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WAREN AKHENATEN EN NEFERTITI ALIENS - STERRENRASSEN - OUD EGYPTE  

 

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

 

In deze video delen wij ons onderzoek over de farao Achnaton en zijn vrouw Nefertiti, zijn heerschappij en 

de Amarniaanse periode in Egypte, aangevuld met de buitenaardse informatie uit Taygeta.  

 

PRESENTATIE  

Hallo iedereen, welkom bij Pleiadian Knowledge, ik ben Estel-la. In deze video gaan we eerst ons onderzoek 

presenteren over Farao Achnaton, en zijn vrouw Nefertiti, uit het oude Egypte, met de gegevens die hier op 

Aarde over hen zijn gevonden. Om te proberen te begrijpen wie deze mensen waren, welk bewijs zij in onze 

geschiedenis hebben achtergelaten over hun afkomst en welke invloed zij tot op de dag van vandaag in 

onze samenleving hebben gehad. En dan, aan het eind van de video, zullen we de informatie delen die 

betrekking heeft op Anéeka van Temmer, van het Taygetean ras in de Pleiaden, over hoe de beschaving van 

Egypte er in die tijd uitzag, en wie deze twee personages werkelijk waren.  

 

Om te beginnen situeren wij ons een beetje: de geschiedenis van Egypte begint volgens onze officiële 

geschiedenis rond 5.300 v. Chr. in de predynastieke periode, in het late neolithicum en overeenkomend met 

het stenen tijdperk. Dan gaat het oude faraonische Egypte terug tot 3.015 v. Chr., en ontwikkelde zich 

gedurende meer dan 3.500 jaar. Het eindigde in het jaar 31 v. Chr. toen het Romeinse Rijk het 

Ptolemeïsche Egypte veroverde en opslorpte. De sociale structuur wordt beschreven als piramidaal, met de 

farao met absolute macht, en afdalend naar de priesters, schriftgeleerden, soldaten, kooplieden, boeren en 

tenslotte de slaven. De Egyptenaren vielen op als polytheïsten, die verschillende goden en godinnen 

vereerden. Toch hadden zij in elk gebied een hoofdgod die zij aanbaden en de anderen werden in de tweede 

plaats aanbeden.  

 

AKHENATEN  

Amenhotep IV, te beginnen met Achnaton, was de 10e farao van de 18e dynastie van Egypte. Zijn 

heerschappij wordt gedateerd rond 1353-1336 v. Chr. Hij is een personage dat opvalt in de geschiedenis 

omdat hij de monotheïsmebeweging op gang bracht. Zijn regeerperiode als Amenhotep IV duurde vijf jaar. 

In die periode volgde hij het beleid van zijn vader Amenhotep III en de religieuze tradities van Egypte. In 

het vijfde jaar (andere deskundigen zeggen in het negende jaar) onderging hij echter een diepgaande 

religieuze transformatie, waarbij hij zijn devotie verlegde van de cultus van Amon naar de cultus van Aton, 

een god die wordt voorgesteld als een zonneschijf. Hij veranderde ook zijn naam van Amenhotep IV in 

Achnaton. De daaropvolgende 12 jaar werd hij beroemd als de "ketter-koning" die de traditionele 

godsdienstige riten van Egypte afschafte en de eerste bekende monotheïstische staatsgodsdienst ter wereld 

instelde.  
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Zijn religieuze hervormingen verminderden in de praktijk de macht van de priesters van andere goden die in 

die tijd zeer aanwezig waren, zoals Amun, en 2.000 andere godheden, en legden die in zijn handen. Hij 

verplaatste ook de Egyptische hoofdstad van de traditionele enclave in Thebe naar de door hem gestichte 

stad Akhetaton, die later Amarna zou worden genoemd, om zijn heerschappij nog verder te distantiëren van 

die van zijn voorgangers. Dit staat bekend als de Amarnische periode (1353-1336 v.C.). Deze periode is de 

meest controversiële in de Egyptische geschiedenis, en er is veel meer over gestudeerd, gedebatteerd en 

geschreven dan over enige andere. En het is dat het polytheïsme van de oude Egyptenaren een visie op de 

wereld bevorderde waarin de nadruk lag op vrede en evenwicht. Historica Barbara Watterson legt uit: "In 

het negende jaar van zijn bewind had Achnaton alle oude goden van Egypte vogelvrij verklaard en de 

sluiting van hun tempels bevolen; iets zeer ernstigs, aangezien deze instellingen een belangrijke rol 

speelden in het economische en sociale leven van het land. Religieuze vervolging was iets nieuws voor de 

