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Ali poznate ruševine Mohenjo-Dara? To starodavno mesto je leta 1902, v Pakistanu odkril
britanski arheolog John Marshall.
V njem je bilo odkritih na tisoče pokopanih trupel, žrtev nenadne smrti. V ruševinah, je bilo
odkrito 50-krat večje sevanje, od (danes op.p.) dovoljenega in veliko kristaliziranih kamnov.
Indijski raziskovalec David Davenport je potrdil, da je test, opravljen na truplih, pokazal
simptome zastrupitve s sevanjem, ki je bilo 50-krat večje od v človeškem telesu dovoljenega.
Trupla so bila raztresena po mestu v nenavadnih položajih, kot recimo trije člani iste družine, ki
so bili obrnjeni navzdol in so se držali za roke, ali dva posameznika, ki sta se objemala sredi
ulice. Oblika in položaji, v katerih so bila okostja najdena, kažejo na to, da jih je smrt zadela, ko
so očitno poskušali pobegnili s kraja. Strokovnjaki pravijo, da je vse kazalo na to, da je bilo
mesto epicenter velike eksplozije, v kateri so se dvignile skoraj vse strukture v mestu, skale so
se stopile in zemlja je kristalizirala. Našli so tudi nekakšen kristaliziran črn kamen, za katerega se
je po analizi izkazalo, da ni nič drugega kot glinena osnova, prežgana na več kot 1060 stopinj
Celzija. Ta je lahko nastala le z visoko stopnjo radioaktivnosti. In to ni edino radioaktivno
uničeno mesto v Pakistanu. Na severu te države je bilo odkrito mesto Harappa, ki ima
popolnoma enake radioaktivne značilnosti. Tudi v Indiji najdemo podobne dokaze in sicer na
območju med gorovjem Rajmahal in reko Ganges; tam je več območij z velikimi plastmi pepela
in prisotnostjo sevanja nad običajnim povprečjem. Zahodno od mesta Jodhpur, je bilo prav tako
odkrito približno 5 kvadratnih kilometrov veliko območje, prekrito z radioaktivnim pepelom, ki
je po mnenju domačinov vzrok za veliko število rakavih in kognitivnih obolenj, odkritih v njegovi
bližini.
Če je prvo jedrsko bombo na našem planetu leta 1945 izdelal Robert Oppenheimer. Kako je
mogoče, da lahko mesta, stara več kot 5.000 let, po naši znanosti kažejo znake popolnega
jedrskega napada?
Toda na različnih koncih planeta najdemo še več tovrstnih dokazov.
V afriški puščavi so odkrili ogromno površino peska, ki je kristaliziral v presenetljivo zeleni barvi.
Raziskovalci so ugotovili, da je to mogoče doseči z izjemno visokimi in smrtonosnimi
temperaturami. 50 let po odkritju je bila v Novi Mehiki razstreljena prva jedrska bomba. Pri tem
je nastala enaka zelena kristalizacija, ki so jo 50 let prej našli na afriški celini. (libijsko steklo ali
steklo Velikega peščenega morja, ali ”Libyan Desert glass” oz. “Great Sand Sea glass” op.p.).
Ne samo, da lahko po vsem svetu najdemo radioaktivne dokaze, le ti so tudi dokumentirani v
starodavnih besedilih. Veliki ep starodavne Indije Mahabharata v konkretnih odlomkih
pripoveduje o kaosu in uničenju, za katere se zdi, da zelo natančno in podrobno opisujejo
učinke in posledice jedrske vojne. Masivne eksplozije, svetle kot tisoč sonc, so prikazane z do

neprepoznavnosti ožganimi telesi. Nadalje je razloženo, da so tisti, ki so tragedijo preživeli,
izgubili lase in nohte, zaloge hrane pa so bile kontaminirane. Prav tako podrobno opisuje obstoj
letečih ladij in raket ali izstrelkov, ki lahko dosežejo velike razdalje. Močno uničevalno orožje, ki
so ga po starodavnem besedilu uporabljali bogovi v bitkah.
Vse to se ujema s tistim, kar danes poznamo kot posledice zastrupitve s sevanjem in
radioaktivnim onesnaženjem, ki ga povzroči atomska eksplozija. Ali lahko Mahabharata res
opisuje, kakšna je bila jedrska vojna v preteklosti?

