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DE ORION OORLOGEN SPECIAL - AARDE GESCHIEDENIS  

 

Video URL: https://youtu.be/iFsmuKa1cUg   

 

LIVE MET CHRISTINA EN ESTEL-LA  

In deze live beantwoorden we vragen van het publiek over de Orion Wars video serie, de geschiedenis van 

onze planeet.  

 

Estel-la.- Nou, dank u allen en nogmaals excuses voor deze technische problemen, het lijkt erop dat als het 

niet een ding is, het een ander is. Als het beter klinkt, is het perfect.  

 

Cristina.- Als we veel wind hebben ook, maar goed, als het goed klinkt. OK, perfect. Nou ja, het is nog niet 

goed gehoord, even samenvatten wat we hadden gezegd, wat we nu gaan doen is dat we een aantal van 

jullie vragen uit video 6 van de Orion Wars hebben geselecteerd, en ook een aantal vragen uit de laatste 

video over de Paaseiland figuren, en we gaan een beetje proberen om deze vragen te beantwoorden, maar 

zoals we altijd zeggen, het is onze interpretatie van hoe we deze informatie hebben begrepen. En op 

sommige vragen zult u zien dat we het antwoord niet precies weten, maar min of meer zullen we proberen 

te antwoorden op basis van ons begrip, aangezien er enkele vragen zijn die we niet specifiek hebben 

gesteld.  

 

Estel-la.- Perfect, ik ga beginnen met herhalen, want het was super kort, Yázhi's korte antwoorden waren 

erg kort en dan zijn we al begonnen met de vragen die we hebben verzameld en dat laat ons een aantal 

vragen, als je deze video's van de Orion Wars in de chat, want later zullen we de chat te herzien. Dus we 

beginnen opnieuw. Dus, hier ging het over de Neanderthalers, we vragen Yázhi hoe ze werden uitgeroeid of 

om welke reden de Neanderthalers uitstierven, en Yázhi antwoordde ons:  

"Voornamelijk werden zij uitgeroeid door de explosie van Tiamat, maar men gelooft ook dat zij werden 

uitgeroeid door dezelfde liriërs, homosapiens, maar wij hebben ook informatie over reptielachtig ingrijpen, 

hoewel op Aarde velen volhouden dat hun genetica nog onder jullie rondloopt."  

 

 
 

En later hier vragen wij haar dat als, zoals wij begrepen hadden, de Lyriërs en Neanderthalers samenleefden 

en zij met elkaar overweg konden en elkaar respecteerden, hoe komt het dan dat zij uiteindelijk elkaar 

uitroeiden? En Yázhi zei:  

"Omdat, zoals met alles, sommige mensen, of het nu Neanderthalers of Lyriërs waren, moreel of spiritueel 

meer ontwikkeld waren dan anderen, dus er waren zeker meningsverschillen, sommigen leefden goed 

samen, anderen buitten uit."  

 

Cristina.- Ja, dit was een klein beetje over de Neanderthalers dat we ook hadden gezien als een vraag over 
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wat er was gebeurd, en dit is een beetje wat Yázhi ons heeft verteld. Nu hebben we een paar vragen 

verzameld van de video van de Paaseiland figuren, waarvan ik iemand heb zien zeggen dat het Rapa Nui is. 

Ja, wat er gebeurt is dat het ook Paaseiland wordt genoemd, want zoals je weet was het, nou ja met het 

thema van dit een van de veroveraars, want het was de persoon die in theorie dat eiland ontdekte, want hij 

noemde het Pasen voor welke dag het was. 

Nou, een van de belangrijkste vragen die we verzameld hebben is dat er veel over dit onderwerp was en er 

stond:  

Hoe komt het dat ze Lemuriërs zijn, maar ze hebben Sumerische dingen?  

En hier vertelde Yázhi in de video, omdat het een vraag was die ik ook aan Yázhi in de video stelde, dat zij 

Lemuriërs waren omdat zij door Lemuriërs waren gemaakt, maar zij hadden een Atlantische essentie. En 

waarom? En hier is een beetje wat we in de video zeiden, dat het heel belangrijk was om de vorige video's 

gezien te hebben, want als het niet heel moeilijk was om te begrijpen hoe deze twee dingen met elkaar 

verbonden konden zijn.  

 

 
 

En zoals jullie weten, was Lemurië een beschaving en het bevond zich op het continent Oceana, wat 

tegenwoordig de Stille Oceaan is, dat wil zeggen, het ligt onder water. En Mu was de hoofdstad. De 

Lemuriërs werden gevormd, deze beschaving werd hoofdzakelijk gevormd doordat vele Lyriërs, of 

hoofdzakelijk Lyriërs, die op de een of andere manier werden lastiggevallen door de Atlantische beschaving, 

naar dit continent vluchtten en daar werd Lemurië gevormd, maar Lemurië brengt op de een of andere 

manier met zich mee wat daarvoor was, namelijk ook de Atlantische beschaving. Dat wil zeggen, het brengt 

zijn cultuur op een bepaalde manier of zijn gewoonten mee. En Sumerië maakt ook deel uit van de 

Atlantische beschaving, hoewel Sumerië na de zondvloed is, maar ook op een bepaalde manier voortkomt 

uit de wortels van de Atlantische beschaving, daarom, wat zou Lemurië ook zijn als de Atlantische 

beschaving, Yázhi legde uit dat het was als een mix van vele culturen en samenlevingen, dus het is Lemurië, 

op een bepaalde manier.  

En waarom kwamen de Lemuriërs op Paaseiland terecht? Wel, toen er het cataclysme was, werd het hele 

continent Oceana praktisch overspoeld, en de Lemuriërs, want zoals Yázhi niet uitlegde in de laatste video, 

verhuisden zij naar punten die niet werden overspoeld en één van die punten was het Eiland Rapa Nui, in In 

dit geval, en daarom hebben de figuren, hoewel zij door Lemuriërs worden gemaakt, Soemerische 

kenmerken, omdat Soemer ook ontstond uit de Atlantische beschaving.  

 

Estel-la.- En daar zie je de Atlantische culturele invloed een beetje weerspiegeld.  

 

Cristina.- Precies. En een andere vraag die we ook hadden gezien en die veel werd herhaald was: Hoe 

werden de standbeelden verplaatst? En met welke technologie werden ze gebouwd?  