Egyptenaren, die altijd veel goden hadden vereerd en altijd bereid waren om er nog meer aan het pantheon 

toe te voegen. Het Atonisme was echter een zeer exclusieve godsdienst, beperkt tot de koninklijke familie, 

met de koning als de enige bemiddelaar tussen de mens en God. "  

 

Om te begrijpen wat het verbod op de andere goden voor de Egyptenaren betekende, moet men bedenken 

dat voor hen de goden alomtegenwoordige wezens waren in het dagelijks leven in het land van de Nijl: zij 

stonden niet alleen aan de basis van de spiritualiteit, maar doordrongen ook elk element van het praktisch 

bestaan, met inbegrip van de geneeskunde en de wetenschap. Met deze radicale verandering schiep 

Achnaton dus niet enkele, maar vele vijanden onder het volk en sommige sectoren van de Thebaanse adel 

en geestelijkheid. Achnaton vestigde ook de aandacht op het feit dat hij de eerste heerser was die een 

standbeeld en een tempel verordende ter ere van zijn vrouw, Nefertiti, in plaats van alleen zichzelf, of de 

goden. Maar we zullen later verder gaan met Nefertiti. Er wordt gezegd dat Achnaton in het zeventiende 

jaar van zijn regering stierf op een leeftijd tussen 30 en 36 jaar, maar de waarheid is dat er vrijwel niets 

bekend is over Achnaton's laatste jaren. 

 

Het onderzoek van de Britse egyptoloog Nicholas Reeves bevestigt dat Achnaton vrijwel zeker begraven is in 

de tombe die hij zelf liet bouwen in de necropolis Tell-al-Amarna. Maar zijn lichaam werd nooit gevonden. 

Reeves sluit, net als veel andere onderzoekers, niet uit dat hij is vermoord.  

 

Sommige historici schatten dat de mummie in graf KV55 toebehoort aan Achnaton, omdat zij overeenkomt 

met een man van ongeveer 35 jaar; zij is van dezelfde bloedgroep als Toetanchamon, de vermeende zoon 

van de farao en heeft een schedel die verhoudingsgewijs groter is dan het lichaam. Maar tot op de dag van 

vandaag blijft het een mysterie en zijn er geen voldoende sluitende gegevens over de zaak.  

 

AKHENATEN EN MOZES  

Vanwege de grote veranderingen die Achnaton heeft doorgevoerd om het polytheïsme dat in Egypte heerste 

volledig te onderdrukken, en om één enkele God of godsdienst als geldig te stellen, zijn er verschillende 

mensen die hem in verband hebben gebracht met Mozes, en beweren dat zij dezelfde persoon waren. Een 

van de eersten die tot die conclusie kwam was Sigmund Freud, een van de grootste intellectuele figuren van 

de twintigste eeuw, die vanwege de opvallende overeenkomsten tussen de religieuze visie van Achnaton en 

de leer van Mozes, in zijn laatste boek Moses and Monotheism, gepubliceerd in 1939, betoogde dat de 

bijbelse Mozes een ambtenaar was van Achnaton's hof en een aanhanger van de Aton-religie. Na de dood 

van Achnaton koos Mozes, volgens Freuds theorie, de Israëlitische stam die ten oosten van de Nijldelta 

woonde als zijn uitverkoren volk, bracht hen uit Egypte ten tijde van de Exodus, en gaf hen de beginselen 

van de godsdienst van Achnaton door.  

 

Aan de andere kant hebben we de Egyptenaar Ahmed Osman, geboren in Caïro in 1934 en auteur van 

verschillende boeken, waaronder Christianity: an ancient Egyptian religion en Moses and Akhenaten. Aan de 

hand van recente archeologische vondsten en historische documenten beweert Osman dat Mozes van de 

Bijbel niemand minder is dan koning Achnaton. En hij legt ons uit dat zowel de Hebreeuwse Bijbel als de 

Koran vermelden dat Mozes in Egypte werd geboren en opgroeide in het koninklijk paleis van de Farao, en 

dan beschrijft Osman in detail de gebeurtenissen in het leven van Mozes / Achnaton: hoe hij werd opgevoed 

door Israëlitische familieleden, zeventien jaar over Egypte heerste, veel van zijn onderdanen woedend 

maakte door het traditionele Egyptische pantheon te vervangen door de aanbidding van Aton, en 

gedwongen werd afstand te doen van de troon. Hij trok zich terug in ballingschap in de Sinaï met zijn 