Cristina: Pozdravljeni prijatelji, dobrodošli na Plejadskem znanju. Sem Cristina in danes vam
prinašamo peti videoposnetek iz serije Orionske vojne.
Če niste videli prejšnjih štirih, si jih pred nadaljevanjem oglejte, da bi bolje razumeli, kaj Yazhi
Swaruu razlaga. Te videoposnetke lahko najdete na seznamu predvajanja z istim imenom:
Orionske vojne - Skrita zgodovina Zemlje. Povezave pa bomo pustili tudi v opisu tega
videoposnetka.
V današnjem videoposnetku vam predstavljamo pogovor z Yazhí, v katerem nam je razložila,
kako je bila adamska rasa osvobojena iz rajskega vrta, pa tudi posledice, ki jih je to kasneje
povzročilo.
Zdaj vam prepuščam pogovor, ki smo ga imeli z njo in se vidimo ob koncu videoposnetka.

POGOVOR Z YAZHÍ SWARUÚ
Cristina: Kako se je začela ta prva starodavna bitka, tista, ki je povzročila odhod iz Rajskega
Vrta?

Yazhí Swaruu: Nastala je zaradi pomoči, ki so jo Eve (rasa - Lemurija) namenili novi adamski rasi,
ki so jo pripravljali oz. imeli reptilski prebivalci Atlantide.
Ko so Eve vstopili na območja, kjer so jih v Turčiji zadrževali in jih osvobodile, so povzročile bitko
oziroma množični odhod od tam, so pobegnili predvsem v Azijo in Evropo, sčasoma pa so se
razkropili v mesta po vsem svetu in sobivali z Atlantido, ki je bila sama po sebi zelo jezna.
To je povzročilo tudi znamenite Tiamatske vojne, ne bi rekla neposredno, vendar je del
kaotičnega družbenega konteksta tistega trenutka, ki je pripomogel k temu izidu, s poznejšim
potopom zaradi strukture vodnega planeta Tiamat.
Pri tem mnogi učeni ljudje pravijo, da so nadzorni bogovi povzročili potop, da bi ponastavili
človeštvo, vendar pravijo, da so ga »izzvali«, kot da bi šlo za magično dejanje. To je
tradicionalno stališče oziroma predstava o bogovih, da se zgodi tisto, kar mislijo in narekujejo.
Toda resničnost je zapletena, z razlogi, reakcijami na dejanja, posledicami in marsikaj od tega se
izmika človeškemu razumevanju, čeprav je z drugega zornega kota to normalno in
dokumentirano kot tisto, kar se je zgodilo.

Estel·la: Torej so bili tudi Eve sužnji Atlantide, v Raju, ki so jim informacije, znanje posredovali s
Taygete, ki so nato osvobodili tudi Adamce, je tako?

Yazhí Swaruu: Da, le da se oni, Eve, med katerimi so moški in ženske, kot se je zgodilo pri
Adamcih, uprli in pobegnili iz Atlantide, mesta zadrževanja - Eden, ker nadzorniki niso mogli
zatreti njihovega intelekta, njihovih spominov in vsega drugega. Vedeli so, da so svobodni. Zato
so bili dovzetni za Taygetin prihod zaradi baze v Lemuriji, ki jo je še naprej krepila do te mere,
da so opravili svojo reševalno misijo, da bi osvobodili preostanek svojih najbolj zaspanih in
zatiranih sorodnikov, Adamce. Čeprav so kot rasa logično imeli moške in ženske. Pri tem velja
povedati nekaj zanimivega, oni so bili kot lemurska družba holografsko matriarhalni kot dobra
lyriska bitja, kjer je bilo v zapisih Taygete zelo jasno, da so bile ženske tiste, ki so bile bolj
dovzetne za tovrstne informacije in podporo druge zvezdne rase lyriske baze, Taygete. Toda
čeprav je 90 % tega predstavljala Taygeta, so obstajale tudi osnove sodelovanja Solatijcev in
Enganov.

