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20200914-Taygeta-NL-Buitenaardse-rassen-Agarthians 
 

Buitenaardse Rassen: Agarthians (Swaruu - Buitenaardse Pleiadische Communicatie) 

 

Swaruu: Scène: Antediluviaanse wereld. Tiamat is daarboven als de maan, ze noemen het de 

Maan. Je ziet Saturnus in de verte, hij heeft hoorns maar geen ringen. De aarde is vol bossen. De 

mensen leven zoals Tolkien het beschrijft in de Lord of The Rings en de Hobbit-serie. Er zijn grote 

afstanden op vlaktes die vandaag verdwenen zijn. Weinig zeeën en veel meren. Je kunt de wereld 

rondlopen, al zou dat jaren duren. Al deze verre landen, vol van mysteries en vol van herinneringen 

liggen nu onder water. 

 

Atlantis en Lemurië zijn de twee grote "Oost en West" van die tijd, en in een eeuwige strijd. Zij zijn 

niet de enige grote beschavingen die hebben bestaan. Vóór deze twee zijn ontelbare andere 

gegroeid, gerijpt en gestorven. Vandaag de dag is deze kennis verloren gegaan in de tijd. Het 

bestaan van Atlantis en Lemurië wordt betwijfeld... laat staan de herinnering aan de vorige. Het is 

een eeuwige cyclus van groei, bloei, en verval-vernietiging. 400 000 000 Vierhonderd miljoen jaar 

van geavanceerde beschavingen, allemaal technologisch, allemaal met de mensen met wijsheid, 

velen van hen interstellair. 

 

Atlantis was geen continent. Het was een samenleving, een cultuur en de naam van de hoofdstad 

van die cultuur. Het lag op het continent Appalachia. Vandaag de dag ligt het onder de Noord-

Atlantische Oceaan en waar de Appalachia Mountains regio in het westen van de VS, North Carolina, 

Kentucky, Tennessee vandaan komt. Grote planetaire samenleving, met invloed overal. Interstellair, 

hoofdstad ten zuiden van de Bahamas. Onder het water... de Bermudadriehoek, hoewel het NIET de 

enige grote stad in Atlantis was. Toen het bloeide van leven was er een andere in Noord-Irak, een 

andere in de Middellandse Zee, en anderen in Zuid-Amerika, waaronder Macchu Pichu en Tiahuanaco 

als onderdeel van dezelfde beschaving. 

 

Aan de andere kant van de planeet heb je... Lemurië, of Mu. Het is geen continent, zoals anderen 

zeggen. Het is een beschaving en de hoofdstad. Lemuria (de beschaving), Mu (hoofdstad) die op het 

verdwenen continent Oceana (het huidige Oceanië) lagen. Gesticht door Taygeta als kolonie... 

bloeiend met andere mensen die zich hebben aangesloten. Inclusief degenen die vluchtten voor de 

tirannie van Atlantis. Vijf continenten ontbreken vandaag, verdwenen onder de zee: Appalachia/ 

Fennoscandia/ Oceana/ Tirandia/ Beringia. 

 

Springen vooruit naar de grote oorlog van Tiamat. Alles is overstroomd. De meerderheid verdrinkt. 

Maar de overlevenden van Lemurië vluchten naar wat nu Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Japan is. 

De meerderheid komt aan in Noord-Amerika, maar ze weten dat ze vervolgd worden door hun oude 

vijanden uit Atlantis. Ze weten van spelonken onder Mount Shasta en ze gaan diep onder de grond. 

De overlevenden van Atlantis vluchten naar de hooglanden... waar het water niet kwam (het huidige 

Ierland en Schotland). En ze worden later bekend als Kelten. 

 

Gosia: Zijn de overlevenden van Lemurië Taygetanen? 

 

Swaruu: Het zijn Taygetanen vermengd met Homo Atlantis, wat het resultaat is van een 

reptielachtige genetische manipulatie van Lyrische-mensen, met het doel om slaven te creëren en 

heel misschien mensenvlees. De Taygetans waren in mindere mate aanwezig, de meerderheid was 

Homo Atlantis. 

