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UVOD
Kot pripoveduje knjiga Geneza v Stari zavezi, je Bog Jahve po stvarjenju Zemlje in živali ustvaril
prvega človeka, Adama, iz Adamovega rebra pa prvo žensko, Evo. In dal jima je živeti v raju
Eden, kjer sta imela vse, kar sta potrebovala za preživetje. Dal jima je le en pogoj in sicer, da ne
smeta jesti s prepovedanega drevesa. Toda... Od kod ta informacija? Kaj zares podpira teorijo
kreacionizma?
In kako je mogoče, da so pred več kot 2000 leti, kot pravi naša znanost, lahko zgradili toliko
podzemnih mest na območju, ki bi danes bilo ozemlje Turčije? Nekatera od njih so imela več kot
20 nivojev globine! Pristna mesta, v katerih so lahko bivale cele družine, hrana in živali. Z
rezervoarji za vodo, zelo dovršenimi prezračevalnimi jaški in odlično zasnovano arheološko
strukturo.
In kako so lahko nekatera od teh mest povezali s podzemnimi predori, ki so bili dolgi več kot 8
kilometrov? In še več... Kaj jih je vodilo, da so želeli živeti pod zemljo s takšno opremo, ki jim je
omogočala, da so se izolirali od površja?
In kaj jih je vodilo k gradnji velikih piramid? Samo zato, da bi jih uporabili kot grobnice za kralje
ali faraone? In če je tako. Zakaj so v mnogih piramidah ali pod njimi, kot na primer v piramidi v
Teotihuacan v Mehiki, našli kanale in reke s tekočim živim srebrom? Ali so te reke tekočega
živega srebra v čast umrlim, kot to utemeljuje naša zgodovina? In, če se še nihče ni vprašal. Od
kod so te tako imenovane primitivne družbe dobile toliko živega srebra?

Cristina: Pozdravljeni, prijatelji, dobrodošli v Pleiadskem znanju. Jaz sem Cristina. Nadaljujmo z
zgodovino Zemlje. Vem, da sem to komentirala že pri prejšnjih videoposnetkih, vendar bi vas
rada še enkrat spomnila, da so vsi navedeni datumi le kronološki približek zgodovine. Kot veste,
čas ni linearen, zato tudi zgodovina ni linearna. Čeprav nam Yazhi Swaruu poskuša podati čim
bolj natančno časovno puščico, saj ve, da tako bolje razumemo zgodovino. Vendar želim
poudariti, da ona zgodovine ne dojema in ne razume tako. Čeprav razume linearnost, to ni
način njenega delovanja. Tako bomo ugotovili, da nekatera zaporedja dogodkov nimajo razlage
ali se ne ujemajo z datumi, če jih opazujemo linearno, namesto tega pa je, če jih opazujemo
nelinearno, vse smiselno. Če bomo imeli pozneje priložnost, bi se radi z Yazhi poglobili v to,
kako v resnici dojema zgodovino. Mislim, da bi bilo to zelo zanimivo.
Preden torej začnem z današnjo zgodbo, bi rada malo več pojasnila o atlantidski in lemurski
civilizaciji ter še posebej o piramidah.

