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EXTRATERRESTRIËLE RACES in 5D (3) - ALPHA DRACONIANS (Pleiadische Boodschap - Taygeta) 

 

Swaruu: Alpha Dracos. Plaats van herkomst in dit melkwegstelsel: Alpha Draconis, maar ze komen 

daar niet vandaan, ze komen uit een andere tijdlijn, een ander sterrenstelsel, ze hebben alleen deze 

sector gekoloniseerd. We weten niet precies van welke planeet ze komen, als ze al van één planeet 

komen. Ze hebben altijd op duizenden planeten geopereerd. En het zou niet in dit melkwegstelsel 

zijn, noch in deze tijdlijn. Zelfs zijzelf weten niet waar ze vandaan komen. Het zijn zeer, zeer oude 

wezens als soort. We kunnen alleen zeggen dat ze het gebied Alpha Draconis domineren. Het is een 

constellatie. Maar ze zijn op duizenden planeten. Ze zijn de meest dominante roofdieren of soorten 

in de sector, samen met een andere, even dominante soort. Ze zijn gelijkwaardig op het niveau van 

gevaarlijk zijn en hebben geleerd elkaar te respecteren. Het andere dominante ras in die sector is de 

Urma of Urmah. Ook zij hebben ontelbare planeten gekoloniseerd, in de duizenden reeds. De Alpha 

Dracos waren vroeger de meest invasieve en veroverende wezens, voordat ze tot rust kwamen. En 

sommigen doen dat nog steeds. Zij en de Urmah wedijveren om de meest dominante van deze 

melkweg of sector te zijn. Maar ze respecteren elkaar wederzijds en het is een grote prestatie voor 

de Urmah omdat ze maar 10% wegen van een Alpha Draco, hoewel hun wreedheid hetzelfde is. 

 

Gosia: Komen zij uit dezelfde tijdlijn als de regressieve Reptilians? 

 

Swaruu: Ja. Alpha Draco's: Fysiek zien ze eruit als complete draken, zoals jullie het woord "draak" 

zouden opvatten. De kleinste gevleugelden die je op het internet aanneemt als Alpha Dracos zijn 

gewoon Dracos. Klein, van 3 of 4 meter hoog. Een Alpha Draco overschrijdt 12 meter en kan 15 

metrische ton of meer wegen. Het hoofd van een volwassen mannelijke Alpha Draco is de grootte 

van een compacte auto. Vol met tanden. Net als een Cobra slang stoten ze vloeistof uit via de 

voortanden of giftanden. Als die vloeistof in contact komt met een zuurstofrijke omgeving, ontbrandt 

het. Waardoor natuurlijke napalm ontstaat. Ze ademen geen vuur. Ze gooien brandbare vloeistof. 

Vanwege het gewicht lopen ze op vier poten, maar ze staan vaak op twee om hun enorme handen 

te gebruiken. Hun vleugels zijn zo groot als een vliegtuig, want ze vliegen en doen dat heel goed! Ze 

hebben pantserachtige schubben die een kogel van kaliber 5.56 en misschien 7.62 zouden doen 

weerkaatsen. Ze zien in volledige duisternis omdat ze infrarood zicht hebben door de temperatuur. 

Ze leven enkele duizenden lineaire jaren (als referentie). Zij hebben een geavanceerde patriarchaal-

holografische samenleving. Hun enorme schepen hebben warp-capaciteit. Zij zijn zeer interstellair. 

Over het algemeen dragen ze niets, alleen juwelen. Of soms enorme ceremoniële toga's. Ook aan de 

polsen en vingers. 

 

Gosia: Welke materialen of mineralen hebben hun voorkeur? 

 

Swaruu: Ze geven de voorkeur aan goud, en aan alles wat glanst. Elke kostbare steen. 

 

Gosia: Maar hoe ziet hun lichaam er dan uit? Hebben ze voeten en armen? En waar komt een toga 

om de hoek kijken, als je naar deze afbeelding kijkt? 