 

Gosia: Maar ze konden de genen niet manipuleren. Ze gingen terug naar hun natuurlijke staat, 

nietwaar? 

 

Swaruu: Dat klopt... en niet. Het is een heel belangrijk onderwerp om te verduidelijken voor het 

publiek, en ik zal het in een paar regels zeggen. Om een agressieve laboratoriumverandering in 

stand te houden, moet het veranderde onderwerp worden losgemaakt van zijn verbinding met de 

oorspronkelijke Bron. Het moet in een lage trillingstoestand worden gehouden en met een 

deterministische mentaliteit, in een slachtoffermodus worden gehouden en zonder wilskracht, eigen 

identiteit, noch innerlijke kracht. Dat is waarom de mens ook in een lage Frequentie wordt 
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gehouden, dat is waarom chemtrails worden toegepast, om hen te isoleren. Daarom wordt de Matrix 

en Mind Control koste wat kost in stand gehouden. 

 

De Agartheanen-ex-Lemuriërs hadden geavanceerde technologie, ook al verloren ze veel bij de 

grote overstroming. Zij verloren meer dan Atlantis. Zij gebruikten hun technologie om een 

geavanceerde intra-aardse beschaving te vormen. Beetje bij beetje, gedurende duizenden jaren, en 

met betrekkelijk weinig negatieve inmenging verspreidden zij zich over de wereld, maar 

ondergronds. Waar de Matrix zwak is. Hun zeer hoge Frequentie, bereidheid om goed te leven en 

gelukkig te zijn hield hen in 5D of zeer laag 5D. Hoofdstad: Groot Shambala (onder de Gobi-

woestijn, Mongolië en Noord-China). Alternatieve pioniersstad: Shambala minor. Geheime locatie: 

Himalaya. Zij hebben ondergrondse steden over de hele wereld en vertegenwoordigen een 

planetaire samenleving. zij hebben controle over de twee polaire ingangen. 

 

Vandaag hebben zij problemen op bepaalde niveaus door de intra-terrestriale reptielachtige invasie, 

en men denkt dat zij de controle over de ingangen verloren hebben. De communicatie tussen 

Agarthean en de Federatie is sporadisch en niet goed. 

 

Gosia: Oh wow, Shambala en Gobi hebben me altijd erg geïnteresseerd. Mensen verbinden het ook 

met "De Grote Witte Broederschap." 

 

Swaruu: De Grote Witte Broederschap is Illuminati en niet verwant, dat is zeker. Het zijn 

Vrijmetselaars. Dualiteit. Daarom doen ze "goed". Blanken in tegenstelling tot zwarten. 

 

Gosia: En hoe zien ze er lichamelijk uit, Agarthiërs? 

 

Swaruu: Hun huid is erg wit, wit haar. Maar ze hebben ook een ¨normale huid¨ en donker haar. 

Puntige oren komen veel voor, maar niet allemaal. Ze worden ook wel Vulcans genoemd. 

 

Gosia: En zijn ze in het algemeen positief? 

 

Swaruu: Ja, ze zijn positief. Maar vergeet niet dat ze vandaag de dag zijn binnengedrongen. De 

hagedissen zijn de delen binnengedrongen die in een lagere Frequentie liggen, meestal vanwege 

hun geografische ligging, waardoor de delen van Agartha die meer onder en buiten de 3D liggen, vrij 

zijn. 

 

Gosia: Maar ze waren in 5D, toch? Hoe zijn de Reptilians daar in 5D gekomen? 

 

Swaruu: Omdat de delen van Agartha die dicht bij de oppervlakte liggen in 4D of 3D zijn. 

 

Gosia: Zijn ze betrokken bij de bewoners van de Aarde? 

 

Swaruu: Ja, maar ik kan niet weten in welke mate. Maar ja, dat zijn ze. 

 

Gosia: Bedankt, Swaruu. Ik ben blij met deze informatie. 

 

Swaruu: En er is nog veel meer. Graag gedaan, en bedankt. Tot morgen. 
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