoordig de predynastieke Egyptische beschaving wordt genoemd en later het dynastieke of 

klassieke Egypte. En het bewijs is te vinden in de sfinx die duidelijk erosie vertoont door het onder water 

staan, in tegenstelling tot de piramiden, die van na de zondvloed zijn.  

 

Estel-la.- Is dat de reden waarom vele steden in de wereld werden verlaten, zoals bijvoorbeeld Machu 

Pichu en Tiahuanaco, Atlantische steden?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- Hoewel ik geen directe verklaring heb waarom, is het gemakkelijk te zien dat zij 

van de ene dag op de andere zijn vertrokken, gezien het feit dat zij stellaire wortels en interstellaire 

capaciteit hebben. Wat voor moderne Aardse wetenschappers moeilijk te accepteren is. Ze zijn vertrokken 

vanwege de ineenstorting van de Atlantische beschaving, als gevolg van de oorlogen van Tiamat tegen de 

Federatie. Cristina: En hoe heeft de vernietiging van Tiamat Mars beïnvloed?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- De explosie van Tiamat heeft het oppervlak van Mars tot op de dag van vandaag 

verwoest. Mars is nu een woestijn met stukjes groen en weinig oppervlaktewater. En alles vol met 

overblijfselen van bases en planetaire beschavingen verspreid over de planeet. Overal troep, vervallen 

gebouwen en de overblijfselen van schepen en bouwwerken. Tegenwoordig zijn de bases daar bijna 

uitsluitend ondergrondse DUMB-achtige faciliteiten. Europa, de maan (van Jupiter), bijvoorbeeld, is een zeer 

verboden gebied door de Federatie. Niemand mag het leven dat zich daar vormt verstoren. De vernietiging 

van Tiamat veroorzaakte de verwoesting van het oppervlak van Mars, de overstroming van de Aarde omdat 

zij met haar zwaartekracht de wateren van Tiamat had aangetrokken, de overstroming van Venus, ook om 

dezelfde reden. En de herschikking van de positie van de planeten in het zonnestelsel met de 

daaropvolgende catastrofale gevolgen voor allen, waaronder polariteitsverschuivingen en massale 

uitsterving van alle levende wezens.  

 

Cristina.- En in de interne continenten, wat is er gebeurd? Was de beschaving van Atlantis daar niet 

aangekomen? Hebben de Agarthans daar al gewoond? 
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Yázhi Swarúu Tasherit. - Ja, ik heb de vestiging van intraterrestriale rassen al gezien. Maar de geboorte 

van het Agartheaanse ras vond specifiek plaats toen de Lemuriërs de vloed ontvluchtten naar de binnenste 

Aarde. Het bekendste voorbeeld hiervan is de intraterrestriale bevolking van de Mount Shasta regio, die 

duidelijk afstamt van Lemurië.  

 

Van de andere rassen is bekend dat zij er waren, maar er zijn niet veel details overgebleven. Zij gaan naar 

beneden om niet gezien te worden, om niet begrepen te worden en om zich te verbergen voor rassen die als 

indringend kunnen worden gezien, of zij nu regressieve of positieve vlaggen dragen. Weg van de ogen van 

verkenningsschepen van andere werelden zoals Taygeta. En precies hieruit werd het concept van het Oog 

van Horus geboren. 

 

 
 

Het Oog van Horus is een schip in een lage baan, kijkend en kijkend vanuit de lucht. De spiraallijn is zijn 

traject en geeft aan dat het via een portaal is aangekomen. De neerwaartse traan is een scepter om met de 

hand vast te houden, het geeft aan wie dat vermogen heeft. De wenkbrauw is als een golf, het geeft aan dat 

het uit de wateren daarboven komt, de ruimte. Dat is het oog in de lucht en het concept is predynastisch 

Egyptisch, Federatie. Sindsdien kijken de buitenaardsen van de rassen die vanuit de lucht, ze observeren, 

zoals een wetenschapper een mierenhoop observeert. Maar de Illuminati, de cabal ontvoerden het als een 

symbool van macht over de menselijke bevolking, het symbool behoort hen niet toe.  

 

Cristina.- En met dit alles, wanneer werden de Arken van de Alliantie hier gemaakt voor of na de slag om 

Tiamat? Ik meen dat u had opgemerkt dat er drie waren, de Ark van Gabriël, de Ark van Michaël of ISIS en 

de Ark van het Verbond.  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- Juist erna, ze zijn Taygeteaans, ze zijn multifunctioneel: communicatie, 

planetaire DNA bewaker met voorbeelden van elke soort, kleine portalen en massavernietigingswapens, 

onder andere. Ja, er zijn drie kisten. Eén, niet-functionele, bevindt zich in een kluis onder het Pentagon, de 

andere functionele bevindt zich in de Russische Vladivostok-basis, op de zwaarbewaakte Zuidpool. De derde 

bevindt zich in het Taygeteaanse schip Toleka, onder de hoede van Alenym van Temmer.  

