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Atlantis, Lemurië, Reptilians, Adam en Eva, Tiamat - Taygetean Pleiadian Rol in de Oude 

Geschiedenis 

 

Swaruu: Wij zijn een vrije beschaving geweest gedurende ongeveer 850.000 menselijke jaren. 

Maar eerder, ongeveer een miljoen Aardjaren geleden, viel een zeer sterke reptielachtige 

invasiemacht het Vega gebied binnen, de planeten Avalon en Lyra, waar wat wij onze voorouders 

noemen van zo'n 400.000 rassen van mensachtige wezens, in vrede leefden, en daarom niet wisten 

hoe zij zich moesten verdedigen. 

 

Zij vluchtten uiteindelijk voor de binnenvallende Reptiel-macht om zichzelf te redden en kleine 

groepen humanoïde wezens (of mensachtigen) doken onder in alle mogelijke hoeken van deze 

sector van het melkwegstelsel. Dit moment staat bekend als de Grote Expansie van Lyra of gewoon 

de Grote Expansie. 

 

Talloze werelden werden bezaaid met de soort "mens". Waaronder Taygeta, Ummo, Aarde. 

Reptielen bleven op de soort jagen tot op de rand van uitsterven. Uit de nood om te overleven, werd 

de Federatie, zoals ze nu bekend is, geboren. ← De Federatie bestaat uit duizenden soorten, maar is 

opgericht door humanoïde soorten als een middel om zich te verdedigen tegen de Reptiliaanse 

invasie in dit kwadrant van de ruimte tegen totale uitroeiing, omdat sommige planeten met Lyrische 

humanoïden zo verwoest waren, of waren door de Reptiliërs dat er nog maar een handvol individuen 

over was. 

 

Er was een Lyrische kolonie die in vrede op Aarde leefde, in een hoogfrequente geavanceerde 

holografische samenleving, hoewel er op Aarde al andere soorten Hominiden waren voordat de 

Lyriërs arriveerden. De eerste mensen van Lyra landden ongeveer 40.000 jaar geleden op de 

planeet. Ze leefden in vrede en harmonie met oudere soorten, zoals de Nenderthals. Dit zijn oude 

Pre-Atlantis beschavingstijden, met ruimtehavens. 

 

In die tijd dat die geavanceerde holografische beschaving op Aarde was, was er een Taygeteaanse 

Pleiadische kolonie gevestigd die in vrede en samenwerking samenleefde met de Lyriërs. Die 

Taygeteaanse basis was op een nu verdwenen continent genaamd Oceanië. Die basis of kolonie 

heette Lemurië. Dit is vóór Atlantis. 

 

Het was slechts een kolonie binnen een grotere positieve beschaving op planeetschaal en het leefde 

samen met de Lyrische beschaving die op Aarde aanwezig was. Lemurië was een complexe 

beschaving, niet alleen van Taygeteanen, maar het had wel een zeer grote Taygeteaanse 

component, als hun kolonie. Zoiets als New York is een groep van culturen, zoals Little Italy, Little 

China, Ieren, Russen. 

 

Deze beschaving werd binnengevallen door de Reptielen. Dit gebeurde na een grote veldslag, die 

door de onderzoekers van "Ancient Aliens" de "Eerste Oude Oorlog" wordt genoemd, waarbij 

nucleaire wapens tegen hen werden gebruikt (daarom zijn er sporen van ioniserende radioactiviteit 

van bomkwaliteit in plaatsen als Pakistan). 

 

Het enige deel van die planetaire beschaving dat bleef vechten was Lemurië. Terwijl de Reptielen de 

rest van de mensachtigen tot slaven maakten, vocht Lemurië tegen de indringers. Degenen die 

overbleven werden door de Reptielen Adams genoemd, of Adamisch ras - dat verwees naar de 

gevangen Lyriërs en degenen die van hen afstamden toen dit meerdere generaties duurde of gaande 

was 50 000 - 40 000 tot 13 000 - 12500 jaar geleden. 