Hier vertellen we je dat de Lemurische beschaving veel technologie had, dat wil zeggen, dat het een zeer 

geavanceerde beschaving was en voornamelijk de technologie die ze gebruikten om al deze dingen te 

bouwen, het was antizwaartekracht technologie, gesmolten steen en, bovendien, gebruikten ze snijden met 

gecomprimeerd geluid, wat we ook hadden uitgelegd in enkele van de vorige video's dat het veel efficiënter 

is dan lasersnijden. En vergeet ook niet dat Lemurië, omdat het een beschaving was die vele rassen had en 

onder hen was er een zeer grote basis, Taygeteaanse, daarom heeft het ook Taygeteaanse invloed, en 

Taygeteaanse technologie op een bepaalde manier. En, er waren ook Engans en Solatians, zij het in kleine 

groepen die allen samenwerkten, laten we zeggen.  

 

Estel-la.- Ja, maar net als in Atlantis waren er vele rassen die deel uitmaakten van deze beschaving in 

Lemurië, in principe waren de beschavingen die er waren meer op Lyrische leest geschoeid. .  
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Cristina.- Precies. Ja alles zou de monumenten zijn en ze waren allemaal ontworpen voor het Lyrische ras.  

 

Estel-la.- Andere vragen die we hebben verzameld, een van hen was:  

"Zijn de Atlantiërs die overleefden reptielachtigen, of zijn zij die overleefden Lyriërs?"  

Hier verwijst deze persoon naar na de slag bij Tiamat en de vernietiging van de planeet Tiamat en vertelt hij 

je in feite dat, afgezien van de beschaving van Atlantis, die uit vele verschillende rassen bestond, vele 

individuen die tot vele rassen behoorden, overleefden. Er waren daar niet alleen reptielachtigen. Ja, het 

waren de reptielachtigen die het voor het zeggen hadden, maar het was een planetaire beschaving en er 

waren daar ook vele kolonies van andere rassen. En later, degenen van de Lemurische beschaving die 

overleefden, wel, zij waren de op Lyrië gebaseerde rassen. Dat zouden wij vandaag de dag zijn.  

 

Cristina.- Of, bijvoorbeeld, ook de Agarteanen, die, zoals Yázhi uitlegde, 100% bijna Lemurisch zijn omdat 

het een van de punten was waar zij naartoe vluchtten, in dat opzicht. 

 

Estel-la.- Dat klopt, naar de inwendige holtes van de planeet. Een andere vraag was:  

Hoe werden de Maya's gered? En als ze reptielachtigen waren?  

Dus, in feite is de Maya-beschaving na de zondvloed, dan waren zij niet aanwezig toen dit gebeurde en aan 

de andere kant vertellen zij u dat nee, de Maya's geen reptielachtigen waren, maar dat zij afkomstig waren 

van de Maya-ster in de Pleiaden, en dat zij ook op de Lyriërs zijn gebaseerd. Wat wel gebeurt is dat ze van 

de ene dag op de andere verdwenen. Ik herinner me dat we hier ooit over spraken, ik weet niet of het met 

Yázhi was of met Anéeka en zij vertelden ons eenvoudigweg dat deze beschavingen zeer geavanceerde en 

interstellaire technologie hadden. Dan waren er vele conflicten ook op Aarde later, na de vloed dan, om 

bepaalde redenen, besloten zij dat zij niet langer hier wilden zijn en eenvoudig de volledige beschaving 

vertrok en keerde terug naar hun planeet. Hoewel, er kunnen ook enkele individuen zijn die zich vermengd 

hebben met degenen van ons die hier vandaag zijn.  

 

Cristina. - Ja, hetzelfde gebeurde met de Elohí, de Homo Capensis. Dat hun aanwezigheid hier ook na de 

vloed is en dat ook, zoals we al in andere video's hebben gedeeld, het lijkt erop dat zij zich zijn gaan 

vermengen, zoals Yázhi ons heeft uitgelegd, met bijvoorbeeld de Rothschilds, aangezien zij (wat) Elohí 

genetica hebben.  

 

Estel-la. - Dat de Elohí afkomstig zijn van de ster Asterope?  

 

Cristina. - Asterope? Ik raak altijd in de war met Asterope en Merope.  

 

Estel-la. Ik denk dat het Asterope is. Van Merope komen de Diadens.  

 

Cristina.- Precies.  

 

Estel-la.- Ok, een andere vraag was:  

"Ik had begrepen dat het Adamische ras, na Tiamat, dat toen alles was vernietigd, ze zonder technologie 

waren achtergelaten, in onwetendheid, en dat is waarom ze konden worden misleid. Yázhi zegt aan het 

begin van deze video dat de bevrijding van het Adamische ras de Tiamat-oorlog veroorzaakte. Ik begrijp het 

niet".  

Dus, hier zal ik je in principe en in het kort uitleggen dat het Adamische ras dateert van vóór de zondvloed 

en de strijd van Tiamat, en dat het een van de oorzaken was die leidde tot de vernietiging van deze planeet. 

In wezen zag de beschaving van Atlantis, die voornamelijk reptielachtig was, de Lyriërs slechts als vee en 

wilde hen uitbuiten, en dus probeerden zij hen eerst genetisch te modificeren, maar zij behaalden geen 

resultaten omdat met hun hoge verbinding met De Bron de Lyriërs terugkeerden naar hoe zij wilden zijn, 

hoe zij zich manifesteerden, en wat zij later deden was door middel van geestcontrole. Dit ging zo vele, vele 

jaren door.  

Eerst was er een groep die de Eva's waren en later of een andere groep die de Adams waren. Het enige 

verschil tussen deze twee groepen, die beiden uit vrouwen en mannen bestonden, was de mate van mentale 

controle die ze hadden. Toen slaagden de Eva's erin Atlantis te ontvluchten en zij vertrokken naar Lemurië, 

waar het verzet tegen Atlantis ontstond, en toen gingen de Eva's, met de hulp van de rassen die ook 

Lemurië vormden, met name Taygetean, Engan en Solatian, om de Adams te redden. Zij slaagden erin te 

vluchten, verspreidden zich over de planeet, stichtten hun bases, en probeerden enige tijd om zich te 

herstellen door zich met elkaar te vermengen, waardoor het ras ontstond dat wij nu zijn, Homo sapiens, 

maar na dit alles was er de slag bij Tiamat, waar de reptielachtigen deden alsof ze op de planeet Tiamat 
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waren en toen ging de Federatie erheen en tussen de rassen, door oorlog, was een van de gevolgen de 

vernietiging van Tiamat.  