Egyptische en Israëlitische aanhangers en stierf uit het zicht van zijn volgelingen, vermoedelijk door 

toedoen van Seti I, zoon van Ramses I, na een mislukte poging om zijn troon te heroveren.  
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Osman onthult de Egyptische componenten in het monotheïsme dat door Mozes werd gepredikt, evenals zijn 

gebruik van de uitdrukking van Egyptische religie en koningschap. Maar ook de Egyptoloog Ramy Romany, 

zegt: "Veel historici geloven dat Achnaton de hoofdstad naar Amarna verplaatste om de priesters van Thebe 

te ondermijnen. Maar anderen houden vol dat Achnaton gedwongen werd in ballingschap te gaan en naar 

het noorden vluchtte met het Egyptische leger in de achtervolging. Zij geloofden dat dit een straf was voor 

het opleggen van het monotheïsme," vervolgt Ramy. "Als deze versie juist is, lijkt het sterk op het bijbelse 

verslag van Mozes die zijn volk naar de Exodus leidt." En bij het analyseren van de hiërogliefen in 

Achnaton's tombe, vindt hij taferelen van de farao die twee tabletten naar de hemel houdt, gegraveerd met 

een zin: "het woord van god." Een beschrijving die parallel loopt met het verhaal van Mozes, die volgens het 

jodendom zelf twee stenen tafelen ontving (door God gegraveerd) met de tien geboden.  

 

 
 

VREEMDE VERSCHIJNING  

Nu we alle politieke en religieuze revolutie die Achnaton veroorzaakte buiten beschouwing laten, gaan we 

ons richten op andere zeer merkwaardige feiten over hem, zoals zijn vreemde verschijning. En dat is dat 

Achnaton er anders uitziet dan alle farao's die tot nu toe zijn opgespoord. Hij had grote, zeer langgerekte 

ogen, een uitpuilende buik, misvormde borsten (zodanig dat historici aan zijn geslacht gingen twijfelen), 

zeer lange en dunne armen, maar het meest verrassend, een verdacht langgerekte schedel.  

 

 
 

Maar niet alleen hij, maar zijn hele koninklijke familie wordt op dezelfde manier afgebeeld, met verlengde 

nekken en armen en benen. Sommige onderzoekers richtten zich op verschillende unieke medische 

afwijkingen om hun verschijningen te verklaren. Onder deze afwijkingen zijn het zeldzame Frohlich 

syndroom, Klinefelter syndroom, of Marfan syndroom. Maar de waarheid is dat deskundigen het er niet over 

eens zijn welke van deze hen getroffen heeft, nog afgezien van het feit dat het de hele koninklijke familie 

zou moeten treffen. Van de andere kant heeft men willen concluderen dat het het meest waarschijnlijk is dat 

de religieuze overtuigingen van de farao degenen waren die de kunst van dat moment beïnvloedden om hen 

op die manier af te beelden. Daarom zouden zijn voorstellingen Achnaton en Nefertiti tonen als degenen die 

door hun toewijding aan Aton waren getransformeerd in een goddelijk bestaan, zozeer zelfs dat hun geloof 

zelfs in hun dochters te zien is. 
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Maar er is ook een ander mogelijk antwoord, en dat is dat veel mensen geloven dat Achnaton geen mens 

was, maar dat hij behoorde tot een buitenaards ras, of een hybridisatie. En de studie van Stuart 

Fleischmann, assistent-professor vergelijkende genomica aan de universiteit van Caïro, is heel interessant. 

In 2015 publiceerden hij en zijn team het resultaat van een 7 jaar durende studie, waarbij zij het genoom 

van negen oude Egyptische farao's in kaart brachten. Acht monsters waren volledig normaal en het negende 

dat toebehoorde aan Achnaton was heel ongewoon. Fleischmann en zijn team onderwierpen de antieke 

DNA-monsters aan een proces dat polymerasekettingreactie (PCR) wordt genoemd. Op het gebied van de 

moleculaire biologie wordt deze techniek vaak gebruikt om een enkele kopie van een DNA-fragment te 

repliceren en te amplificeren, waardoor onderzoekers een duidelijk beeld krijgen van de genetische 

vingerafdruk van een persoon. In het geval van Achnaton was een klein stukje uitgedroogd hersenweefsel 

de bron van het DNA-monster en de test werd herhaald met botweefsel, waarbij dezelfde resultaten werden 

verkregen. Zij vonden een gen genaamd CXPAC-5, verantwoordelijk voor de groei van de cortex. Het lijkt 

erop dat deze verhoogde activiteit in het genoom van Achnaton erop zou wijzen dat hij een grotere 

schedelinhoud had omdat hij een grotere cortex moest huisvesten. Het gedeelte rechts toont de prevalentie 

van het CXPAC5 gen in een normaal mens. Aan de linkerkant hebben we Achnaton's DNA monster.  