Estel·la: Ko praviš, da se je ta prva bitka razvila s pomočjo Ev, ki so osvobodili adamsko raso.
Kako natančno se je to razvilo? Kateri so bili koraki? Kako se jim je uspelo infiltrirati?

Yazhí Swaruu: V tem primeru so se prikradli na varovana območja ali slabo varovane meje, ki
so veljale za človeške kmetije. Med drugim na območju Kapadokije v Turčiji. Gibali so se v obliki
gverilske vojne ali kot nindže, odpirali laboratorije in spuščali ljudi od tam.
V primeru Atlantide so baze ali objekti na današnjem območju Bermudov. Na območju
Kapadokije je šlo bolj za strateško infiltracijo, kamor so vstopili Eve ter oblikovali vezi in
sporazume o sodelovanju. Pa tudi poti za pobeg za njih, to potem, ko so jim razložili razmere, v
katerih so živeli. Slednje sem priložila zato, ker implicira, da so Adamci slišali, kaj so jim Eve imeli
povedati.
Kot je bilo pojasnjeno zgoraj, so Eve z znanjem vstopila v rajski vrt - vstopila je kača z znanjem,
DNK kača (DNK spirala op.p.), ženska, da bi pokvarili Adame. Opazimo, da sta bila oba gola, kar
simbolizira, da nista imela, s čim bi se branila, pokrila. To pomeni, da golota predstavlja
pomanjkanje znanja.

Estel·la: Torej so po pobegu nekaj časa sobivali?
Yazhí Swaruu: Da, Eve in Adami so se pomešali in ustvarili raso ali sodobno raso. Če govorimo z
vidika sprejete zgodovine, bi bili to Homo Sapiens. Izrinili so avtohtono prebivalstvo, ki je že bilo
na Zemlji. Proto-Lyrsko vrsto, neandertalca, ki je živela v Evropi, zlasti na vzhodu, v Aziji in Afriki.
Neandertalci so bili najbolj naseljeni na območju gorovja Bucegi v Romuniji, blizu Turčije, in
Homo Sapiens se je preselil prav tja. Neandertalci niso bili brez možganov in primitivni, kot jih
prikazujejo. Nasprotno, bili so umsko napredna bitja, ki so bila zelo povezana z duhovnim in z
naravo. Predindustrijska družba, da, vendar čustveno povezana z Zemljo in v miru z njo, pa tudi

med drugimi bližnjimi neandertalskimi plemeni, saj so imeli izrazito empatično sposobnost, ki je
bila daleč nad človeško.

Estel·la: In ali so po begu sobivali tudi z drugimi rasami Atlantide?

Cristina: Da, kaj se je zgodilo v tem času?