 

 
 

Cristina.- Dus, zoals Estel-la uitlegde waren er verschillende veldslagen sinds de eerste oude veldslag, dat 

wil zeggen, dit alles, zoals Yázhi uitlegde, was gedurende vele jaren, en vele dingen ontwikkelden zich, zelfs 

het cataclysme. Het was bijna de uitroeiing van de soort, die wij, zoals u zegt, Homo Sapiens noemen. En 

als gevolg daarvan zijn er andere conflicten geweest en laten we zeggen dat er sindsdien altijd van die 

gevechten zijn geweest, of al die vernietigingen van beschavingen, zoals Yázhi uitlegde dat, in veel 

beschavingen, nou ja, ze bloeien op, gaan vooruit en vallen dan weer. Dus, het is constant in de 

geschiedenis van onze planeet. 

 

Estel-la. - Ja. Een andere vraag die je ons liet was:  

Was het de Federatie die Tiamat vernietigde?  

En we zouden kunnen zeggen: ja en nee, want de Federatie was niet uit op de vernietiging van deze 

planeet, het was gewoon wat er gebeurde omdat de Federatie daarheen ging omdat men dacht dat de 

reptielen daar waren, en daar begonnen ze alles wat ze hadden op hen te gooien, zoals Yázhi zegt en toen 

leidde dit tot de vernietiging van de planeet en ontplofte deze. Het was de Federatie, gedeeltelijk ja, omdat 

zij daar vocht, maar ook, natuurlijk, waren daar alle rassen van de Atlantische beschaving, en onder hen als 

een geheel. Dit is wat er gebeurde.  

 

Cristina.- Ja, dus het was niet uitsluitend de Federatie die een planeet ging vernietigen, maar het was, nou 

ja, het neveneffect van een zeer grote strijd.  

 

Estel-la.- Precies. Een andere vraag die we hebben gezien is ook:  

Waarom gebruikten ze kernwapens als ze meer geavanceerde wapens hadden die geen nucleaire 

besmetting achterlieten?  

Dit is in feite omdat Yázhi ons uitlegde dat nucleaire technologie werd gebruikt tijdens de slag om Tiamat en 

toen we haar vroegen waarom ze die gebruikten, vertelde ze ons in feite dat omdat het Taygeteaanse ras, 

de andere rassen, de Federatie-rassen deelnamen door de hulp die ze kregen van de luchtsteun van andere 

rassen. Dan werd alles gebruikt, het is niet dat alleen nucleaire technologie wordt gebruikt, maar dat zij zich 

in feite verdedigden en gebruik maakten van alles wat zij tot hun beschikking hadden. Dus, ja, er was een 

aanwezigheid van nucleaire technologie, maar ook niet-nucleaire technologie, energie of plasma 

technologie.  

 

Cristina.- Een andere vraag die we hebben verzameld is:  

Zijn er Tiamat sterrenzaden geïncarneerd op Aarde?  

We weten het antwoord niet precies, maar we geloven van wat we hier begrijpen dat het zeer waarschijnlijk 

is dat ja, er zijn mensen die hier zijn geweest sinds die tijden, of er zijn mensen die hier zijn geweest in die 

tijd, dan zijn ze teruggekeerd, want zoals je weet, is er geen ruimte of tijd, daarom kan het bewustzijn zich 

bewegen op alle punten, inclusief, want in dit punt dat we nu zijn. Maar ja, welnu, wij geloven dat het 

waarschijnlijk is, meer dan wat dan ook, vanwege wat Yázhi uitlegt, dat deze grote strijd deze sterke 

uitroeiing van zoveel bewustzijns heeft veroorzaakt, niet alleen op Lyrische basis, maar ook anderen, zoals 

die van de Siriaanse bases die daar aanwezig zouden zijn geweest, of zelfs het planten- en dierenrijk ook, 

op de een of andere manier.  

 

Estel-la.- Ja, dat is wat ik wilde opmerken, dat in principe op de planeet Tiamat, een planeet van water, er 

in principe vele Siriaanse rassen waren. Ik weet niet meer of Yázhi ons verteld heeft over de mate van 

evolutie of technologie die zij hadden, toch? Ze waren als een interstellaire beschaving, toch? Gewoon 

beschavingen...  
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Cristina.- Ze vertelde ons van niet, dat wil zeggen, ze waren zeer geavanceerd, maar dat er geen gegevens 

waren van hun cultuur en hun vooruitgang, omdat alles was vernietigd.  

 

Estel-la.- Precies.  

 

Cristina.- Een andere vraag is:  

Waarom bereikte het water van Tiamat niet de planeet Mars, die dichterbij was dan de Aarde en Venus?  

Deze specifieke vraag werd ook niet gesteld, maar wat we hier begrijpen is dat Mars, die heel dicht bij 

Tiamat was, de schokgolf op een of andere manier opving, en al dat water werd als het ware weggeblazen in 

de explosie. Je weet wat de schokgolf is, want het verwijdert alles, want daar was het ongelooflijk. En dat 

zorgde ervoor dat de zwaartekracht van de Aarde en Venus al dat water aantrok. En hier begrijpen we dat 

het daarom niet naar Mars werd aangetrokken, want de schokgolf zelf moet het water verder naar de Aarde 

en Venus hebben verplaatst.  

 

Estel-la.- Ja, want bovendien merkte Yázhi ons ook op dat het water niet onmiddellijk op deze planeten 

viel, maar lange tijd in de ruimte bleef zweven, totdat het, zoals u zegt, gravitationeel werd aangetrokken 

tot bijvoorbeeld de Aarde, en toen viel al dat water dat Tiamat bevatte in feite massaal naar beneden, zoals 

de zondvloed. 

 

Cristina. - Ja. Een andere vraag is:  

Hoe was het zonnestelsel gestructureerd voor de vernietiging van Tiamat?  

En hier zal ik je ook vertellen dat de positie van de planeten, we begrepen dat het hetzelfde was. Wat 

anders was waren de energetische dynamieken tussen de planeten, omdat Tiamat toen een zeer, zeer grote 

planeet was, toen alle energetische dynamieken van alle planeten werden vernietigd, moesten zij zich 

herstructureren, maar het is niet zo dat een planeet voor een andere bleef staan, maar eerder dat afstanden 

en bewegingen allemaal op een of andere manier werden beïnvloed.  

 

Estel-la.- Ja, ze hebben zich in principe opnieuw aangepast aan de nieuwe veranderingen. Maar het enige 

verschil is dat Tiamat tussen Mars en Jupiter stond.  