 

 
 

De afbeelding hieronder toont twee microscoopfoto's van botweefsel afkomstig van Achnaton's schedel en 

die van een andere mummie van dezelfde leeftijd.  

 

 
 

Het botweefsel aan de linkerkant is veel dichter en fundamenteel verschillend op nanoscopische schaal. Zou 

deze toegenomen sterkte van de schedelbotten een indicator kunnen zijn van een grotere ontwikkeling van 

de hersenen? De resultaten van de analyse van het botweefsel van Achnaton's schedel toonden aan dat zijn 

schedelbeenderen veel dichter en fundamenteel anders zijn dan die van andere mummies van dezelfde 

leeftijd en uit dezelfde periode. Bovendien zijn Achnaton's schedel en skelet twee keer zo dicht en duurzaam 

als die van de moderne mens.  

Deze studie heeft, ondanks haar potentieel enorme impact op de wetenschappelijke gemeenschap, nooit de 

mainstream media gehaald. Tot zover alles wat betrekking heeft op de farao Achnaton volgens de 

verschillende studies en aardse onderzoeken, en nu gaan we iets uitleggen over Nefertiti, die ook omgeven 

is door mysteries.  

 

NEFERTITI  

Nefertiti (ca. 1370 - ca. 1336 v. Chr.) was de echtgenote van farao Achnaton van de 18e dynastie van 

Egypte. Haar naam betekent "de schone is gekomen", en dankzij de beroemde buste van de beeldhouwer 

Tutmose (ontdekt in 1912) is zij de gemakkelijkst herkenbare koningin van het oude Egypte. Haar ouders 

zijn onbekend, want hoewel het schijnt dat Nefertiti de dochter van Ay was, is deze bewering verre van 

bevestigd. De inscripties verwijzen naar Ay's vrouw, Tiye (of Tey), als Nefertiti's voedster, niet haar moeder, 

en in feite weten we niet eens haar nationaliteit of echte naam, aangezien die van Nefertiti werd verkregen 

toen zij koningin werd.  
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Op haar vijftiende was zij al getrouwd met Amenhotep IV en na de dood van Amenhotep III werd zij 

koningin van Egypte. Sommige deskundigen beweren dat zij in deze fase de grootste invloed uitoefende op 

Amenhotep IV (Achnaton) om de oude religie van Egypte op te geven en zijn religieuze hervormingen te 

beginnen. Nefertiti regeerde met Achnaton tot aan zijn dood, waarna hij uit de geschiedschrijving verdween.  

 

Historicus Peter B. Heller merkt op: "Het verbazingwekkende van Nefertiti's leven en werk is dat, ondanks 

het feit dat haar uiterlijk (afgeleid van de buste van Tutmose) een van de bekendste en meest 

gereproduceerde ter wereld is, en hoewel zij leefde in een tijd waarin Egypte de meest gecultiveerde en 

machtige natie op aarde was, er verrassend weinig over haar bekend is."  

 

Overgebleven afbeeldingen tonen haar even groot als Achnaton, dus Nefertiti moet meer macht hebben 

gehad dan enige andere vrouw in Egypte sinds de tijd van Hatsjepsoet (1479-1458 v.Chr.). Gezien de plaats 

van haar beeltenis op de sarcofaag van haar echtgenoot, kwam zij bekend te staan als de incarnatie van Isis 

en al haar magische en sexuele bekwaamheden. Met dit etiket kwam het geloof dat Nefertiti deelnam aan 

de dagelijkse wedergeboorte van de kosmos. Een dominantere positie in Egypte of op aarde was niet 

denkbaar. Het paar kreeg zes dochters: Meritatón, Meketatón, Ankesenpaatón, Neferneferuatón-Tasherit en 

Setepenra, maar geen zoon. 