 

Swaruu: Ze moeten hun vleugels intrekken. 

 

Gosia: En dan wordt de stof opgespannen? 

 

Swaruu: Ja, natuurlijk. 

 

Gosia: Welke taal spreken ze? 

 

Swaruu: Draconisch. Maar ze zijn voornamelijk telepathisch. Onder voorbehoud, dit beeld is niet zo 

ver van de werkelijkheid. En er zijn vele soorten Draco's, ik heb het over de Alpha Draco's, verder 

niets. De groten, koningen van de Reptielen. Ze worden beschouwd als goden, zelfs voor andere 

sauroïde soorten, waaronder Kingu Naga en Usungal. Ze hebben twee grote schepen hier. Ze 

hebben hier hun officiële contact. Degenen die hier zijn, zijn positief. En ze zijn hier om andere 

negatievelingen weg te houden. Ze zijn nu veganisten. Ze eten synthetisch vlees. 
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Gosia: Belemmert de toga de vlucht niet als ze vliegen? Ik begrijp nog steeds niet goed hoe de 

kleren in dit enorme dierenlichaam passen. 

 

Swaruu: Ze vliegen niet met ze aan. Het is alleen ceremonieel. Ze gebruiken ze zo groot als 

bioscoopgordijnen. 

 

Gosia: Ah, ik begrijp het. Hoe is hun spiritualiteit? 

 

Swaruu: Zij zijn zeer geavanceerd en dicht bij de Bron of het Al. Multidimensionaal. Ze brengen 

tweederde van hun leven slapend door... in het astrale. Het is interessant dat de andere dominante 

soort, de Urmah, ook tweederde van hun leven slapend doorbrengen. 

 

Gosia: Vertel me meer over hun spiritualiteit, Swaruu. Wat zijn hun concepten? Metafysica? Hoe 

begrijpen zij de werkelijkheid? 

 

Swaruu: Ze lijken erg op de andere soorten van de Federatie (ze zijn geen Federatie). Met 

concepten die verwant zijn aan de onze. Zij hebben hun eigen Hoge Raad Alpha Draconis en zijn ook 

lid van de Orion Raad. Omdat zij zeer telepathisch zijn, zijn zij ook empathisch onder elkaar en met 

andere soorten. Zij zijn spiritueel verder geëvolueerd dan de noodzaak om invasief en agressief te 

zijn. Zij hebben al eerder op Aarde ingegrepen. Alle "mythen" over de draken komen van hen. Het 

zijn geen mythen, maar ze weerspiegelen de grootsheid van deze wezens. 

 

Alpha roofdieren, uit de ruimte. Niemand rotzooit met hen. maar ze zijn nu vreedzaam. 

 

Gosia: Hoe leven ze? 

 

Swaruu: Zoals je zou verwachten leven ze in enorme grotten. Op hun planeten zijn het vooral 

binnenaardsen. Ze maken geen huizen als zodanig; ze graven gaten in rotsen... holen bergen uit. 

Met hun grootte is het niet praktisch om gebouwen te bouwen. De vorm van hun schepen: meestal 

als enorme zwarte achterstevoren gepunte artisjokken. 

 

Gosia: Je zei dat ze "Draconisch" praten. Is het een taal met woorden? Gebruiken ze de mond? 

 

Swaruu: Ja, ze spreken. En ze leren andere talen. Het klinkt als ... Jehova praat. 

 

Gosia: Jehovah? 

 

Swaruu: Ja, hun stem is zo diep dat het alles doet rommelen alsof het Jehovah (God) is die 

spreekt. Aarden terminologie toepassen. 

 

Gosia: Zijn het zoogdieren? 

 

Swaruu: Nee. Andere Sauroïde soorten wel. Deze leggen eieren, maar ze zijn warmbloedig en 

houden hun temperatuur stabiel. 

 

Gosia: Hebben ze geslachten? 