 

Kinderen werden gescheiden van volwassenen, sommigen werden gebruikt voor het ouderschap 

waarbij pasgeborenen bij de geboorte van hun moeders werden gescheiden. Deze pasgeborenen 

werden geïndoctrineerd met de Reptiel-leringen, maar ze werden ook genetisch veranderd (men 

probeerde het, maar het mislukte vanwege de zeer sterke band met de Bron die alle Lyrische rassen 

hebben). De volwassenen werden afgeslacht en opgegeten. De kinderen werden achtergelaten om 

een nieuw ras van slaven te stichten: het Adamische Ras. 
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In het Oude Testament moet worden gelezen dat met een persoon daar een ras of een volk wordt 

bedoeld en NIET een individu. 

 

Maar nu moet ik zeggen dat de binnenvallende Reptilians met behulp van genetica uit zichzelf een 

ander ras van Reptilians creëerden dat nu "inheems" is op Aarde. Dat ras is nog steeds door hen tot 

slaaf gemaakt. Ze gebruikten een deel van hun genen om een ander inheems reptielachtig ras, 

waarschijnlijk een dier, te verbeteren en te gebruiken. Zij deden dat vlak voor de confrontatie met 

Tiamat, en vlak voor de zondvloed die alles vernietigde, hun technologie en beschaving (waarover 

binnenkort meer). Dat gecreëerde Reptilian ras overleefde de vloed en zij zijn degenen die al het 

vuile werk opknappen voor de superieure Reptilians. 

 

De eerste 2 pogingen om hetzelfde te doen met de antropomorfe Lyriërs werkten niet omdat zij 

allen een zeer sterke band hadden met de Bron en het spirituele. De Lyrische genetica is te sterk, 

dus als ze een gen onderdrukken zal het weer naar boven komen vanwege het hoge bewustzijn van 

de mensen. Dus besloten ze niet te proberen mensen genetisch te onderdrukken (Adamisch ras of 

Homo-Atlantis) en kozen ze voor het onderdrukken van reptielachtig DNA. 

 

Dus, uiteindelijk is wat de Soemerische tabletten zeggen onwaar, omdat de mensen niet op Aarde 

werden geschapen en zij ook niet met succes genetisch werden beperkt. De beperkten zijn het 

reptielachtige slavenras. De Lyrische "Homo-Atlantis" zijn alleen beperkt door geloof op een 

genetische manier. Mensen zijn alleen beperkt omdat zij geloven dat te zijn. Zelfs bij het ouder 

worden. Dit is zeer belangrijk als onderwerp omdat ik inga tegen wat er gezegd wordt in de 

Soemerische Tabletten en andere plaatsen zoals de Popol Vuh, door vol te houden dat het niet de 

mensen zijn die beperkt zijn maar de Reptilians van een lager sociaal niveau. 

 

Nu hebben we een probleem met het benoemen van de Reptiel soorten die hier bij betrokken zijn. 

Sommigen zeggen dat het de Usungal zijn, anderen de Kingu. Aan de hand van namen, je weet wel 

van de Aarde, weten we hier wel wie ze waren, we zijn er alleen niet zeker van of de vertaling voor 

hen Kingu of Usungal moet zijn. Voor ons is het in principe de Naga en varianten. 

 

De Reptielen creëerden op dat moment hun bolwerk Atlantis, dat zich boven het continent bevond 

dat nu bekend staat als Appalachia, dat nu onder de Noord-Atlantische Oceaan ligt. Hieraan ontleent 

de Appalachian Mountains in het oosten van de Verenigde Staten hun naam. Dit gezegd zijnde, 

Atlantis is niet één enkele plaats omdat het een bijna geheel planetaire beschaving was. Atlantis is 

de Reptiliaanse beschaving die samenleefde met Lemurië en niet opgaf. 

 

De Aarde is ontelbare keren bezocht door ontelbare rassen die er hun invloed hebben achtergelaten. 

Van Atlantis wordt algemeen gezegd dat het een bolwerk van wijsheid was en zeer geavanceerd. 

Inderdaad zeer geavanceerd, maar het was een bijna uitsluitend reptielachtig oord. De mensen op 

Aarde vermengen kwaliteiten van Atlantis met kwaliteiten van Lyria-Gaia. Maar het zijn twee 

beschavingen, waarbij de eerste Lyria-Gaia degene is die volledig als een ambassade was waar 

talloze rassen vrij naast elkaar leefden. Onder die rassen waren de Atlantiërs die, zoals hun naam al 

aangeeft, afkomstig waren uit het zonnestelsel Atlas in de Pleiaden M45. Dit zijn enkele van degenen 

die "reuzen" worden genoemd, maar er waren ook andere rassen die groot waren. 