INFORMACIJE YÁZHÍ SWARUÚ

ATLANTSKA TEHNOLOGIJA
Yazhi Swaruu je pojasnila, da sta imeli atlantidska in lemurska civilizacija napredno tehnologijo,
obe z zračnimi zmogljivostmi.
Atlantske piramide so bile razporejene po vsej civilizaciji. Njihova glavna funkcija je bila
zagotavljanje brezplačne energije mestom, to ni bilo nič drugega kot energetski reaktorji z
energijo ničelne točke (ang.: zero-point energy op.p).
Vse piramide so oblikovale in še vedno oblikujejo, čeprav v dekadentnem stanju in z nizko
močjo, energijsko strukturo, kot energijsko omrežje, ki obdaja planet. S funkcijo zagotavljanja
električne energije, ki je bila brezplačna in brez kablov, s Teslovim načelom ali energijo ničelne
točke, kot jo poznate tam. Čeprav so, ali so bili tudi portali in centri za širjenje zavesti. Kot centri
za širjenje psihične energije, ali spodbujevalniki, pospeševalniki astralne projekcije. Zlasti za
šamane in zdravilce, da jih ne bi uporabljali: "iz verskih razlogov". Za komunikacijo s svojimi
entitetami in vsem, kar je bilo v posmrtnem življenju.
Nekatere piramide so bile namenjene le 'kondenzatorjem' subtilnih in neelektričnih energij. To
pomeni, da vse piramide niso imele funkcije proizvajanja uporabne električne energije.
Za razliko od piramid, ki so jih zgradile rase Federacije, na primer piramide v Gizi, ki uporabljajo
vodo kot prevodnik notranje polarnosti. Mezoameriške in druge atlantidske piramide, so za
potenciranje razlike nabojev uporabljale živo srebro in sicer zaradi njegove visoke plastičnosti
pri prenosu električne energije. Lemurska civilizacija, pa je uporabljala predvsem piramide na
osnovi vode, zaradi jasnega vpliva takratnih ras Federacije.
Atlantske piramide so bile opremljene s kanali, po katerih so krožile velike količine tekočega
živega srebra, pri čemer je bil uporabljen del načela polarnosti med nebom in zemljo. Električna
polarnost.
Kot veste, imajo oblaki in ozračje električni naboj, tla pa drugega. Kadar je ena polarnost preveč
nabita, nastane iskra, saj elektrika išče ozemljitev. Tako nastane strela.
Piramida ni nič drugega kot sistem za stalno in nadzorovano usmerjanje razlike v naboju med
ozračjem in Zemljo, ki zagotavlja uporabno energijo za električne naprave in svetlobo na
splošno. Piramida v Chichen Itzi, je bila na primer živosrebrni reaktor z ničelno točko in portali
za alternativno uporabo. Zlasti s povezavami s Soncem.
Živo srebro so izvažali iz rafinerij, ki so se nahajale zunaj planeta. Ne poznam natančne točke
teh rafinerij, po logiki vem le, da so se nahajale v ozvezdjih Oriona in Draco, od koder so
prihajali plazilci, a ne z enega, temveč z neštetih planetov, saj je bilo in je še vedno celotno
območje polno plazilskih ras. Upoštevajte, da mnoge tako imenovane plazilske rase ne temeljijo
nujno na plazilcih, temveč imajo le plazilski videz. Nekatere so videti kot plazilci, vendar so
sesalci.

Če se vrnemo k rafinerijam, ni rečeno, da so bile zanje značilne prav te, toda kot medzvezdna
civilizacija so imeli nekakšno industrijo, ki bi jih podpirala v tem, kar je bilo potrebno. Kot se to
zgodi pri vsaki drugi medzvezdni civilizaciji, saj svojih ladij ne morejo izdelati iz ničesar.
Potrebujejo svoje proizvodne vire, tovarne ladijskih delov, ladjedelnice in vse to. Ne morejo
manifestirati ladje s svojim umom, niso na tej ravni napredka zavesti. Z mislijo je mogoče
manifestirati ladjo, seveda iz zelo visokih gostot. Toda, kot sem že rekla: "Če lahko manifestirate
ladjo s svojo mislijo, ne potrebujete ladje."
Tako je bil Merkur pripeljan na Zemljo prek portalov ali s primitivnimi ladjami, kjer so kot način
premagovanja velikih razdalj uporabljaji zvezdna vrata. Večinoma gre za naravne portale v
vesolju, kot so sonca ali tisti, ki jih najdemo na velikih planetih, na primer tukaj na Saturnu. Pa
tudi majhni umetni, kot so prenosni ali skoraj prenosni portali.

Samo za ilustracijo. Takšni ali
zelo podobni so temu iz filma
Zvezdna vrata (Star Gate).