 

Swaruu: Ja. Mannetjes en vrouwtjes. 

 

Gosia: Zijn ze seksueel? 

 

Swaruu: Ja, ze zijn seksueel. Kijk eens naar deze foto. Hierop staan vier Turkse F16's die een 

Draco-schip escorteren (niet Alpha Draco). De vorm is vergelijkbaar met die van de Alpha Draco's, 

alleen de grootte is veel groter. 

 

Gosia: Wat een vreemde vorm. 

 

Swaruu: Vliegende artisjokken. Voor zover we weten is de foto echt. 
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Gosia: Hebben ze sterrenzaden op aarde? 

 

Swaruu: Blijkbaar niet. 

 

Gosia: Kennelijk? 

 

Swaruu: Ik kan er niet 100% zeker van zijn, maar mijn beste gegevens zijn dat ze geen 

Sterrenzaden op Aarde hebben. 

 

Gosia: Ok. En is het mogelijk om psychisch met hen in contact te komen? Hen te channelen? 

 

Swaruu: Ja, dat kan. Ik heb begrepen dat veel mensen dat doen. 

 

Gosia: Ja. Hoe herken je dat het een Alpha Draco is? 

 

Swaruu: De betrouwbaarheid daarvan is ... wazig. Het is twijfelachtig, in werkelijkheid, hoe je het 

kunt weten. Veel mindere hagedissen zoals Kingu zouden zeggen dat zij het ook zijn om indruk op u 

te maken. 

 

Gosia: Interessant. Ik heb nog twee vragen over dit onderwerp. Wat is het verschil tussen Alpha 

Dracos, Dracos en Reptielen? Zijn ze allemaal van dezelfde familie? Behoren ze tot dezelfde 

hiërarchie? 

 

Swaruu: Het zijn allemaal Sauroïde of Reptiliaanse rassen. Er zijn ontelbare reptielrassen. Een 

momentje alstublieft. Dit zijn de hoofdtakken of soorten. De grafiek is niet volledig, het toont alleen 

de belangrijkste, maar het geeft een idee. Er is een verwarring of een informatiestrijd tussen 

Usungal en Kingu, beide beweren iets gedaan te hebben en de ander niet. Gewoon een 

waarschuwing daarvoor. 

 

Gosia: Dank je voor de grafieken, ik hou van grafieken. Ik ben een visueel persoon. Seraphim? Zijn 

dat Reptielen? 

 

Swaruu: Ja. 

 

Gosia: Ik geloofde dat het engelen waren in de christelijke godsdienst, en van het jodendom als ik 

me goed kan herinneren. 

 

Swaruu: Ja, natuurlijk! Dit is een reptielachtige infiltratie in de christelijke cultuur. Het zijn 

Reptielen. Gevleugelde. Er zijn negatieve en positieve. De Seraphim in het bruin zijn Seraphim 

Seraphey. Die eronder zijn Seraphim Dracos. Twee soorten. 

 

Gosia: Maar wel positieven, toch? 

 

Swaruu: Sommige positieven, sommige negatieven. Seraphey-Draconians. Ik heb niet gezien of 

gehoord dat ze iets anders dan negatief zouden zijn. Nu, een woord van voorzichtigheid, en iets dat 

veel problemen veroorzaakt: Dezelfde rassen hebben vaak meerdere namen. Plejaran/Taygetan, 

Centauri/Alfratean, Arcturians/Dieslientiplex, Koreandians, Devonians enz. Het hangt ervan af wie 

het zegt, en de Bijbel is niet de beste plaats om geschiedenis te leren. 

 

Gosia: Is deze lijst gerangschikt van hoger naar lager? 

 

Swaruu: Ja, tot Seraphim-Draconian. Daaronder is het ongeordend. 

 

Gosia: Hoe passen de Annunaki in dit geheel? Ik weet dat daar ook veel verwarring over is. 