 

Degenen die worden afgebeeld op de Sumerische tabletten waren kennelijk Reptilians die 

"getransformeerd" waren tot iets van een mensachtig uiterlijk voor hun gemakkelijkere interactie 

met het Adamische ras, afstammelingen van de Lyrische basis. En dit zijn voornamelijk degenen die 

in de Sumerische verslagen worden voorgesteld als grote mannen met baarden. 

 

De Atlantiërs van de Pleiaden hebben echter ook baarden en een vergelijkbare grootte, wat het 

moeilijk maakt om dit historische moment nauwkeurig te volgen en te verklaren. De Atlantiërs zijn 8 

tot 10 meter lang. Hun huid is koperkleurig, bruine of zwarte baard. Blauwe, groene of bruine ogen. 

Blijkbaar hebben de Atlantiërs vooral invloed gehad op verschillende plaatsen in Meso-Amerika. Het 

laatste bezoek van hen dat wij hebben geregistreerd was 600 jaar geleden in de streek die nu 

centraal Mexico is (Tula Hidalgo: Atlántes). Zij zijn niet teruggekeerd, zij zijn lid van de Raad van 

Alcyone en krachtens een decreet van deze Raad is het Taygeta die hier de 9 stelsels van Pleiaden 

M45 vertegenwoordigt. 
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Onder de rassen die hier aanwezig waren toen Lyria-Gaia werd binnengevallen, waren Celeaanse 

Plejadiërs en Andromedaanse bases of koloniën in het gebied dat nu India en Pakistan is. Deze 

rassen zaaiden veel concepten die later als basis zouden dienen voor Boeddha en die hem leidden 

naar alles wat hij deed. Veel wezens zoals Shiva waren buitenaardsen en dit verklaart ook direct 

waarom verschillende wezens in India en in die regio van de planeet in het algemeen als 

blauwhuidig voorkomen. Het waren gewoon ET's van Andromedaanse genetische takken. 

 

Ook de geschriften zoals het Nepalees zijn bewaard gebleven met tot 90% gelijkenis met de 

symbologie en het schrift van de moderne Andromedaanse taal. Shiva vocht tegen de 

binnenvallende Reptielen en er wordt gezegd dat hij alle gevechten won, maar de uitkomst verdwijnt 

uit de archieven. Het meest waarschijnlijke is dat hij ook is bezweken onder de wapens van de 

Reptielen, en dat Lemurië overblijft als de enige plaats met effectief verzet tegen de Reptiel-invasie. 

 

Ter verduidelijking, Lemurië dateert van vóór Atlantis, het leefde samen met zowel de Lyrianen als 

de Reptielen van Atlantis. 

 

Het Adamische slavenras van de Reptielen - de beschaving van Atlantis - 

 

Wat er op dit punt gebeurde is dat de Taygeteaanse Pleiadiërs op de Lemurische verzetsbasis wisten 

dat dit alles gebeurde met het Lyrische ras en zij wisten dat zij moesten ingrijpen. Zij deden een 

tegenaanval en slaagden erin de geknechte Adams te bevrijden. 

 

En nu begint Genesis, uit het Oude Testament: Genesis. Het betekent: De Genen van de godin Isis. 

Adam en Eva in de Bijbel is deze gebeurtenis. Zoals het Oude Testament zegt, ging de Slang (de 

Taygeteaanse vrouwen van Lemurië) naar de Hof van Eden (bolwerk Atlantis) en gaf de verboden 

vrucht van wijsheid aan Adam en Eva (het Adamische ras niet 1 man - een tot slaaf gemaakt ras). 

 

Zij gaven het aan Eva, omdat zij als vrouwen toegang hadden tot de plaatsen waar zij gevangen 

werden gehouden, waar zij hun tijd doorbrachten, waar de Taygeteaanse vrouwen als hen 

doorgingen. Dus gingen zij eerst met de vrouwen om. Daarna brachten de Eva's de boodschappen 

van de Taygeteanen over aan de Adams. 

 

De oude Reptielen gebruikten de slang als symbool voor vrouwen vanwege de gelijkenis met de 

DNA-spiraal, omdat het de vrouw is die met haar genen afstamming geeft. De Egyptische hiëroglief 

voor vrouw is een slang, en het wordt herhaald in andere delen van de wereld, China, Japan, Meso-

Amerika, en anderen. 

