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20200902-Taygeta-NL-Buitenaardse-rassen-Centauri 
 

Buitenaardse Rassen: Centauri (Swaruu - Buitenaardse Pleiadische Communicatie) 

 

Swaruu: Centauri, Centaureanen, Centauros, of Alfrateanen. Ster Alpha Centauri - A. Het is een 

zonnestelsel gelijk aan deze met zeven planeten met Phaethon of Alfrata als de grootste. Merk op 

dat het dezelfde naam is die Tiamat had, onder andere. Het is de grootste planeet van het Alpha 

Centauri A systeem. Klasse M, mild klimaat. De volgende in grootte is Phainon, en dan Pyroies, maar 

die bewonen alleen Phaethon of Alfrata, de andere twee zijn alleen ondergrondse stations en 

kolonies, militaire en industriële installaties om verontreinigingen af te weren van Phaethon, dat een 

planeet is die 95% van de grootte van de Aarde is. Het is vergelijkbaar in continenten en oceanen. 

 

De invasieve Reptielen, voornamelijk Draco Naga en Usungal (Kingu op Aarde), roeiden de 

plaatselijke en oorspronkelijke bevolking uit. Ze veranderden de planeet in een boerderijgevangenis 

om mensen te fokken voor voedsel, vlees, huid en slaven. Niet zoals op Aarde, dat een systeem is 

gebaseerd op mentale controle, maar als een boerderij, direct gesproken, met kooien waar ze 

mensen ontwikkelden en als vee namen. 

 

De overgrote meerderheid van de mensen op die planeet daar als vee, zo niet allemaal kwamen van 

de Aarde als gevolg van ontvoeringen en massa- en individuele kiDNAppings die al duizenden jaren 

aan de gang waren, maar meer precies tussen 6000 AD en het jaar 1560. 

 

Gosia: De oorspronkelijke bevolking daar, wat waren dat? 

 

Swaruu: Van Lyrische afkomst, daar aangekomen vanaf de Grote Expansie een miljoen lineaire 

Aardjaren geleden, alleen als referentie. 

 

Gosia: Waarom hebben ze de boerderijen daar niet van gemaakt? Waarom moesten ze mensen, 

andere Lyrianen, van de Aarde halen? 

 

Swaruu: Omdat de aardse mensen al onder mentale controle en in slachtoffermentaliteit waren, 

dankzij de maanmatrix. De oorspronkelijke Lyriërs hadden een grote band met de Bron, het waren 

rebellen en krijgers, hoewel ze de Draco-invasie niet overleefden. Degenen die daar bleven, als er al 

waren overgebleven maar dat betwijfel ik, fuseerden met de menselijke boerderij daar. 

 

Gosia: Wat een traumatische ervaring. Ik begrijp het. Ga door met het verhaal, Swaruu. 

 

Swaruu: Merk op dat ik spreek over een 5D planeet. Lage 5D. Dichtheden zijn gradiënten. Of als we 

naar dichtheden kijken met een ander meetsysteem, laten we zeggen op de schaal van 100 

dichtheden... zou Phaethon in 52D zijn en Taygeta in de 58ste of de 59ste. Deze 3D 4D 5D maakt 

me moe ... want zo is het niet, het weerspiegelt niet de werkelijkheid, het is alleen maar om, zoals 

met marionetten, uit te leggen hoe alles in het universum is. Het moet ook gezegd worden dat een 

lijdende planeet met boerderijen voor vlees en distributiecentra, ook dit de collectieve Frequentie 

van de planeet nog meer verlaagde. Dus dat 5D ding valt nog te bezien. Ik zou eerder zeggen een 

lage 4D dichtheid - manifestatie van de gemiddelde bevolking. 

 

Gosia: Ja, ok. Hoe zijn ze daar gekomen, de Reptielen? Ook door Portalen en trucs? Er was nog 

geen SSP. 

 

Swaruu: Reptielenschepen en Portalen, maar vooral Reptielenschepen. SSP, nog niet. 

 

Gosia: Ok, ga door Swaruu. Het is erg interessant. 

 

Swaruu: Dus, de Federatie, met als doel een einde te maken aan het Reptielenprobleem, had geen 

probleem met de Prime Directive, of enige andere ruimtewet of regelgeving... en kwam daar aan als 

een directe militaire operatie. De Federatie, inclusief Taygeta en Engan, kwamen in groten getale 

aan. Ze vernietigden de Reptielen, voornamelijk Dracos, en bevrijdden de planeet. Dit is in het jaar 

1561. Kijk eens naar dit beeld. 
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Gosia: Oh, wow. Maar wie heeft deze afbeelding gemaakt als de oorlog niet op Aarde plaatsvond? 