Živo srebro izkopavajo na
planetih ali asteroidih, nato ga rafinirajo, da odstranijo nečistoče in ga pretvorijo v električno
kakovost. Vendar ima še vedno več možnosti uporabe, saj je težka kovina, ki jo je mogoče
obogatiti, tako kot se obogati tudi uran in jo nato uporabiti v jedrski elektrarni. V Atlantidi so
bile tudi jedrske elektrarne, ki so delale z uranom, vendar so bile namenjene predvsem za
vojaško uporabo. Obogateno živo srebrno se na Zemlji imenuje Red Mercury (Rdeče živo
srebro). Če to živo srebro vrtimo z veliko hitrostjo, kot na turbini in skozi njega spustimo veliko
električne energije, povzroči toroidni elektromagnetni vrtinec z lastnostmi odpravljanja
gravitacije. Jasno pa je, da je za učinkovit nadzor teh antigravitacijskih lastnosti Rdečega živega
srebra potreben poseben nadzor gravitacijske frekvence. Brez frekvenčnega nadzora bo le del
energije, ki gre skozi napravo z Rdečim živim srebrom, uporabljen za odpravo gravitacije,
preostanek pa je dodatna energija in je nevaren, saj je je veliko.
To pa zato, ker bo celotna antigravitacijska naprava, ki vsebuje živo srebro, v neredu naključno
proizvajala celo vrsto frekvenc, rezultat odpravljanja gravitacije pa bo opazen šele takrat, ko bo
neka frekvenca, ki jo bo naprava oddajala, naključno sovpadala s frekvenco gravitacije, kjer se
naprava nahaja. Če je znana specifična frekvenca zunanje gravitacije zunaj naprave, se lahko
frekvenca, ki jo oddaja naprava, premakne na določeno frekvenco, da se gravitacija izniči s
100% učinkovitostjo in veliko manjšo porabo energije. Na varen in nadzorovan način. Kot se to

počne na vesoljski ladji. Ti odčitki so odvisni od senzorjev gravitacije, ki jih imajo ladje; senzorji
kažejo lastnosti gravitacije ladijskemu računalniku, ki spreminja delovanje turbin.
Po podatkih Wikipedije Rdeče živo srebro ne obstaja. Vendar si oglejte logiko, tako piše samo
zato, ker ga ni v periodnem sistemu elementov. Kot da je vse, kar je v periodnem sistemu, vse
kar obstaja. Enako je z NLP, nikoli ne bi povedali ljudem, da je Rdeče živo srebro obogateno živo
srebro in da je material za turbine motorjev vesoljskih plovil. V poskusih Die Glocke v nacistični
Nemčiji obstajajo omembe zemeljske tehnologije o rdečem živem srebru.
Nazaj k piramidam. Čeprav so med piramidami Federacije ali Atlantide očitne zunanje razlike
zaradi jasnega vpliva lokalnih kultur ali ljudi, ki so jih zgradili, vse delujejo po istem principu. Vse
sledijo istemu osnovnemu matematičnemu vzorcu.
Največja razlika je v zapletenosti delovanja in tehnologije. Reaktorje z ničelno točko na osnovi
živega srebra je mogoče zgraditi manjše in enak učinek kot pri reaktorjih na osnovi vode je
mogoče doseči na manjšem prostoru ali z manj živega srebra. To pomeni, da niso odvisni od
okolja kot reaktorji na vodni osnovi. Lahko so manjši in zelo učinkoviti.

Namesto tega reaktor z vodno bazo z
ničelno točko, kakršen je v Gizi,
potrebuje podzemne komore in reke
ter celo sistem vodnih "bomb", ki
tečejo po prehodih (dostop do
kraljičine komore), da se ustvari močan
učinek povezovanja s tlemi. Zato je
njihova izdelava bolj zapletena kot
izdelava elektrarne na osnovi živega
srebra.

Glavna težava piramid na osnovi živega srebra je njihova dodatna strupenost. Še danes
predstavljajo težavo ali žarišče onesnaženja, zlasti za podlago in prepustnost kraja ter lokalne
vodonosnike. Tiste, ki temeljijo na zemlji in imajo vodo, so čistejše in upala bi si trditi, da so
očitno naprednejše in učinkovitejše.
V zemeljski znanosti pravijo, da napredna civilizacija pridobiva energijo iz zvezd. Ne. To je
omejena človeška razlaga. Ni vam treba nabirati energije iz zvezd, saj vam vso potrebno
energijo zagotovi reaktor z ničelno točko. Razlage ni razen, če znotraj odgovora vstopijo vesoljci.
Ali poznate Kardashovo lestvico? Z opazovanjem razvrstitve civilizacij lahko vidite, da vse temelji
na njihovi moči za predelavo in povečevanje energije. Najprej s svojega planeta, nato s sonca,
pozneje z galaksije ... Jasno o človeški miselnosti. Civilizacije, kot je Taygeta, bi padle s te
lestvice. Ker jim ni treba izkoriščati ali pridobivati energije, ne s svojega planeta, ne s svojega
sonca in celo ne iz svoje Galaksije. Vse to so presegli.
Zaradi teh stvari ne sprejemajo obstoja "nezemljanov". Zanje je to preprosto zunaj vsakršnega
uradnega ali znanstvenega razumevanja. Dokler opazujejo le materialni svet, ne bodo razumeli