 

Zij waren naakt (zonder kennis) en de slang (Taygeteanen) gaf de verboden vrucht (waarheid en 

kennis) aan Evas die het op hun beurt gaven aan de Adams. 

 

De Adams, het ras, hadden geen vrijheid en zij hadden geen middelen om hogere kennis te 

bereiken, dit om hen tot slaaf te maken. Naakt zijn = geen kennis hebben, geen kleren - kennis. De 

Reptielen werden erg boos omdat de Lemuriërs de geknechte hadden bevrijd, en zij begonnen een 

uitroeiingsoorlog tegen wat overbleef van Lemurië (12.500 jaar geleden). En dit is de tweede grote 

oorlog op planetaire schaal die ook leidde tot het Tiamat incident. 

 

Maar dit is op een andere manier relevant: Dit is waarom vrouwen altijd onderdrukt worden op 

Aarde. Dit is waar het begon. De Reptilians aan de macht willen niet dat vrouwenrechten hebben, 

niets, geen macht, altijd vrouwen onderdrukken. Als straf hiervoor. Daarom zijn de Reptielen tot in 

deze dagen tegen de vrouw, ze vallen haar aan, en ze verachten haar, en nemen de cultus van de 

godin weg, bijvoorbeeld in Egypte, in een latere tijd. 

 

De slang zijn wij, Taygetan Pleiadians. De Eva's zijn de vrouwen van het Adamische ras die als 

eersten naar de Taygetanen luisterden, en vervolgens de mannen de informatie gaven die tot hun 

vrijheid leidde. 

 

Adam = mannelijke Lyrische slaven. Eva's = Lyrische vrouwelijke slaven. Slang - Taygetan vrouwen. 

Symboliseert genetische verwantschap met de Lyrianen. Tuin van Eden = Atlantis. 
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Waar was de tuin van Eden volgens de geleerden? Tussen de Tigris en de Eufraat rivieren in Irak. 

Het hoofdkwartier van Atlantis (niet het grootste deel van de beschaving die planetair was, met 

uitzondering van Lemurië) lag daar in Irak en sommige geleerden hebben het gevonden. Daar in 

Irak was de Tuin van Eden, of het belangrijkste bolwerk van Atlantis, hoewel het grootste deel van 

de beschaving zich in Appalachia bevond. 

 

De Reptielen vergeven dit feit niet, want het ontnam hen de controle over hun slaven, die, logisch, 

een grote opstand begonnen en Atlantis ontvluchtten (zij werden niet verdreven, zij vertrokken, 

omdat zij zich al naakt (zonder kennis) wisten en vrijheid wilden). De woedende Reptielen zetten 

daarop weer een grote jacht in met een daaropvolgende slachting onder Lyriërs en Taygeteërs, 

waarbij sommigen overleefden. Lemurië stond nog overeind en vocht. 

 

En dat is wat wij nu weer doen, het Adamische ras, of ¨Homo Atlantis¨ (de mensen op Aarde) laten 

inzien dat zij geen kennis hebben, dat zij naakt zijn, en dat zij wakker moeten worden. 

 

Tiamat: 

Tiamat, de planeet die 12.500 jaar geleden werd vernietigd, was een zeer grote planeet, ongeveer 

80% zo groot als Neptunus en stond dichter bij de aarde dan Mars nu staat. 

 

Het was een waterplaneet, met weinig eilanden, en zeer lichtgevend omdat hij door zijn grote 

omvang de zon veel weerkaatste. En dit is de bron van alle mythen die verband houden met twee 

zonnen in dit sterrensysteem. Tiamat, een waterplaneet, functioneerde als een spiegel, en daarom 

noemde men hem "de tweede zon". 

 

Oude verslagen op Aarde spreken over een tweede zon. Het staat niet alleen in de Soemerische 

tabletten, maar ook in geschriften uit China, Japan en zelfs in Meso-Amerika in de Popol Vuh 

(Maya). Dit heeft ook de Nibiru ideeën aangewakkerd over de hele dag. Deze tweede zon is niemand 

anders dan Tiamat, geen "zon", een planeet, maar omdat het een enorme waterplaneet was, dichter 

bij de Aarde dan Venus nu is, voornamelijk zee, weerkaatste het het licht van de zon en verscheen 

het als een tweede zon. 