 

 
 

HAAR ONDERGANG  

Rond het 14e jaar van de regering van Achnaton en Nefertiti stierf hun dochter Meketaton op 13-jarige 

leeftijd bij de geboorte van haar kind. Spoedig daarna verdwijnt Nefertiti uit de geschiedschrijving. Er zijn 

vele theorieën geopperd om deze abrupte verdwijning te verklaren, waaronder de volgende:  

1. 1. Zij verloor de gunst van haar echtgenoot omdat zij geen mannelijke erfgenaam kon voortbrengen en 

werd daarom vervangen door Kiya. 2. 2. Hij verliet de godsdienst van Aton en Achnaton verbande haar.  

3. Hij pleegde zelfmoord door de pijn van het verlies van zijn dochter.  

4. 4. Hij bleef regeren onder de naam Smenkhkare totdat zijn stiefzoon, Toetanchamon, oud genoeg was 

om de troon te bestijgen.  

 

Van al deze theorieën is er geen bevestigd, behalve de vierde, en zelfs die is volgens vele deskundigen 

onzeker. Tot op de dag van vandaag is zijn mummie niet gevonden, noch is bekend wat er met Nefertiti is 

gebeurd. Erik Von Däniken, Zwitsers auteur van verschillende boeken met beweringen over buitenaardse 

invloeden op de vroege menselijke cultuur, zegt: "Nefertiti's ouders zijn onbekend. Op afbeeldingen wordt 

zij afgebeeld met een van deze langgerekte hoofden. Nu weten wij dat de goden, de oude Egyptische goden, 

langere hoofden hadden dan wij. En volgens de piramideteksten, verlieten zij en Achnaton soms de Aarde 

en kwamen dan weer terug. Dus misschien waren Nefertiti's ouders buitenaardse wezens."  

 

En de Egyptische hiërogliefen uit die tijd illustreren dat Nefertiti en Achnaton unieke relaties hadden met de 

zonneschijf die zij verkondigden als de enige God. Volgens verschillende van deze piramide bronteksten lijkt 
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het koningspaar de Aarde voor perioden te hebben verlaten. Er zijn soortgelijke teksten die zijn vele 

terugkeren naar de Aarde laten zien.  

 

Hier eindigen we met ons onderzoek naar Achnaton en Nefertiti, dat, zoals u wellicht zelf hebt gezien, vele 

curiosa bevat en waarvan natuurlijk veel gegevens voor de bevolking verborgen zijn gebleven. Ook moet 

worden opgemerkt dat volgens onze officiële geschiedenis, na de dood van Achnaton, de daaropvolgende 

farao's die de troon bestegen, niet alleen Egypte terugbrachten naar zijn polytheïstische praktijken en 

levensfilosofieën, maar ook probeerden om alle documenten met betrekking tot Achnaton te vernietigen. 

zijn heerschappij en de veranderingen die hij had doorgevoerd. In een poging het uit de geschiedenis te 

wissen, uit de archieven, alsof het nooit had bestaan.  

 

Zoals u weet, werken wij met de informatie die is verstrekt door het buitenaardse ras Taygetean, en wij 

proberen die aan te vullen met deze onderzoeken om meer gegevens beschikbaar te hebben en een beter 

begrip van de feiten. Zelfs rekening houdend met alle informatie die op Aarde beschikbaar is, dat wil zeggen 

desinformatie, om het ontwaken van de bevolking en de kennis van de waarheid te voorkomen. Zoals 

bijvoorbeeld  

 

Swaruú van Erra deelde: "De zaak van de antiquiteitenbeheerder van het museum van Caïro," Hawas 

"(Zahi Hawass), staat op de lijst van mensen die gearresteerd moeten worden voor misdaden tegen de 

menselijkheid door de Federatie. Voor het niet loslaten en voor het controleren van wat er in Egypte is. Het 

officiële verhaal is onzin. "  

 

Anéeka van Temmer legde ons uit in het gesprek dat we in de video hebben gedeeld: "De 

schepping van de cabal," die als je hem nog niet gezien hebt, ik je aanraad om dit alles beter te begrijpen, 

dan de schepping van de aardse cabal die ons onderdrukt en vandaag de dag controleert, ontstond in 

Egypte met de verschijning van Achnaton en Nefertiti, door het opleggen van een totalitair monotheïsme. En 

Aneeka zei: "Achnaton behoorde tot het buitenaardse ras Homo Capensis, afkomstig van de ster Asterope in 

de Pleiaden, hier op Aarde ook bekend als Elohi. Dit ras zijn "verre verwanten" van de Lyriërs, zij hebben 

een veel grotere schedel dan de mens maar niet een grotere hersendichtheid. Zij hebben wel één brein, dat 

wil zeggen één massa, maar veel corpus callosum en weinig dichtheid, zodat de botplaten van de schedel 

verschillen van die van de mens. Ze bevatten ook meer cranio-encefalische vloeistof en hersensteunvezels, 

dat zijn de structuren die de hersenen op hun plaats houden, waardoor ze schokbestendiger zijn, met een 

meer beschermende versie van de schedel." 