 

Swaruu: Dat zijn er velen, niet slechts één. Het zou onderzocht moeten worden, maar er zijn veel 

schrijvers. Er zijn veel verhalen, dit is gedocumenteerd. Hoewel dit voornamelijk op Phaethon 

plaatsvond, kwam logischerwijs een deel van die operatie op de Aarde terecht om de menselijke 

aanvoerlijnen te beëindigen. En om de Draco schepen af te maken die terug konden keren naar 

Phaethon. Het grote wigvormige schip is niets meer en niets minder dan het Andromedaanse schip 

dat hier nu aanwezig is, en ook de thuishaven van de Taygetan en Centauri gevechtsschepen. In 

tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn niet alle Andromedaanse biosfeer-schepen bolvormig, 

alleen de grote zijn dat. De "kleine" hebben de vorm van een wig of driehoek. 

 

De bevrijding begon in het jaar 1560, maar werd min of meer verlengd tot het jaar 1570. Als gevolg 

van die bevrijding kozen de Reptielen op Aarde meer voor de Mind Control-methode, en verscholen 

ze zich achter de Prime Directive-regel van de Federatie, om zich niet bloot te stellen aan de 

mogelijkheid van een militaire invasie, zoals op Phaethon. 

 

Gosia: Waarom gold de Prime Directive hier wel, en daar niet? 

 

Swaruu: Omdat het op Phaethon openlijk een uitbuitboerderij was. Op Aarde denkt de meerderheid 

van de mensen nog steeds dat ze vrij zijn. Dus op Aarde is de Prime Directive wel van toepassing, 

want het is de wens van de mensen zelf om te ervaren dat ze worden uitgebuit. 

 

Gosia: Maar de zielen incarneerden daar ook vrij, toch? Op een bepaalde manier. Iedereen is waar 

hij zou moeten zijn, dus ook daar, toch? In de boerderijen. 

 

Swaruu: Vanuit een hoger gezichtspunt is het de waarheid, Gosia, ja, ze incarneerden vrijelijk op 

Phaethon. 

 

Gosia: Ik vraag me af waar de grens ligt. Op welk punt moet men ingrijpen en waar niet. 

 

Swaruu: Zij gingen verder omdat de meerderheid op Phaethon al vrijgelaten wilde worden. 

 

Gosia: Ik begrijp het. 

 

Swaruu: Dus bevrijdden ze Phaethon en gaven ze de planeet aan de overlevenden, onder voogdij 

van de Federatie. Met mentorrassen als de Taygetanen en Andromedanen vestigden ze een scalaire 

holografische samenleving van het Andromedaanse type. Zij verzorgden hen als kinderen tot zij zich 

als onafhankelijk ras konden ontwikkelen. En vandaag zijn ze een progressief, vrij ras, en in volle 

positieve ontwikkeling. Ze zijn opgenomen als leden van de Federatie. Zij verkregen technologie van 

meerdere Federatie rassen, inclusief Taygeta, en ontwikkelden hun eigen. 

 

Vandaag bewijzen zij de Federatie een wederdienst door hen vrij te laten. Zij helpen nu de Aarde en 

zijn verreweg het actiefst, en het talrijkst met een hele vloot hier. De "Black Knights" zijn Centauri 

gevechtsschepen, klasse L van ontwerp. JLC heeft een CGI van ze gemaakt die heel precies is. Zij 

zijn nu de leiders van de operaties. Ze zijn vrij en in totale ontwikkeling. 

 

Gosia: Van welke rassen zijn ze nu voornamelijk? Hebben ze Sterrenzaden op Aarde? 

 

Swaruu: Gemengde rassen Latino's, want dat krijg je als je alle rassen op Aarde mengt. En ze 

hebben Sterrenzaden op Aarde, het is een van de rassen met de meeste Sterrenzaden. 

 

Gosia: Swaruu, hartelijk dank. Is er nog iets dat je wilt toevoegen over de Centauri? 

 

Swaruu: Op dit moment is het voldoende. Dankzij jou heb ik hier nog maar enkele seconden. Hou 

je taai. 
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