 

In het vervolg van het verhaal ontdekten de Reptilians dat de Federatie hen zocht wegens het 

overtreden van talloze regels en wetten in de ruimte, en zij zetten een fictieve basis op de planeet 

Tiamat op om loksignalen uit te zenden en zo een hinderlaag tegen de Federatie op te zetten. De 

Federatie was ook al onderweg, om te zien waarom het contact met de Lemurische basis en de 

Lyrische kolonie verloren was gegaan. 

 

Een grote gevechtsvloot onder leiding van Taygeta kwam binnen en ging naar Tiamat om de 

signalen te onderzoeken en zij vielen vreselijk in de hinderlaag van de Reptilians. Er was een enorm 

ruimtegevecht van epische omvang, zelfs naar huidige maatstaven, en het resulteerde in de 

vernietiging van meer dan 75% van de strijdkrachten van zowel de Federatie als de Reptilians. 

 

Er werden massavernietigingswapens, nulpuntwapens en thermonucleaire energiewapens gebruikt, 

die de planeet Tiamat destabiliseerden en schokgolven in zijn grote oceaan veroorzaakten die 

resulteerden in de afwijking van zijn magnetosfeer, wat resulteerde in de vernietiging van de 

planeet. Het oppervlak van Mars werd ook verwoest door nucleaire en energiewapens. 

 

De vernietiging van Tiamat bracht daarop chaos in de delicate dynamiek tussen de planeten van dit 

zonnestelsel. Het bracht een reeks cataclysmen op alle planeten met zich mee, waardoor een nieuwe 

baanverdeling van alle sterren ontstond en zoals we al eerder hebben gezegd stond de Aarde dichter 

bij Tiamat dan nu bij Mars. 

 

En daarom viel een deel van het water van Tiamat op de Aarde, die zoals gezegd een zeer grote 

planeet was, bijna zo groot als Neptunus en bedekt met water, waardoor de oppervlakte van de 

Aarde, die in die tijd bijna geheel bedekt was met dichte bossen en nog 5 continenten telde, 

overstroomd werd. De vloed bracht de vernietiging met zich mee van de Reptielenbeschaving van 

Atlantis en van Lemurië. 
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De omwenteling bracht de zondvloed (legende van Noa's Ark) die niets anders was dan het water 

van Tiamat (een deel ervan) dat vanuit de ruimte op Aarde neerstroomde. Het is wat Atlantis en 

Lemurië vernietigde. Het veroorzaakte ook een poolverschuiving. Overspoelde de planeet en 

creëerde de continenten zoals ze nu zijn. Dit verwoestte ook het oppervlak van Mars, zodat de 

bewoners van die planeet tot op de dag van vandaag grotendeels ondergronds blijven. 

 

Voor ons rechtvaardigt niets de vernietiging van een hele planeet en veel soorten karma wordt 

daarvoor gedragen, zeggen ze. Die confrontatie, en de oorlog om de Aarde van vandaag is de 

voortzetting van de Orion-oorlogen, ze zijn nog niet voorbij. Ze duren vandaag nog voort. Het 

verschil is dat de Federatie nu de overhand heeft over de regressieve Reptielen. 

 

Gosia: Dus, toen de overstromingen plaatsvonden door de Tiamat-oorlogen, zoals Lemurië werd 

vernietigd door de overstromingen... zo ook Atlantis! 

 

Swaruu: Ja, beide zijn tegelijkertijd vergaan. 

 

Gosia: Ok dus wie bleef erover op Aarde? 

 

Swaruu: Een totaal vernietigde reptielachtige cultuur zonder technologie en een klein aantal 

Lyrische mensen. Zij maakten hen tot slaven voor de vloed, en daarna gebruikten ze Mind Control, 

omdat de Reptilians maar met heel weinig waren in vergelijking met de Lyrians die nu de 

voorvaderen zijn van de Aardse mensen van vandaag (Adamisch ras). Ze beschikten niet over 

overgebleven technologie, dus alles wat ze hadden was de Mind Control benadering. 

 

Het 3D Matrix onderdrukkingssysteem werd door de Federatie vlak na de zondvloed geplaatst. 

 

In die tijd was de Federatie erg zwak en had veel problemen, ook vanwege de cataclysmen. (Ik 

moet vermelden dat tijdens de vernietiging van Tiamat en de daaropvolgende herschikking van de 

astro's (planeten) van dit zonnestelsel, de Aarde ook een poolverschuiving onderging als gevolg van 

de verandering van magnetische velden). 