 

Cristina.- Ja, ik had ook een persoon gevraagd alleen dat nee, we hebben de vraag niet verzameld dat: 

Wat waren de 13 planeten in het zonnestelsel?  

Nou, ik zal je uit mijn hoofd vertellen dat dat waren: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Tíamat die u nu kent 

als de asteroïdengordel, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Eris, die voor onze wetenschap 136199 

is, waarvan u al weet dat hij Ohalu heet, die met de bidsprinkhanen, en Haumea en Makemake, ik geloof 

dat ik 13 zei, toch?  

 

Estel-la.- Ja, ik denk dat ze er allemaal zijn.  

 

Cristina.- Ja. Dat wil zeggen, de planeten waren hetzelfde als nu, alleen hebben we nu Tiamat niet.  

 

Estel-la- En, voor de reden waarom de Federatie dit zonnestelsel heeft met 13 planeten en onze wetenschap 

er minder toelaat, vertelde ze ons dat het was omdat de voorwaarden voor onze wetenschap afhangt van de 

massa die ze hebben, bijvoorbeeld, en voor hen in plaats daarvan is het de mogelijkheid om leven te 

bevatten.  

 

Cristina.- Om leven in stand te houden, ja.  

 

Estel-la.- En, dat is in feite ons zonnestelsel, het is zeer bewoond, er zijn er die geen interstellaire 

beschavingen hebben, maar er zijn er veel, we hebben dieren die daar leven. Commentaar van een 

volgeling:  

Ik heb ook gelezen dat de grote woestijnen op aarde het gevolg zijn van oorlogen die in het verleden zijn 

gevoerd. Gegroet meisjes.  

 

Cristina.- Het is zeer waarschijnlijk omdat al dat water eerst, de bekleding van de polen, zoals je weet, en 

al dat water, omdat het veranderde alle energie dynamiek van de planeet Aarde, dus, waar er eerst een bos 

was, is er nu oceaan, dus alles is veranderd sinds die tijd. Dus het is heel goed mogelijk dat het ook zo zou 

kunnen zijn.  

 

https://galactic-human-journey.orgfree.com/


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 6 van 12                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

Estel-la.- Ja, want de planeet Aarde was vroeger totaal anders, de illustraties die Yázhi maakte om te laten 

zien hoe het vroeger was, in feite waren er geen grote zeeën, het waren gewoon veel meren, en ja, een 

paar kleine zeeën, maar je kon eromheen lopen, er was veel bos, veel lagunes, veel weiden.  

 

Cristina.- Ja, en er was meer stabiliteit omdat er niet zo veel water op de platen was, maar er was meer 

vulkanische activiteit. En wel, het leek erg op Erra, er is altijd gezegd dat het erg leek op Erra, de Aarde van 

vroeger.  

 

Estel-la.- En dat is waar de naam ook vandaan komt. Erra, Tierra (Aarde) Tweeling van Erra. 

 

 
 

Cristina.- Ja, en nu je hier commentaar op geeft, Estel-la, is een beetje van wat Anéeka ons altijd uitlegde 

over culturele invloed. Dat wil zeggen, zoals we in het begin uitlegden dat de Paaseiland figuren, op een 

bepaalde manier culturele invloed hadden van Atlantis en zoals het later zou zijn, Sumerië. Wel, alles, alles 

is zo. Al onze cultuur op Aarde sindsdien, al die buitenaardse wezens, die bases die in het verleden hebben 

bestaan, al deze culturen, zijn overgenomen tot op de dag van vandaag en velen zijn nog steeds aanwezig.  

 

Estel-la.- Precies.  

 

Cristina.- Wat wij denken dat van de Aarde komt is vaak niet eens van de Aarde.  

 

Estel-la.- Precies.  

 

Cristina.- En daarom vertelde Anéeka ons altijd dat, als we de Aarde zouden verlaten, we verrast zouden 

zijn, omdat we op veel plaatsen zouden denken dat we in een of ander land op Aarde zijn, en dat is omdat 

de invloed het tegenovergestelde is geweest en dat het ook heel merkwaardig is. Alles, hoe dat allemaal 

omdraait, dat je denkt dat het van hier komt, maar dat het eigenlijk andersom is, dat wat van hier komt, 

van buiten komt.  

 

Estel-la.- Ja, ja, ja, vooral op deze planeet, op Aarde waarvan we weten dat het een ongewoon geval is.  

 

Cristina.- Ja, we gaan het laten bij 'normaal'.  

 

Estel-la.- Een andere vraag die we tegenkwamen was:  

Kan dit te maken hebben met het feit dat velen van ons vaak dromen of nachtmerries hebben van grote 

cataclysmen? Zijn dat trauma's?  

En, inderdaad, dat is het geval, van wat de Taygeteanen ons hebben uitgelegd, heeft dit alles wat op deze 

planeet heeft plaatsgevonden een zeer groot trauma in de menselijke psyche gecreëerd dat zeer 

weerspiegeld wordt in wie we vandaag zijn, in hoe we ons losgekoppeld voelen van alles, in de manier 

waarop we met elkaar moeten omgaan, moeten doen, want het was een ongelooflijke verwoesting en de 

mensen die dit hebben meegemaakt, wat velen van ons zoals we hebben gezegd zelf zijn, we dragen het 

opgeslagen in het onbewuste en soms worden deze weerspiegeld.  

 

Cristina.- Een andere vraag is:  

Duren de Orionoorlogen vandaag nog voort?  

En het antwoord is ja. Wat we vandaag op Aarde zien is nog steeds het resultaat of de weerspiegeling van 

deze oorlogen.  

 

Estel-la.- Ja. Helaas is dat zo.  

 

Cristina. - En tenslotte, een vraag die we erg interessant vonden. Een van jullie vroeg:  
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Zou het kunnen dat de geschiedenis zich herhaalt en dat wij Eva's moeten zijn die door de Taygetanen 

worden gewekt en geleid om de Adams te hulp te komen?  

En deze vraag leek mij zeer, zeer merkwaardig, juist Estel-la ?, want eigenlijk heeft Yázhi altijd gezegd dat 

de geschiedenis zich herhaalt. En dat wij het zijn, dat wij de geschiedenis herhalen en, op zichzelf, is het 

niet dat de geschiedenis een cirkel maakt, maar het zijn de bewustzijns zelf die dit herhalen. Het heeft dus 

ook te maken met de vraag die je hebt gelezen, toch? Dat sommige mensen dromen en nachtmerries 

hebben en dat we op een bepaalde manier alles wat we al hebben beleefd, opnieuw aan het creëren zijn. 