nezemeljskih civilizacij ali vesolja, niti tega, kako dejansko deluje. Vse namreč zreducirajo na
tridimenzionalno ali tridimenzionalno razumevanje. Kot je dejal Nikola Tesla, ko bodo enkrat
opazovali nematerialni svet, bodo v desetih letih dosegli večji napredek kot v zadnjih 100 letih.
Cristina: Kot lahko vidite, nas dražijo že tisočletja. Yazhi je pojasnila, da so piramide, ki jih
imamo na površju, razstavili. Odnesli so vso tehnologijo in javnosti pustili le strukturo. Čeprav so
še vedno delujoče piramide z vso svojo tehnologijo, ki pa je nihče ne uporablja.
Na primer tiste, ki so potopljene na območju Bermudskega trikotnika, ki so odgovorne za
tamkajšnje magnetne anomalije in kjer so bila nekatera atlantidska mesta. O njih bomo govorili
v drugem videoposnetku. Prav tako pa je na primer še ena na Krimu, v podzemni komori na
jugu otoka. Ta je vodna in so jo uporabljali za napajanje baze Federacije na tem območju,
nekdanje baze Taygete. In to je razlog spora med Rusijo in zahodno poloblo glede nadzora nad
Krimom.
Če vas zanima več informacij o piramidah na vodni osnovi, zlasti tistih v Gizi, vam priporočam
videoposnetek: "Tisti, ki so zgradili egiptovske piramide", ki ga najdete na kanalu: "Despejando
Enigmas" kontaktne osebe Robert. Zelo je zanimiv.

Povezava do njegovega videa: https:/ /youtu.be/DPye6zhll8U
Videoposnetek kozmične agencije: https://www.youtube.com/watch?v=A4xpfUrvS8E

Torej, po tem, kar smo povedali, začnimo z našo zgodovino.

ZGODOVINA
Pred približno 15.000 leti, v času razcveta in širjenja atlantidske civilizacije, so plazilci začeli
eksperimentirati s svojimi lyrijskimi sužnji. Cilj je bil, da bi jih naredili bolj ubogljive in
prilagodljive ter se tako izognili uporom in drugim morebitnim težavam, ki bi nastale zaradi
zatiranja.
Eno največjih koncentracijskih taborišč, kjer so se začeli izvajati genetski poskusi, je bilo na
območju Turčije, kjer so Lyrice vodili v podzemna mesta pod nadzorom plazilcev in s
predpostavko, da tako morajo živeti. Ta koncentracijska taborišča so v stari zavezi navedena kot
"raj ali rajski vrt".

Kontrolorji so poskušali v laboratorijih spreminjati Lyrice, pri čemer so poskušali zatreti gene in
spreminjati DNK. Vendar ni delovalo, kot so pričakovali. Lyrci so bili zelo povezani z izvorom in
vse spremembe, nastale v laboratoriju, so se vrnile k izvoru, bodisi pri spremenjenem
posamezniku, bodisi pri drugi ali naslednjih generacijah. Tako jim ni uspelo, da bi spremembe
postale trajne.

Nato so se plazilci v Atlantidi odločili, da
gensko preoblikovanje prenesejo na
raven nadzora uma, saj ga ni bilo
mogoče doseči z epruveto v
laboratoriju. Začeli so uporabljati ta
nadzor uma, skupaj z izolacijo
zaznavanja, da bi ljudi-otroke usmerjali
k spreminjanju lastne DNK s pomočjo
sistema prepričanj.