 

 
 

Estel-la: Met betrekking tot de Homo Capensis, legde Yázhi ons ook uit dat: Vroeger op Aarde waren er 

twee hoofdpopulaties van de Homo Capensis, de ene geconcentreerd in Peru en de andere in Egypte, zijnde 

dezelfde soort. Hoewel ze ook elders werden aangetroffen, zoals in de Karpaten. Wat Nefertiti betreft, weten 

wij dat ook zij buitenaards was, maar wij beschikken nog niet over gegevens over het ras waartoe zij 

behoorde.  

 

Anéeka legde ons over Egypte uit dat: In die tijd was Egypte een sterrenpoort voor de verschillende 

rassen van de Federatie van Verenigde Planeten, dus er was een grote verscheidenheid aan geloven en 

toleranties die ingingen tegen het monotheïsme dat zij probeerden op te leggen. Toen ontstond er een grote 

opstand in Egypte die uiteindelijk leidde tot de verdrijving van Nefertiti en Achnaton, en vervolgens tot het 

ontstaan van het bijbelse verhaal van de Exodus, en dat is dat Mozes en Achnaton dezelfde persoon waren. 

De naam Achnaton betekent Gouden Oog, Zonneverering.  
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Het Egyptische volk was een overlevende van de Tiamat ramp en het was door de komst van de Federatie 

rassen, en die van M45, Elohi, Engan, Solatianen, Hideanen en Taygeteanen, dat Pre Dynastisch Egypte 

ontstond. Waar Egypte volledig floreerde en op een hoger niveau dan de huidige samenleving. Met Zero 

Point energie, Medical Pods, geluidsgenezing. Er was vrede en welvaart, geen slaven. Het Egypte van toen 

was de meest geavanceerde plaats of beschaving op Aarde. Gebaseerd op de Federatie onder Gizeh sinds 

12.500 voor Christus.  

 

De Egyptenaren als volk waren gewend te leven tussen wat zij kenden als "Goden", en zij lieten zich niet 

manipuleren, dat was het probleem, het Egyptische volk wilde doorgaan met hun polytheïstische religie en 

Nefertiti / Ahkenaten legde hen een monotheïstische eredienst op, want die werd verdreven.  

 

En het is dat, in die tijd was Egypte geen godsdienst in de moderne zin, waar het iets is met strikte regels. 

Op zich gebruik ik de term religie vrijelijk als definitie. Omdat hun polytheïstische goden niets anders waren 

dan een aantal rassen van de Federatie aan wie zij een dankzegging gaven, om hen landbouw, Astronomie, 

Wiskunde te leren ...  

 

Het wordt vandaag de dag verkeerd opgevat omdat het geen "Cult" was, het was geen Religie. Maar de 

moderne archeologie geeft alleen haar interpretaties waarbij een Egyptische god iets onbestaands was, niet 

een echt persoon, zoals zij werkelijk waren.  

 

Het was vanaf de komst van Ahkenaten en Nefertiti dat alles begon te verslechteren. Wanneer zij uit Egypte 

worden verdreven, gaan Nefertiti en Ahkenaten met hun volgelingen (12 stammen van Israël-Egypte) naar 

verschillende plaatsen in de wereld, waaronder Ierland, Schotland en Wales, Frankrijk, Catalonië, Galilea, 

Malta, Griekenland en Italië. In Italië vermengen zij zich met de Etrusken, die allen afstammen van de 

schepping of stichting van het Romeinse Rijk ... dat zoals wij weten de Paus, het Vaticaan en de Cabal is. 

Daarnaast heeft Yázhi Swaruú ons uitgelegd dat Egypte veel ouder is dan historici geloven, ouder zelfs dan 

Sumerië en Babylon.  

 

Estel-la.- En hiermee gaan we deze video beëindigen. We hopen dat het u heeft geholpen om ons verleden, 

onze geschiedenis, en bovenal de oorsprong van de onderdrukkende regering waaronder we ons vandaag 

bevinden, beter te begrijpen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, het zien en het luisteren en we zullen 

elkaar blijven zien in de volgende video's.  

* * * 

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