Want iedereen draagt het in zich. De herinneringen blijven, ze zijn eeuwig, niets wordt vernietigd.  

 

Estel-la.- Ze zijn ons DNA, het is wat ons vandaag de dag maakt.  

 

Cristina.- Precies. Dus, in zekere zin is het zo. We zouden de Adams kunnen zien als de meeste Matrix-

mensen, meer betrokken bij het soort maatschappij dat we hebben opgezet, dat we onszelf ook als slaven 

kunnen beschouwen. En, aan de andere kant, zouden de Eva's al die mensen zijn die wakker zijn en die 

geloven dat er andere mogelijkheden zijn en dat dit niet de juiste manieren zijn om verder te gaan.  

 

Cristina.- Ja, en het is merkwaardig omdat veel mensen nu zeggen met wat er gebeurt, dat ontwaakte 

mensen ergens heen moeten gaan en zich moeten verenigen, toch? En, natuurlijk, dit is wat er indertijd 

gebeurde met Lemurië.  

 

Estel-la.- Ze moesten vluchten om te overleven.  

 

Cristina.- Lemurië is hieruit ontstaan, dat wil zeggen, het was het gevolg van de situatie waarin zij leefden 

en zeiden: genoeg. Veel mensen wilden hier niet mee doorgaan en hergroepeerden zich om hun eigen 

beschaving te vormen, die totaal tegen de ideeën en normen van Atlantis inging.  

 

Estel-la. - Precies. Ja, hopelijk loopt het deze keer beter af.  

 

Cristina.- Zeker weten.  

 

Estel-la.- Laten we een stukje lezen in de chat. Nou, we hebben de chat overgeslagen, maar laten we eens 

kijken of jullie nog vragen hebben.  

 

Cristina.- Wow, ja, ik denk dat er veel zijn. Kijk, iemand vraagt:  

Wat is er gebeurd met Tiamat als een levend organisme?  

Nou we stellen ons voor dat, zoals elk organisme dat het stierf.  

 

Estel-la.- Ja, ik denk dat je het noemde, niets wordt vernietigd in het universum. Dan gewoon de 

bewustzijnen die er op dat moment waren, wel, zij werden gerecycled, zij incarneerden in andere wezens en 

de planeet zelf is ook een bewustzijn, maar het is opgebouwd uit alle bewustzijnen die op deze planeet 

leven. Dus het was in feite geherstructureerd. Een volgeling vraagt:  

Weet je hoeveel en welke rassen er waren?  

 

Cristina.- Hoeveel rassen, hebben we dat antwoord niet?  

 

Estel-la.- Veel.  

 

Cristina.- Precies. En de rassen waar het vooral om ging omdat, zoals we hebben opgemerkt, Sauroïde 

rassen. En, nou ja, alle soorten omdat ze zijn gekomen, ze zijn gekomen direct in de strijd van Tiamat, 

omdat Andromedanen en Arcturiërs er ook bij betrokken waren. Ik veronderstel ook, misschien zelfs 

Siriaanse bases ook, Lyriërs. We weten niet of er ook katachtige rassen bij betrokken waren. De waarheid is 

dat we niet de exacte gegevens hebben van welke rassen erbij betrokken waren. We lezen u in de chat. Een 

volgeling zegt:  

De Atlantiërs van Tula, Hidalgo, in Mexico, Tolteekse cultuur, zullen zij ook Soemerische invloed hebben? Zij 

hebben ook een hoed.  
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Wel, we kennen de Atlantiërs van Tula niet, waar u commentaar op geeft. Maar ja, zoals we hebben gezegd, 

als je ziet dat ze gelijkaardige trekken hebben, dan hebben ze waarschijnlijk een invloed, want zoals we 

hebben gezegd, de Atlantische beschaving, dat is, het was planetair, het was praktisch overal.  

 

Estel-la.- Dat is juist. Een volgeling vraagt: Als we de puinhopen van Tiamat zouden zien, wat zouden we 

dan zien? Wel, we zouden de asteroïdengordel moeten gaan bekijken, dat zijn de brokstukken die van de 

planeet zijn overgebleven en wat zou men daar aantreffen? Nou, tegenwoordig heel weinig, toch?  

 

Cristina.- Ja, Yázhi zei dat het voornamelijk rots en ijs was.  

 

Estel-la.- Ja, maar wat heel interessant is, is dat bijvoorbeeld Taygetans door middel van 

onderdompelingstechnologie deze gebeurtenissen kunnen gaan bekijken. De manier van geschiedenis 

bestuderen is zo anders. Je hebt daar gewoon al die gegevens van alles wat er gebeurd is, en je kunt het 

observeren en leren hoe het was.  

 

Cristina.- Hoewel, nu je hier commentaar op hebt gegeven, herinnerde ik me een vraag die ik had gelezen 

uit het commentaarveld dat iemand van jullie stelde:  

Hoe is het mogelijk dat er voor sommige gebeurtenissen geen gegevens zijn?  

Ik denk dat ik vroeg naar de kwestie van het Siriaanse ras dat Tiamat had, dat Yázhi opmerkte dat er geen 

gegevens waren over hun mate van vooruitgang, laten we zeggen of cultureel, en in andere dingen vertelt 

Yázhi ons ook dat er soms geen dergelijke gegevens zijn. En, hoewel je hebt opgemerkt, Estel-la dat het 

waar is dat je kunt gaan kijken, natuurlijk, denk dat er zoveel veelheid aan tijdlijnen zijn dat je misschien 

maar een deel waarneemt, maar in andere lijnen is dit niet gebeurd of gebeurt dit niet op deze manier. Dus 

als er geen verslag is dat op een bepaalde manier is bijgehouden tot op de dag van vandaag, is het heel 

moeilijk om er soms dingen uit te halen, want in hoeverre is 100% verbonden met deze lijn, op een 

bepaalde manier. Dus, het onderwerp van het verhaal is ingewikkeld. Echt kunnen begrijpen, hoe je het 

kunt observeren, of hoe je het kunt begrijpen omdat er geen vast verhaal is, op de een of andere manier. 

Dus je hebt niet altijd die gegevens. 

 

Estel-la. - Ja. Een volgeling zegt:  

Komen zij die in Barcelona geboren zijn uit Lemurië ? Dank u.  