Včasih so dojenčke ob rojstvu ločili od
mater in jih dali drugim odraslim, izbranim za učitelje, ki so jih vzgajali in indoktrinirali z
učenjem plazilcev že od dojenčkov. Vcepljali so jim druge vrednote, druge ideje. Prisilili so jih,
da so zatrli svoje izjemne lastnosti inteligence in povezavo z eteričnim poljem. To pomeni, da so
jih naredili odvisne od teh ras, stvarnikov, kot od "bogov", da se lyrijski ljudje ne bi mogli upreti
izkoriščanju.

Cilj je bil enak, oddaljiti jih od njihove povezanosti z virom in jih usmeriti k spreminjanju lastne
DNK. Korak za korakom so se misli otrok spreminjale, pri čemer so bili potlačeni deli ali
lastnosti, ki jih upravljavci niso želeli. Krepili so jih, naj se ne spomnijo, kdo so ali kdo so bili,
medtem, ko so iskali lastnosti, kot sta poslušnost in nizek intelekt, saj je bila ta zadnja bistvena.
To pomeni, da so jih mentalno omejevali, da so verjeli v deterministični in materialni svet. Tako
se ne zavedajo, da imajo enake zmožnosti ustvarjanja kot njihovi zatiralci. Velikokrat so žrtvovali
odrasle in pustili le otroke, da bi ustanovili novo skupino.

Eden (Raj) je bil kraj, ki ga je nadzorovala Atlantida. Kjer so lahko opazovali, kako se razvija
njihova nova umetno ustvarjena rasa in ko se ni obnesla, so jo odstranili in postavili drugo. Pri
vsem tem je bilo življenjskega pomena, da se upravljavcev ni videlo, da bi v glavah sužnjev
ohranili iluzijo svobode. Tako so verjeli, da so v vesolju sami in da morajo ubogati "bogove". S
tem so dosegli, da so sodelovali po svoji svobodni volji. Tako kot to počnejo danes. Omogočili so
jim stopnjo razvoja, ki so jo te rase nadzorovale in nadzirale, z zelo osnovno tehnologijo,
minimalno za delovanje. Prav tako kot danes.

Plazilci so izpopolnjevali nadzor nad umom, dokler niso skupaj z lyrijci ustvarili nove rase: Adam
ali adamska rasa. Raso, ki jo danes poznamo kot sodobnega človeka. Vzpostavili so sistem
prepričanj in idej v skladu s svojimi interesi o tem, kaj je mogoče in kaj ne, vodilo za zgodovino
in razlog za obstoj. Iz vsega tega so se pozneje rodile sumerske tablice, mati Svetega pisma in
zdaj naše sodobne znanosti. Osnova človeške družbe.

Na drugi strani in ob istem času pa je obstajala Lemurija, sestavljena iz Lyrcev, ki so se izognili
zatiranju plazilcev. Nadzornikom ni uspelo zatreti njihovega intelekta in spominov, vedeli so, da
so svobodni, zato so pobegnili iz Atlantide. Bili so Eve.

Lemurija se je razvila s pomočjo matriarhalnih medzvezdnih družb, kot so bile Taygeta, pozneje
pa Engan in Solatian. To je bila kača. Eve, ki so vključevale tako moške kot ženske lyrijske rase,
so bile opolnomočene z univerzalnim znanjem. Prepovedani sadež.

Adami in Eve so bile ista rasa, razlika je bila le v umu.

Cristina: Kot mnogi med vami že veste, smo mi stvarniki in nismo to telo. To telo je le naš odsev,
senca tega, kar smo zgoraj. Mi smo tisti, ki ustvarjamo in spreminjamo to telo, in ne nasprotno.
Zato je zelo težko spreminjati in modificirati telo, to bi bilo tako kot, da bi spreminjali senco. Na
koncu bo predmet, ki ustvarja to senco, vedno imel nadzor nad njo.