 

Als gevolg hiervan heeft de Federatie ervoor gekozen een elektromagnetische barrière als een muur 

rond de Aarde te installeren. Deze is geprojecteerd vanaf een van de schepen die tijdens het conflict 

zijn beschadigd (de Maan, een oud en beschadigd biosfeerschip van de Federatie en van 

Andromedaanse makelij). Het moest voorkomen dat de negatieve Reptilians ontsnapten terwijl de 

Federatie kon terugkeren om af te maken waar zij aan begonnen was. En zo werd de 3D-matrix 

geboren. 

 

Robert: Wat gebeurde er met de overlevenden van de zondvloed? 

 

Overlevenden van de zondvloed: Wat er overbleef van Lemurië, Lyriërs en Taygeteanen daar, 

toen de Aarde werd overstroomd, emigreerden voornamelijk naar de kusten van Japan, wat nu 

Zuid-Amerika is en de westkust van de VS. In de Atlantische Oceaan, wat overbleef van Atlantis, 

trokken de overlevende Reptilians en slaven naar de Hooglanden van Schotland en Ierland. 

 

Robert: En wie zijn die wezens met de verlengde schedels "homo capensis"? Zijn zij nog op Aarde? 

 

Swaruu: Zij zijn nog een soort. Zeer verbonden met Atlantis. Na de vloed migreerden ze naar de 

hooglanden van Schotland en Ierland. Vandaar de naam hooglanden. Van daaruit daalden ze af naar 

plaatsen die meer op hen leken, zoals Egypte. Zij hadden ook grote nederzettingen in Zuid-Amerika. 

Ze komen uit het sterrenbeeld Cassiopeia en bewonen daar vele werelden. Op dit moment zijn er 

geen op aarde. Ze verloren al hun technologie, hun schepen en alles. (Er zijn geen gegevens over 

ijstijden in deze tijd, in tegenstelling tot wat de gevestigde wetenschap zegt, was er geen ijstijd. Het 

werd geïntroduceerd als een excuus om de ware geschiedenis uit te wissen). 

 

Robert: Dus wij die op Aarde zijn, zijn niet de variant die de Reptielen hebben geschapen? 

 

Swaruu: Ik moet dit heel duidelijk maken. Zoals ik hierboven al zei, zijn mensen niet gemaakt door 

de Reptilians, hun plan en hun genetische manipulatie werkten niet omdat de basis Lyrians het zelf 
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verhinderden vanwege hun geavanceerde bewustzijn en verbinding met de Bron. Wat de 

Soemerische tabletten zeggen en ook de Popol Vuh, is informatie die is verstrekt en/of geschreven 

door de Reptilians en is hun standpunt met een agenda om de mensen/Lyriërs te beheersen. Het is 

weer als een Bijbel, een verhaal opgetuigd voor een agenda. 

 

Zoals ik al eerder heb gezegd, alleen omdat het geschreven is in Sumerische tabletten, betekent het 

niet dat het de waarheid is. Het is geschreven door de "overwinnaars" met een agenda. Als dit hun 

verslagen waren, zou het niet in klei geschreven zijn, maar in kwartskristallen, gouden schijven, of 

soortgelijke apparaten. 

 

De menselijke wezens zijn Lyrian, en hun DNA is compleet, het is alleen gedeactiveerd, maar niet 

door een reageerbuis, maar door de manipulatie van het menselijk bewustzijn, want het is 

bewustzijn dat een gen, een keten van genen of de hele reeks van de genetica van een soort 

activeert, deactiveert en herschrijft en het is ook bewustzijn dat op deze manier een nieuwe soort 

creëert, en niet door willekeurige mutaties of natuurlijke selectie. 

 

Daarom zal het spirituele ontwaken van de mensheid jullie DNA van 12 strengen en 24 

chromosomen teruggeven. Omdat het er al is, alleen onderdrukt met het gebruik van Mind Control. 

Het enige dat mensen beperkt is het idee of geloof dat ze beperkt zijn. Wetenschappelijke schepen 

zoals de onze hebben het moderne menselijke DNA bestudeerd en, net als de resultaten van de 

experimenten van andere rassen, wordt bevestigd dat het DNA compleet is. 
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