 

Estel-la. - Waarom kwamen de Taygeta naar de Aarde in die tijd? Welk doel dienden zij? Alleen de Lyrianen 

helpen, dat wil zeggen, Lemurië?  

 

Yázhi Swarúu Tasherit.- Ik heb geen vast doel, maar Taygeta is altijd een ontdekkingsreizigersras 

geweest dat overal komt. Ook dat van het bevrijden van volkeren, diep verankerd in de Taygeteaanse 

psyche. Ik weet niet van een specifieke reden waarom Taygeta op dat moment naar de Aarde kwam. Maar 

het lijkt een grote invloed te hebben op de vorming van de opstand die uiteindelijk de Adamitische slaven 

bevrijdde en een oorlog op planetaire schaal veroorzaakte. En daarmee de komst van de Federatie hier. En, 
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het conflict dat eindigde met de vernietiging van Tiamat, de Grote Zondvloed, de komst van de kunstmatige 

Maan en 3D, Van Allen gordels en dat alles.  

 

Estel-la.- En laatste vraag, welke rol speelde het Maan schip in de strijd om Tiamat? Waarom werd het zo 

vernietigd? Yázhi Swarúu Tasherit: Het was een van de bolschepen van de Federatie en de Andromedanen, 

de belangrijkste bases van waaruit de Federatieschepen opereerden zoals de Viera dat vandaag de dag 

doet, die ook Andromedaans is, alleen is het kleiner van het pijlpuntige type en niet bolvormig. Tijdens de 

slag om Tiamat was het logischerwijs een primair strategisch doelwit, dat meerdere treffers kreeg van 

verschillende wapenklassen, waaronder ioniserende atoombommen, waardoor het te moeilijk was om het te 

repareren en schoon te maken. De kosten aan levens waren toen ook erg hoog. Omdat de Maan groot is, is 

zij op sommige plaatsen bewoonbaar, maar vergeet niet dat zij voor 100 procent kunstmatig is. Als 

uienlagen binnenin, dat wil zeggen, bedekt, bolvormig binnenin nog een en nog een tot aan de kern waar de 

hoofdreactoren zijn. Er zijn andere kleintjes dichter bij de oppervlakte, maar die zijn al lang niet meer 

gebruikt. * * * 

 

Cristina. - Nogmaals hallo. Ik hoop dat alles wat Yázhi ons heeft uitgelegd net zo interessant is geweest als 

het voor ons is en dat het je helpt om de stukjes van de puzzel van onze geschiedenis geleidelijk aan in 

elkaar te passen. Voor ons is het opwindend om al deze informatie te kunnen leren, of beter gezegd, te 

kunnen onthouden. Om de video af te sluiten, zou ik willen toevoegen dat na de Tiamat-ramp de 

reptielachtigen en hun bondgenoten sterk verzwakt waren, maar de Federatie ook. Het was toen uit 

wanhoop dat de Federatie zelf de Maan plaatste en de 3D Matrix activeerde, die functioneert als een 

etherisch gaas of gevangenis om het probleem in te dammen.  

 

De Aarde was oorspronkelijk van de vijfde dichtheid en wat de reactoren van de Maan veroorzaakten is het 

samendrukken van materie tot de derde dichtheid. Dat wil zeggen, wat de Maan doet is de frequentie van 

toroïdale onderdompeling controleren waarop de Aarde zich bevindt, en door de frequentie van de toroïde te 

controleren, controleert zij de frequenties of cycli per seconde van alle materie die zich binnen de toroïde 

bevindt, in dit geval de Aarde, en alles wat zich daarbinnen bevindt.  

 

Swarúu van Erra legde uit dat het is alsof je een kurk ondergedompeld in water houdt. De aarde zou de kurk 

zijn, die worstelt om te drijven, maar de kracht van onze vingers houdt het ondergedompeld, net zoals de 

Maan en haar begrenzers de Aarde ondergedompeld houden, niet toestaand dat zij het oppervlak van het 

water bereikt, of 5D. Deze etherische grens is wat wij kennen als de Van Allen-gordels. Dit zou het 

krachtveld zijn dat, naast de Aarde, de enige planeet is die de Van Allen-gordels bevat. En wat wij zien als 

de Maan of het maanoppervlak is slechts een hologram geprojecteerd vanaf hetzelfde schip, dus het was de 

Maan die ongeveer 12.500 jaar geleden door de Federatie werd ingesteld die de Aarde in een kunstmatige 

3D houdt, maar zoals Yázhi altijd zegt:  

"Er zijn geen dichtheden als zodanig, het universum is slechts een frequentie gradiënt."  

 

Als u meer wilt weten over de maan, nodigen wij u uit om deze live te bekijken waar Anéeka van Temmer 

en Yázhi iets meer uitleggen over dit schip, hoe zijn oppervlak eruitziet en de invloed die het heeft op de 

Aarde. Voor nu neem ik afscheid. 
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