Enako velja za gene, zelo težko je gensko spreminjati telo in da se to spreminjanje nadaljuje iz
generacije v generacijo, saj ga bo bitje zgoraj, tisto, ki vodi telo, spreminjalo, kakor bo želelo.
Edini način je nadzor uma, tako da zavest/duša, ki vodi telo, verjame, kako ga mora spremeniti
in jo usmerja z idejami in prepričanji, da naredi to genetsko spremembo, ki prevlada, dokler te
ideje in prepričanja trajajo.
Kot nam je povedala Swaruu:
Človeško bitje je lyrijsko in njegova DNK je popolna, le deaktivirana, vendar ne s pomočjo
epruvete, temveč z manipulacijo človeške zavesti, saj je zavest tista, ki aktivira, deaktivira in
prepiše gen, verigo genov ali celotno gensko zaporedje vrste in prav tako je zavest tista, ki na ta
način ustvari novo vrsto in ne z naključnimi mutacijami ali z naravno selekcijo, zato bo
prebujenje človeštva vrnilo njegovo DNK z 12 strunami in 24 kromosomi, saj je že tam, le
potlačena z uporabo mentalnega nadzora. Edina stvar, ki ljudi omejuje, je ideja ali prepričanje,
da so omejeni.

Zato so nadzorniki tako previdni pri izvajanju svojih načrtov, nekateri od teh načrtov pa se
postopoma povečujejo v več generacijah, da bi ohranili iluzijo in da ljudje ne bi mogli zlahka
povezati razrahljanih koncev. Življenje v nerealnem svetu, ki pa ga sprejemamo kot veljavnega,
ker nimamo druge izbire in se ne moremo primerjati z nobenim drugim prostorom. Zato nas
izolirajo od zunanjega sveta, od tujcev. Zato skrbno manipulirajo z vsem našim znanjem do
najmanjših podrobnosti in prepisujejo našo zgodovino v skladu s svojimi interesi in načrti.

Za konec bi vam rada predstavila še nekaj podrobnosti, ki nam jih je Yazhi Swaruu posredovala
o simboliki Adama in Eve ter koncentracijskem taborišču Raj - Eden. S tem se torej poslovim.
Najlepša hvala, ker ste bili tukaj in ste mi prisluhnili in se vidimo v naslednjem videoposnetku.

SIMBOLOGIJA
Ena od frakcij Atlantide se je nahajala na območju današnjega Egipta. Kot smo že povedali, je
bila atlantidska civilizacija kompleksna in svetovljanska. Zgradili so Sfingo, ki je stara več kot
12.000 let in je starejša od piramid v Gizi. Pravzaprav so piramide zgradili šele veliko let pozneje.

Sfinga je bila simbol moči. Nanaša se tudi na uvedbo kmetijstva v dolini Nila. Obstajali sta dve
Sfingi, ena poleg druge, vendar je bila ena od njiju uničena, ni znano, zakaj in kdo jo je uničil.
Levi simbolizirajo Egipt. Lev je kot celota. Dva leva predstavljata Spodnji in Zgornji Egipt. Sfinge
so bile druga ob drugi. Kot je še danes prikazano, sta dva leva na obeh straneh vrat.

Ženska glava, ker je ženska, predstavlja
ozvezdje Device, kjer se septembra
začne egipčansko novo leto, ki sovpada
s padavinami in rastjo Nila ter
začetkom sezone sajenja. Sfinga zato
gleda proti vzhodu, kjer vzhaja sonce.
Levje telo pa predstavlja Leva, zadnje
znamenje egipčanskega zodiaka, konec
egipčanskega leta. Sfinga je bila vedno
takšna, vendar obstaja teorija, ki pravi,
da je imela nekoč šakaljo glavo
"Anubisa". Teorija je napačna. Gre le za
neznanje o načinu razmišljanja v starodavnem preddinastičnem Egiptu. (Ali pred preddinastičnim
obdobjem).

V starem Egiptu so žensko predstavljali kot kačo, kar se je ponovilo tudi drugod po svetu, na
Kitajskem, Japonskem in na primer v nekaterih legendah Mezoamerike. Geneza pomeni Geneza
boginje Izide. Starodavni plazilci so kačo uporabljali kot simbol za žensko zaradi njene
podobnosti z DNK spiralo.

Kača simbolizira veliko stvari, vendar ne "plazilcev". Je tudi Modrost ali jo predstavlja, zato je
uporabljena v Hermesovem kjluču kot simbolu medicine, saj predstavlja DNK. Predstavlja pa
tudi vesoljsko ladjo. Prihaja iz sonca in vsebuje modrost. Na primer, pernata kača predstavlja
vesoljsko ladjo v atmosferskem letu.