Nou, in principe na de vloed diegenen die overleefden, zij zochten hun toevlucht in de hooglanden, in 

IJsland, in Schotland, ook in delen van Azië en Zuid-Amerika, in principe. Maar zoals we vandaag allemaal 

weten, zijn hier veel zaden van overal, het hoeft niet exclusief van Lemurië te zijn. En, ik denk dat op dit 

moment de... daar weet ik niet wat ik wilde zeggen, het is weg. (Lacht)  

 

Cristina.- Evenzo, van wat je zei, Lemurië was ook een mix van rassen. Dus veel Lemuriërs kwamen van, 

bijvoorbeeld, de Pleiaden. Dus, dat is alles, alles is zeer gemengd, en het is belangrijk als het gaat om het 

verkrijgen van informatie, of in ieder geval is het hoe we een beetje proberen te begrijpen wat Yázhi ons 

uitlegt, dat we proberen niet die lijn op te bouwen die we zo graag zien, maar proberen hoe, hoe we veel 

gebeurtenissen kunnen verzamelen en, nou ja, gewoon ze daar in informatie hebben, maar niet proberen ze 

in hokjes te stoppen, want dat is erg moeilijk en er is ook zoveel informatie dat het erg moeilijk is om te 

proberen iets basaals en een lijn te vormen, nee , nee, dat is het niet.  

 

Estel-la.- Ja, ja, ze zei ook wel eens dat gebeurtenissen die elkaar lijken tegen te spreken, te wijten zijn 

aan het simpele feit dat men ze in die rechte lijn achter elkaar probeert te plaatsen, maar dat betekent niet 

echt dat een van de twee onwaar is zoals u zei.  

 

Cristina.- Er zijn veel vragen.  

 

Estel-la. - Een volgeling vraagt:  

Werden de Meso-Amerikaanse culturen beheerst door een ander ras? En waarom brachten ze mensenoffers?  
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We hebben deze vraag gesteld. En Yázhi vertelde ons dat, het is een beetje wat we eerder hebben 

opgemerkt, maar de beschavingen die bestonden in wat Meso-Amerika is, zijn allemaal beschavingen die 

komen, ze zijn daar een tijdje, velen zijn interstellair, ze vertrekken. Dan nemen andere culturen deze 

monumenten en gaan mee. Uiteindelijk komt er een tijd dat men niet meer weet van wie wat is, want alles 

is voortdurend veranderd. En, het onderwerp van de offers vertelde ons dat het niet Maya is, dit was niet 

Maya, maar dat dit na de Maya beschaving was, en dat de gegevens die zij had is dat het vanaf het begin 

was om de operaties na te bootsen die zij deden, interstellaire rassen zoals de Maya's, maar zoals dat later 

ook zou kunnen worden, of was wat zij zouden worden, om archons aan te trekken en al deze dingen die u 

weet, wat alles is wat het brengt, wat een offer op zichzelf is. Maar het is erg verwarrend.  

 

 
Estel-la.- Precies en dat het door elkaar loopt.  

 

Cristina.- Precies.  

 

Estel-la.- Een volgeling zegt: Is er menselijk leven op Uranus, Neptunus en Pluto, of niet? Voor zover ik me 

herinner denk ik van niet. In feite, nou ja, op Venus is er menselijk of op Lyrian gebaseerd leven. Op Mars 

zijn er in feite, nou ja, ja er zijn enkele mensen die daar werken, maar wat we hebben zijn regressieve 

bases van de Maitre en de Reptilians.  

 

Cristina.- Reptielen, ja.  

 

Estel-la.- En de derde?  

 

Cristina.- Dat zijn Ohalu, de Mantissen. Nu zijn zij niet langer separatisten, maar maken deel uit van de 

kolonie van de planeet Eris, die, zoals we al eerder hebben opgemerkt, Ohalu heet. 

 

Estel-la.- Precies, dan is er de Aarde, in Jupiter zijn er de Karistus, die inderdaad een Lyrische basis zijn, 

Saturnus, daar zijn vele rassen, maar in een baan om de planeet, niet levend daar. Alleen veel dieren meer 

dan wat dan ook omdat ze een zeer gasachtig mengsel zijn. Dus eigenlijk denk ik dat dit is waar het Lyrian-

gebaseerde leven is geconcentreerd.  

 

Cristina.- Ja, later in Ohalu, dat is een planeet met ook veel leven ...  

 

Estel-la.- Maar daar zijn de Mantissen, geen mensen.  

 

Cristina.- Precies, en de rest praktisch zoals je zegt, dieren op alle plaatsen. Leven bestaat in alle 

dichtheden. Niet omdat wij geloven dat een planeet gasvormig is, zoals u bijvoorbeeld Jupiter heeft gezegd, 

wil dat niet zeggen dat er geen leven is. Er is geen leven voor uw biologisch organisme, u bent het niet, u 

kunt zich daar niet aanpassen, maar er zijn andere wezens die aangepast zijn.  

 

Estel-la.- Ja, en onthoud dat het percentage dat we zien van de realiteit die daarbuiten is altijd lager is 

omdat het in deze derde dichtheid is dan alles wat het Universum zelf eigenlijk bevat.  

 

Cristina.- Precies. Ah, ik herinner me dat Anéeka ons uitlegde over de insectoïde rassen die in atmosferen 

van zwavelzuur konden leven. En we hebben het over geavanceerde insectoïde rassen, niet het dierlijke 

type zoals wij dat begrijpen.  

 

Estel-la.- Een volgeling zegt: Wie heeft de planeet Tiamat opgeblazen, de Reptilians of de Federatie?  
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Cristina.- Ja, daar hebben we al antwoord op gegeven. Een volgeling vraagt:  

Ik zou graag willen weten of de drie rassen de belangrijkste waren toen de Federatie werd gevormd, 

wanneer en waarom zijn de Lyrianen uit dat trio verdwenen. Waarom alleen Arcturiërs en Andromedanen? 

Ik denk dat de vraag hier uit twee delen bestaat. Aan de ene kant werd de Federatie in zijn tijd, door de 

Orion-oorlogen, in principe gevormd door deze drie rassen, en ik denk dat u hier doelt op het tweede deel 

van de Federatie. Maar we moeten niet vergeten dat de Federatie hier slechts een deel van de Federatie is. 