 

Swaruu: Annunaki is het geheel van rassen, elk van hen die in het verleden contact hadden met de 

Aarde is de Annunaki. Ja, daar is veel verwarring over. Ze zijn allemaal op een bepaald moment in 

contact geweest met de Aarde of hebben dat vandaag de dag nog steeds. Er is bijvoorbeeld een 

verhaal van Yautja's die Amerikaanse Navy Seals in Vietnam confronteerden. 
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Gosia: Hoe kijken zij aan tegen de Taygeteanen en andere rassen? De Alfa. Hoe verhouden zij zich 

tot u en hoe ziet u hen? 

 

Swaruu: Sinds mensenheugenis (duizenden jaren) werken ze samen en respecteren ze de rassen 

van de Federatie. De relatie is hartelijk en van wederzijds respect. Vaak is er sprake van 

samenwerking. Over het algemeen zijn ze niet problematisch. Maar ja, er zijn nog steeds 

geïsoleerde negatieve Alpha Draco facties. Maar de positieven houden ze op afstand en jagen ze op. 

 

Gosia: Iets wat ik niet begrijp. Als die "beneden", de negatievelingen, hen als goden en hun 

koningen zien, waarom gaan ze dan niet naar de "positieve" kant? 

 

Swaruu: In het algemeen, niet allemaal. En wij stellen onszelf dezelfde vraag. Er zit een negatieve 

Alpha Draco invloed achter, dat is het meest waarschijnlijk. 

 

Gosia: De Alpha zien zichzelf als superieur aan jullie omdat ze zo oud en geavanceerd zijn? 

 

Swaruu: Die mentaliteit hebben ze niet. Misschien de negatieve, maar niet die hier. 

 

Gosia: Ok. Je zei dat de negatieve Alpha achter ... Weet je waar ze bij betrokken zijn? Wat ze aan 

het doen zijn? Wat is hun agenda? 

 

Swaruu: Het is niet met zekerheid bekend. Het is slechts een vermoeden. En als dat zo is, dan niet 

rechtstreeks, maar door communicatie op afstand, Portalen, en technologie. Er zijn geen negatieve 

Alpha Dracos fysiek hier. Alleen de positieve. 

 

De laatste opmerking over de Alpha Dracos: Zij zijn de meest indrukwekkende wezens die men in de 

ruimte kan ontmoeten. Het is moeilijk om een hagedis van drie verdiepingen hoog te overtreffen, 

die schepen heeft en vuur blaast. Brandend speeksel. Het beste exemplaar van Alpha Draco in de 

films: Smog, in Lord of The Rings. Andere zeer goede alternatieven: "The Reign of Fire." 

 

Gosia: Hoe is het om met zo iemand te praten? En praten ze ook met woorden tegen je? 

 

Swaruu: 99% van de keren is het via technologie. Niet van aangezicht tot aangezicht. Ja, ze praten 

tegen je met woorden, ik zeg je dat alles rommelt alsof het een berg zelf is die praat. 

 

Beeld: Ja, alleen dat het te veel stekels heeft. Ze zijn gladder op het hoofd. De stekels zijn 

nutteloos, maar ja, boven de ogen als een ratelslang. En naar de achterkant van de schedel als een 

schild. 

 

Gosia: Reïncarneren ze als andere soorten? 

 

Swaruu: Alle soorten reïncarneren onder elkaar. Dat is een feit van het universum; zo werkt het nu 

eenmaal. Dat gezegd hebbende, ze zijn erg geconcentreerd of verenigd. Ze komen niet veel naar 

buiten. Over het algemeen zijn ze erg hermetisch, daarom betwijfel ik of er hier Sterrenzaden zijn. 

 

Gosia: Hermetisch? In welke zin? 

 

Swaruu: Dat ze niet buiten hun kring van kennissen en familieleden komen. Het spreekt voor zich 

dat ze, ook al zijn ze respectvol, elitair zijn. Het is moeilijk om niet te geloven dat je als Alpha Draco 

beter bent dan anderen! 
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