Če pa se vrnemo k Atlantidi in Lemuriji, Adam predstavlja adamsko človeško raso, Adami pa so
bili sužnji plazilcev. Celotno raso so ustvarili oni, s spreminjanjem zaznav, ne pa z genetiko.

In Eva ... Eva predstavlja raso pred Adami. Eva tako kot Adam ni bila ženska, ampak rasa. In ta je
vključevala, kot je običajno, tako moške kot ženske.

Eva = Lemurija.
Eve (kot celotna rasa) so bile v skušnjavi zaradi znanja svojih zvezdnih sester (matriarhata
holografske civilizacije, predvsem Taygete). Znanje tu predstavlja prepovedani sad, ki ga tisti, ki
živijo pod kriminalno kabalo, pod Atlantido / Kontrolorji, NE bi smeli imeti. Ker jim uide izpod

nadzora in se obrne proti njim, kot se je to zgodilo z Evami, ki so ustanovile Lemurijo. Nato
zvezdni matriarhat (tu predstavljena kot Kača) Da prepovedano znanje Evi, ki bo pozneje šla
osvobajat potlačene Adame. Ker so navsezadnje povezani.

Lemurijo so razlagali kot žensko stran, ker je imela matriarhalno družbo, ki je temeljila na vplivu
drugih ras, kot je Taygeta.

Lemurija ---> Ženska ---> Eva.
Kot smo rekli: V preddinastičnem obdobju Egipta je za upodobitev ženske = Kača.

Še danes so ženskost, čustvenost in povezanost z ljubeznijo zaničevane. V prid moški logiki,
izolirane, brez integracije z drugo, čustveno stranjo. Do te mere, da se ženske z močjo obnašajo
ali bi se morale obnašati kot moški in ne marajo opolnomočenih žensk, neobstoječega koncepta
na Zemlji. Kar je enakovredno matriarhalni družbi, kjer je vse integrirano, vključno z moško
stranjo.

Če se vrnemo k simboliki Adama in Eve, imamo v središču Drevo Življenja ... To je koncept, kot
sem vam že povedala, ki je bil najprej egipčanski in nato sumerski, v tem vrstnem redu. V
nasprotju s tem, kar so vam tam povedali, je egipčanski koncept pred sumerskim in
babilonskim.

Kača z drevesom tvori Kaducij (Ključ).

Zdravilo... vendar izhaja iz kače. Kača je enaka ženski, ki prinaša znanje --->
---> uporablja se za to, da je prišla iz ladje. (Ladja = Kača), kar pomeni, da prihaja iz drugega
planeta.

Na drugi strani pa imamo raj ali Rajski vrt. To ni bil raj, ampak koncentracijsko taborišče, kjer so
eksperimentirali z ljudmi. Lahko bi rekli, da je ta poskus trajal približno 2.500 let, kar ga umešča
od pred približno 15.000 leti do pred približno 12.500 leti. Datumi so kot običajno, le približni. V
tem obdobju so bili pod režimom atlantidske civilizacije.

V ta podzemna mesta so naseljevali Lyrice in jim že od rojstva vsiljevali ideje ter jih učili: tako
morajo živeti, to je najboljši način zavetja. Zato to počnejo po svoji volji, ker nimajo druge
možnosti. To je tako, kot da bi me vprašali, kako prepričati sodobne ljudi, da živijo skupaj zbrani
v velikih, nelogičnih, umazanih, prenaseljenih mestih, ki jih delajo bolne. Gre za isto stvar. V
njihovih glavah morajo le ustvariti
idejo, da je takšno življenje pod zemljo
najboljša izbira zanje.

Zato tudi sami arheologi ne razumejo, zakaj in
kako so naredili ali izkopali ta podzemna
mesta,
presenetljivo
z
dobrim
prezračevanjem, kljub globini, saj so bili
prebivalci precej primitivni in se niso skladali
z njihovimi predstavami o sposobnostih
prebivalcev neolitika. In to zato, ker so ta
podzemna mesta zgradila bitja z zelo
napredno tehnologijo, vendar z namenom, da
bi v njih namestila svojo človeško kmetijo.