De Federatie die wij hebben, dat is Saturnus, die de basis is van de Federatie hier in dit zonnestelsel, niet 

alleen de Viera, die de basis is die de Aarde vertegenwoordigt. Het is een tak van de Federatie, maar de 

Federatie is zeer groot, ze is immens en, zoals eerder uitgelegd, bezet ze ook vele existentiële vlakken. Wij 

denken dus dat het twee verschillende vraagstukken zijn. En, hier lijkt het erop dat, niet in de rest van de 

Federatie, maar hier op aarde, de Arcturiërs en Andromedanen genoeg juridisch gewicht hebben hier op 

aarde, maar het betekent niet dat de Lyriërs geen deel blijven uitmaken van de Stichting van de Federatie, 

of meer aanwezig zijn. Zeker in Lyra zullen ze daar zeer aanwezig zijn. Of dat ze bijvoorbeeld in de Pleiaden 

in principe gevormd worden door Lyriërs, en ook daar zijn ze Federatie. Want de Raad van Alcione is ook 

een Federatie. Ik weet niet of u daar nog iets aan wilde toevoegen.  

 

Estel-la. - Nee.  

 

Cristina.- Een volgeling zegt:  

Kunnen we op de andere planeten gemakkelijk ademen of hebben we iets speciaals nodig?  

Nou, dat hangt van de planeet af. Er zijn planeten die dezelfde hoeveelheden gassen hebben, omdat de 

biologie vergelijkbaar is, en er zijn planeten, bijvoorbeeld, met wat we hebben genoemd over zwavelzuur, 

dat is niet levensvatbaar voor ons lichaam. Het hangt van veel af. Ik kan u ook vertellen dat Anéeka ons 

heeft uitgelegd dat normaal gesproken de biologie de neiging heeft zich te groeperen, dat wil zeggen dat er 

in dit deel van het Melkwegstelsel veel planeten zijn die zeer vergelijkbare kenmerken vertonen, zowel wat 

betreft gassen als wat betreft het plantenrijk, het dierenrijk, omdat zij op de een of andere manier de 

neiging hebben als ik weet niet hoe het zit met leven, het is niet, je weet wel, het is noch creationisme noch 

evolutionisme, maar het wordt gezaaid. Dus alle planeten die dicht bij elkaar staan lijken op elkaar. Als je 

echt heel andere dingen wilt zien, moet je ver weg gaan aan deze kant van het melkwegstelsel. Behalve 

voor Cyndriel. (Lacht) Dat heb ik nu onthouden. 

 

Estel-la. - Zeker, er zijn altijd uitzonderingen. Grote verscheidenheid.  

 

Cristina.- Precies.  

 

Estel-la.- Een volgeling zegt:  

Hallo, waarom zijn er oorlogen in Orion als ze in 5D zijn?  

Nou, in principe eerst een beetje om te zeggen dat de 5D, 6D, dit alles van de dichtheden, is een idee dat 

werd overgedragen aan ons in eerste instantie om te kunnen begrijpen een beetje, maar elke persoon is 

hun eigen dichtheid. En daarna, hoewel het gecategoriseerd is, zoals 5D, is het geen vrede en liefde, of is 

het dat gedeeltelijk. Er zijn vele beschavingen die vreedzaam leven op hun planeten, maar dan is er ook dit 

deel dat er veel actie is, op een bepaalde manier en het is gewoon op een bepaald moment dat deze wezens 

compatibel waren met deze gebeurtenissen die gebeurden, ze waren compatibel met al deze regressieve 

wezens, met de reptielachtigen en beetje bij beetje nam de angst toe. Ze waren allemaal doodsbang, ze 

begonnen weg te rennen en deze compatibiliteit van gebeurtenissen werd gecreëerd. Want op zichzelf is 

alles op een bepaalde manier.  

 

Een volgeling zegt: Heeft de zwarte smurrie van Tiamat enige eigenschappen? Ik denk dat het niet erg 

positief was vanwege het lijden van de planeet.  

Weet je dat nog?  

 

Cristina.- Ja, ja, ja. Het was omdat het ingesloten was, want zoals je weet is de black goo als het bloed van 

de planeet dat wordt gevormd door de druk van de platen met het water, en het vormt, laten we zeggen, je 

weet hoe de Aarde van binnen is, het is ook als bloedvaten op de een of andere manier, en het was het 

bloed. Dus in dat bloed, in die zwarte smurrie zit vernietiging, op de een of andere manier, toch? Net als in 

het DNA, want het is doordrenkt met alle vernietiging en het lijden. En ik denk dat het Swarúu van Erra was 

die uitlegde dat het daarom zo was, omdat het effecten had, want zoals je weet, zoals alle offers, dit alles, 

de energie die die zwarte smurrie met zich meebrengt, omdat het gebruikt wordt voor niet-positieve dingen.  
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Een volgeling vraagt: Voor de Tiamat oorlog werd gezegd dat Saturnus heel dichtbij leek. In feite werd 

gezegd dat het naar de Maan was. Jupiter is groter en dichter bij de Aarde, waarom was Saturnus dichterbij 

en niet Jupiter?  

 
Wel, wat ik me herinner is dat Yázhi ons vertelde dat het niet is dat het dichterbij leek, het is dat je de 

ringen met het blote oog kon zien. Dat wil zeggen, het werd gezien en is een beetje wat we hebben 

uitgelegd over de energiedynamiek, dat wil zeggen, toen Tiamat er was, hadden de planeten verschillende 

afstanden en waarschijnlijk daardoor werd Saturnus gezien.  

 

Een volgeling vraagt:  

Bestaan er verschillende bloedgroepen voor de verschillende rassen op Aarde?  

Ik denk het wel. Herinnert u zich het bloed dat Anéeka ons heeft uitgelegd?  

 

Estel-la.- Ja, er bestaan hier goede variëteiten van bloedgroepen, maar ik zei ook dat een bloedgroep een 

persoon niet indeelt, want ik herinner mij goed dat zij ons uitlegde over RH negatief. En ik zei dat er geen 

verschil was of een RH negatief persoon een sterzaadje is in vergelijking met bijvoorbeeld A positief, dat dit 

op zichzelf je niet definieert.  

 

Cristina.- Maar het feit dat er zoveel types zijn, bijvoorbeeld, Taygeta heeft maar één type bloed.  

 

Estel-la.- 0 positief.  

 

Cristina.- Dus het feit dat er zoveel verschillende bloedgroepen zijn kan ook te wijten zijn aan de invloed 

van veel verschillende rassen en omdat ook, op een bepaalde manier, zoals je weet, het fysieke het 

resultaat is van bewustzijn. En de Aarde op het niveau van bewustzijn is ook erg verdeeld door 

geestcontrole. Dus dat creëert ook veel verschillen tussen rassen. In plaats van samen te gaan, een unie.  