Yazhí Swaruu: Ne, jasno razumem, da niso sobivali. Ampak so se skrivali in se izolirali od vsega,
kar je bilo povezano z Atlantido. Razpršili so se po večjem delu sveta, v obliki nomadov, ki so
hodili po velikih gozdnatih območjih in velikih ravninah, danes pod vodami oceanov in morij.
Medtem ko so se mnogi razpršili in oblikovali svoja plemena, kolonije ali majhna naselja,
vključno z majhnimi civilizacijami, se je hkrati nadaljeval velik boj. Med naprednejšimi Lemurici
proti Atlantidi, ki so ga v veliki meri sprožile nedavne in ne tako nedavne reševalne akcije, v
katerih so osvobodili svoje sužnje.
Ne pozabite, da so ti dogodki trajali več stoletij, da so se razvili in pridobili energijo ali se razširili
v vesolje, saj so obe strani podpirale medzvezdne rase. Večinoma reptili in zavezniki, ki so
podpirali Atlantido in večinoma Lyrici, ki so podpirali Lemurijo.
Končalo se je z visoko tehnološko vojno na celotnem območju tega sončnega sistema, kar
pojasnjuje sledi sevanja in uničena območja na Zemlji, ki jih še danes povezujejo z jedrskimi
eksplozijami, kot edino razlago. V Indiji so še danes jasna območja, na katerih je še vedno
prisotno sevanje, ki ga povzročajo sledi izpred več tisoč let. Še vedno obstajajo sledovi eksplozij,
ostanki eksplozij. Dokazi o starodavnih jedrskih eksplozijah. Ni jih lahko skriti.
Datirane niso na 600 let pred našim štetjem, bolj na 12.500 let pred našim štetjem. To je
povezano tudi s starodavnimi zgodbami v Bibliji, v Stari zavezi, o Sodomi in Gomori, kjer bi, če bi
se ozrli nazaj, postali kipi iz soli, kar je očitno še en dokaz jedrskih eksplozij. Nimam popolne
potrditve o resničnosti te slike.

Cristina: Kako so se odvijale te jedrske bitke? Kakšna tehnologija je bila uporabljena?

Yazhí Swaruu: Na zelo tradicionalen način, v primerjavi z današnjim časom. Znano je, da so
uporabljali leteče artefakte, vesoljske ladje, ki so jih prej imenovali Vimana. Zame so to le ladje,
kot so današnje, brez skrivnosti. Kjer so se med seboj spopadali v zračnih in vesoljskih bitkah.
Katerih rezultat je bilo zdaj dobro znano uničenje Tiamata in opustošenje Marsovega površja.

Cristina: Torej so uporabljali jedrske bombe ali kaj drugega?

Yazhí Swaruu: Da, uporabili so jedrske bombe, o tem ni dvoma. Na to kažejo sledi, tudi
zgodovinski zapisi, zunaj Zemlje.

Cristina: Ali je tudi Lemurija uporabljala jedrsko energijo za svojo obrambo?

Yazhí Swaruu: Bolj kot karkoli drugega medtem, ko so jo zagotovili njihovi tuji zavezniki. To je
dokumentirano, tako je bilo. Problem, ki ga osebno vidim v tem, je, da so že obstajale druge
vrste neionizirajočega, neradioaktivnega orožja, zakaj bi torej uporabljali to?
Jedrsko orožje je nizko tehnološko in dovolj nevarno, da je neuporabno. Samo mornariški
plazemski top, kakršen je tisti, ki ga ima Toleka v stolpih. Ko se izstreli v bazo na zemeljski
površini ali kjer koli drugje, snop plazemske energije prodre nekaj metrov, včasih med 50 do
100 metrov pod skorjo, nato pa se tam skoncentrira tako, da se dotakne skalnate plasti, ki nudi
večjo odpornost. Nato se nakopičena energija v delčkih sekunde, kar je veliko, razširi in
eksplodira navzven, pri čemer dvigne tarčo, bazo ali kar koli je na površju, popolnoma uniči
strukture, zgradbe in vse, kar je tam tako, da poleti do tisoč metrov v zrak, med skale, zemljo in
ruševine, ter pusti ogromen krater. In to ni jedrsko, temveč energijsko orožje.

Cristina: Najlepša hvala za razlago. Katere rase so sodelovale v tej prvi bitki?

Yazhí Swaruu: Natančno iste rase federacije, ki so zdaj prisotne na Zemlji. Spet Andromedanci,
ki samo gledajo in izražajo svoje mnenje, vendar brez težav zaradi svoje karme, vedno svoje
karme. In rase, ki so bile najbolj vpletene, so bili Taygeta, Engan in Arkturici, na drugi strani pa
plazilci in Maitre. In med njimi je bilo vse, kar je bilo.