Preprosti strukturni izračuni, v kombinaciji s
pravimi načini za spodbujanje prezračevanja,
bi bili za raven razumevanja ljudi iz tistega časa
nočna mora, ali skoraj nemogoči. Toda
skrivnost je v ukrivljenih in ne pravokotnih
oblikah notranjih struktur.

Ravne strukture, kvadratne in pravokotne
oblike v hišah in stavbah, ki se uporabljajo
danes, kot škatle, ne spodbujajo gibanja
energije, temveč se le ta zatakne. Ta
energija se imenuje Či (Chi, Prana, …) in prav
tako vidi in ponuja dinamično gibanje, ki je
potrebno, da se zrak ne ujame. Razlika v
atmosferskem tlaku med eno in drugo
stranjo podzemne strukture preprosto
ustvari učinek zračne črpalke, ki med izhodi
in prezračevalnimi odprtinami vnaša ali premika svež zrak po celotni podzemni strukturi ali
mestu, pri čemer se uporabljajo samo atmosferski tlak in spremenljivke vetra.

Hiše v skoraj vseh medzvezdnih civilizacijah so iz istih razlogov takšnih oblik, zaobljene, skoraj
brez ravnih kotov.

Nazaj k nadzoru uma. Iz takrat vsiljenih prepričanj so kasneje nastale sumerske tablice. Po njej
Stara zaveza in pozneje tudi Nova zaveza. In druge verske različice. Te vsebujejo zgodbe skoraj

od koder koli, v poskusu vključitve poganskih, druidsko-keltskih in gnostičnih zgodb, med
katerimi naj bi bili tudi dogodki, ki so se zgodili v Egiptu in Sumeriji, spremenjeni in popačeni za
ljudi, ter prilagojeni njihovemu omejenemu razumevanju.

Niso nič drugega kot njihovi podatki, vsiljeni človeški populaciji, kot absolutne resnice, resnice,
ki jim je treba slediti. Ali pa kazni z neizmernim trpljenjem za vse, ki si upajo ne slediti pravilom.
Toda nič se ni spremenilo, enaka formula je danes, kot je bila takrat.

Ljudje, ki so živeli v Raju, so bili sužnji, ne da bi vedeli, da so. Tako, kot se to dogaja z
gospodarskimi živalmi, so jim dajali hrano, vendar ne tako, kot da bi padala z neba, temveč le
tako, da jim je ni bilo tako težko dobiti, torej brez vključevanja dela, saj za njihovo izkoriščanje
to še ni bilo potrebno.

Kot tudi to, da so bili "goli", je v resnici pomenilo, da se niso mogli braniti, ker za to niso imeli
znanja ali niso bili samozadostni (kar kaže na to, da so jim na neki način dali brezplačno
preživetje).

Goli, brez znanja in samozavedanja, brez
moči, da bi se zavedali, da so res goli. Tudi
nevzdržno dejstvo, da je bil Adam ustvarjen
pred Evo, dokazuje, da gre za simboliko.
Najprej so namreč obstajali Adami kot ljudje,
ki so bili pod nadzorom plazilskih
zavojevalcev, nato pa bi prišle Eve, da bi jim
pomagale. Obe rasi sta si bili genetsko
podobni. Rebro pomeni, da vsebuje veliko
DNK za kloniranje.

Vendar to nima smisla, če to razumemo dobesedno... Ker je to treba razlagati v kodi. Kajti
biološko gledano bo samica vedno pred samcem, saj je samec različica samice katere koli vrste.
Zato imajo moški bradavice, saj se kromosom "Y" aktivira šele med drugim in tretjim tednom
nosečnosti, ko so bradavice že oblikovane ali s celicami, programiranimi za njihovo oblikovanje.

Tako je pri Lyricih, kot pri mnogih, če ne pri vseh vrstah sesalcev, moški je le različica
prvobitnega bitja, ki izraža pravo genetiko vrste: žensko. To je neizpodbitna biologija in nima
nobene zveze s feminističnimi agendami niti z dejstvom, da je tisti, ki izreka te besede, ženska.
To je preprosto dejstvo in tako pač je.

Prevedel in priredil: Stane B