 

Estel-la.- Een volgeling zegt:  

In theorie is de sfinx gebouwd door overlevende priesters van Atlantis, is dat waar?  

De sfinx werd gebouwd door de Atlantiërs, en dateert van voor de zondvloed. De piramiden zijn van na de 

zondvloed. Dat was later een basis van de Federatie daar.  

 

Cristina. - Ja, maar het was eerst een Atlantische basis, zoals de Sfinx verklaart. 

 

Estel-la.- En, in feite, waren er twee sfinxen, maar van de andere weten we niet echt hoe die vernietigd is 

of wat ermee gebeurd is.  

 

Cristina.- Profiterend van het feit dat we dit nu gezegd hebben. Een van de vragen die er aan het begin van 

alles was, dat we hebben gelezen over de kernoorlog, nu heb ik onthouden dat iemand vroeg waarom 

kernenergie werd gebruikt en nu heb ik ook de piramides onthouden, dat u commentaar gaf op Gizeh, toch? 

Dat, bijvoorbeeld, de meeste van de Atlantische piramiden gebaseerd zijn op kwik en de ondergrond erg 

vervuilen, maar ze hebben hun voordelen omdat ze geen grote stroom nodig hebben zoals een piramide op 

waterbasis. Dan kun je hem overal neerzetten en is het mechanisme, legde Yázhi ons uit, dat eenvoudiger is 

dan een waterpiramide. In plaats daarvan, bijvoorbeeld, zijn de piramiden van Egypte tyou geen 

commentaar dat zij na de vloed zijn, omdat na de vloed de Federatie een basis in Gizeh zette over een 

vorige basis toen de wateren vielen, omdat dat alles overstroomd was. Daarom heeft de sfinx watererosie 

en toen het water viel, bezette de Federatie die Atlantische basis en zette er een Federatiebasis op, en toen 

werden de piramiden gebouwd, die op water gebaseerde nulpuntreactoren zijn, die de stroom van de Nijl 

nemen, maar natuurlijk kunnen die grote reactoren, vertelde Yázhi ons, niet overal worden gebouwd. Ten 

eerste moet hij op een Ley-punt staan om meer energie te kunnen opnemen, en ten tweede moet hij dicht 

bij een grote waterstroom staan. Het was dus een beetje zo dat je de verschillen in constructie kon zien, en 

dat er ook redenen zijn waarom, omdat sommige mensen de ene technologie gebruiken en anderen de 

andere.  
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Een volgervraag:  

Waar in de Pleiaden kwamen de Lemuriërs vandaan?  

Wel, de Lemuriërs, zoals gezegd, is een beschaving van vele rassen, hoofdzakelijk diegenen die gevlucht 

zijn uit Atlantis, een Lyrische basis en beïnvloed door andere rassen, hoofdzakelijk de Pleiaden.  

 

Estel-la.- Een volgeling zegt: Wat gebeurde er na het Tiamat incident? Hoe is het conflict verder gegaan?  

 

Cristina.- Nou, het gaat door tot op de dag van vandaag, dat is het antwoord, tot op de dag van vandaag 

en we zijn nog steeds in het conflict.  

 

Estel-la.- Ja, ja, de waarheid is dat we nog steeds niet in details treden over dit onderwerp, want zoals je 

kunt zien, de laatste video die we hebben gaat over de slag bij Tiamat. Dus, we hebben niet veel details, 

maar in principe degenen die overleefden vestigden zich rond de planeet en ...  

 

Cristina.-... er ontstond weer een nieuwe beschaving, die we nu in gedachten hebben. Ja en het 

terugtrekken met de geestcontrole begon voornamelijk door Rome, zoals reeds uitgelegd.  

 

Estel-la.- Precies.  

 

Cristina.- Een volgeling zegt:  

Was Atlantis altijd regressief omdat het reptielachtig was?  

Wel, Atlantis wordt als regressief beschouwd omdat de Reptilians in de regering zaten en zij niet, op een 

bepaalde manier, erg positieve belangen hadden gebaseerd op de Proto-Lilian of Lyrian rassen die toen op 

Aarde waren. Nogmaals bedenkend dat goed en slecht voor hen slechts gezichtspunten zijn, deden zij het 

juiste. Voor ons is het niet juist wat zij doen, toen, wel, en ook later werkten zij samen met vele rassen. 

Atlantis, het is echt ingewikkeld genoeg om het op een manier op zichzelf te kunnen definiëren.  

 

Estel-la.- Ja en ik herinner me ook dat Yázhi ons op een bepaald moment uitlegde dat er Arcturische 

basissen waren in het territorium van Atlantis, en wij zeiden, maar de Arcturiërs zijn positief? En zij vertelde 

ons dat het feit dat ze daar waren, niet betekent dat ze meewerkten aan de belangen van de regering van 

Atlantis. Dit is maar een voorbeeld.  

 

Cristina. - Nou, we gaan eindigen, denk ik.  

Estel-la.- Ja, we zijn al een uur live.  

 

Cristina.- Een volgeling zegt:  

Wat betekent de bijbelse apocalyps, mind control om de reset te veroorzaken?  

Nee, nee, we weten niet wat de bijbelse apocalyps betekent, maar zoals je weet, is de bijbel geschreven in 

code, en dan wordt het gemaakt om te worden geïnterpreteerd op een manier door mensen die echt weten 

hoe ze het moeten interpreteren, die, zoals je weet, de mensen zijn die aan de macht zijn. En, voor een 

ander is het als verhalen of anekdotes voor de mensen. Zoals we hebben uitgelegd, Adam en Eva niet dat ze 

geen mensen waren, maar dat ze op een bepaalde manier twee beschavingen waren. Het is dus heel 

moeilijk om precies te weten wat het betekent. En we hebben niet specifiek gevraagd naar de betekenis 

erachter, wat de apocalyps van de Bijbel zou zijn. Nou, ik dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid hier. 

We hopen dat we een aantal van uw vragen hebben kunnen beantwoorden en wat meer duidelijkheid 

hebben kunnen scheppen. 

 

Estel-la.- Ja, hartelijk dank voor uw deelname. En we gaan elkaar zien in de volgende video's.  

 

Cristina.- Wat is de volgende video?  

 

Estel-la.- De volgende video is het laatste deel over Suriko's verhaal. We hopen dat jullie het leuk vinden. 

En vanaf hier gaan we verder.  

 

Cristina.- Precies.  

 

Estel-la. - Allemaal hartelijk dank. Een dikke knuffel en tot de volgende keer.  

 

Cristina.- Tot ziens!  
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