Cristina: Kot lahko vidite, imajo ti zgodovinski zapisi o ostankih jedrske katastrofe zdaj nekoliko
več smisla. Velik del naše zgodovine je tu, le malo je treba kopati. In kljub prizadevanjem, da bi
jo prikrili, obstajajo stvari, kot so jedrski odpadki, za katere ni tako velike preproge, da bi jih
pometli pod njo.
Preden končam videoposnetek, bi z vami rad delila tudi kratek pogovor, ki sva ga imele z Yazhí o
bogu Šivi. Slišali smo, da je bil bog Šiva Andromedan in da je bil nekako vpleten v to prvo
starodavno bitko, v to zgodovinsko obdobje. Ker pa vemo, da je za Andromedance značilno, da
niso bojevniška rasa, nismo dobro razumeli, kdo je bil in kaj se je dogajalo s Šivo. Zato vas
zapuščam s temi vprašanji in odgovori Yazhí.
Tukaj se poslovim. Najlepša hvala, ker ste bili z nami in nas poslušali in se vidimo v naslednjih
videoposnetkih.

Estel·la: Bog Šiva je bil andromedanec, kajne? Ali ustreza tistim časom?

Yazhí Swaruu: Da, vendar je to težko dobro vedeti. Dogaja se namreč, da je vse kar je pred
12.500, težko časovno izračunati. Ne spomnim se, kdaj se Šivo omenja na Zemlji, toda tu, kar
sem videla, sega od časa pred Tiamatom do približno leta 650 pred našim štetjem, torej
približno do časa Bude. Kdaj, ne morem natančno določiti, saj ni podatkov. Vendar je povezan z
vimani in bojem. Vendar so stvari v zvezi s Šivo, ki meni osebno ne ustrezajo. Na primer, njegov
bojevniški duh in močna narava nista preveč andromedanska. Poleg tega ga vedno slikajo z
lasmi, andromedanci pa nimajo las. Bolj bi rekla, da bi bil podoben Celeano-Plejadčanu, vendar
je to le moje mnenje. Vse to zdaj, po spominu.
Šiva je povezan s soočanjem, z okultizmom, uničevalcem svetov, vendar v pozitivnem smislu. Z
drugimi besedami, raztaplja laži, razkriva resničnost, ne glede na to, kako močna je. Razkriva
nezavedno, povezan s planetom Pluton. Zato ni znano, ali je sodeloval v tej bitki pred uničenjem
Tiamata, ali ne. In če je sodeloval, ne bi bil Andromedan.

Cristina: Torej misliš, da je mogoče, da ni bil andromedanec?

Yazhí Swaruu: Tukajšnji zapisi pravijo, da je bil Andromedan, vendar sem nagnjena k temu, da o
vsem dvomim. Ni imel andromedanske osebnosti.

Cristina: Razumem, seveda. Ne osebnosti, niti fizičnega videza.

Yazhí Swaruu: Da, edina stvar, ki se ujema z Andromedo, je njegova barva kože in dejstvo, da je
bilo na območju Indije veliko andromedanskega vpliva. To, da je sodeloval v vojnah, je v skladu
z vso Šivovo zgodovino. Vendar pa je bil Tiamat najmočnejši in najbolj zapomnjen, je bilo še
veliko drugih vojn, z vesoljskimi ladjami in vsem drugim.
Najnovejša je tista iz leta 1561 v Nemčiji. Ta je še zelo sveža. Od leta 1880 do danes, so se ideje
o NLP-jih in Nezemljanih začele brisati iz kulture. Še bolj poudarjeno pa je bilo od 30. let 20-ega
stoletja, ko so nacisti začeli eksperimentirati z antigravitacijsko tehnologijo. Zato so bili
zainteresirani, da se obstoj tega "čudežnega orožja" oziroma strogo tajnega orožja čim bolje
prikrije.

Prevedel in priredil: Stane B

