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20201122-Taygeta-NL-Piramiden-hoe-werden-ze-gebouwd-en-wat-
dienen-ze-buitenaardse-kennis-Plejaden 
 

Piramiden - Hoe werden zij gebouwd en waartoe dienen zij? - Buitenaardse Kennis (Pleiaden-

Taygeta) 

 

Swaruu: Piramiden zijn 100% van stellaire constructie, ze zijn niet van de inheemse bevolking. Zij 

dateren van vóór de Egyptische cultuur en zijn gebouwd door een conglomeraat van 

samenwerkende rassen van de Federatie als generatoren van vrije energie en potentiëlen van 

bewustzijn voor reizen zonder schip (meer details volgen). Het zijn energiecentrales op planetair 

niveau. 

Algemene informatie: Leeftijd van de bouw: Zij (Gizeh) werden gebouwd vlak na de zondvloed toen 

de Matrix werd geïnstalleerd. En hadden ook tot doel de Frequentie die de maan uitzond, wereldwijd 

te verspreiden. (De Sfinx is ongeveer 30.000 jaar oud). Maar de exacte data zijn zelfs voor mij 

schetsmatig. Zoals ik al eerder heb uitgelegd is alles van voor de maanmatrix bijna onmogelijk te 

berekenen. 

In het kort: Gratis stroomgenerator, die de basis en nabijgelegen faciliteiten van stroom voorziet. 

Frequentie manipulatie bereik in combinatie met andere piramides op de planeet voor planetaire 

Frequentie manipulatie van onderaf. Naturalisatie en manipulatie van frequenties van de 

maanmatrix. Fysieke dimensionale poort. Dimensionaal portaal voor astraal reizen. 

 

Constructeurs: Federatie Techniek. 

Gosia: Is er een specifiek ras dat ze gebouwd heeft? 

 

Swaruu: Nogmaals, vele rassen hebben geholpen, niet slechts één. Het was een inspanning van de 

Federatie. De Taygeteanen waren erbij betrokken, maar niet alleen. Ze werden gebouwd als 

onderdeel van een planetair energienetwerk. Door de Federatie, meerdere rassen, want het was een 

station of basis, grotendeels ondergronds met twee niveaus (dat is er nog steeds). De belangrijkste 

bouwer was Thoth, en ze werden gebouwd op een manier die niemand vandaag nog in overweging 

neemt, namelijk de antizwaartekracht levitatie van enkele stenen geholpen door interne kranen (die 

er nog steeds zijn, dat zijn de bases van de ankers en waar de enorme kabels of touwen en katrollen 

doorgingen. Dit in de grote kamer van de piramide van Cheops). 

 

Gosia: Ja, leg eens uit Swaruu, hoe ze precies gebouwd zijn. Het is de tweede vraag na ¨wat is hun 

functie¨ die mensen stellen. We zullen het later over de functie hebben. 

 

Swaruu: Levitatie met antizwaartekrachttoestellen, vervolgens naar hun locaties getrokken met 

behulp van een kraan die in de Koningskamer was geïnstalleerd (in het geval van de piramide van 

Cheops). De katrollen en de plaats waar het systeem was geïnstalleerd, zijn er nog steeds. De 

levitatie was alleen om het grootste deel van het gewicht te verwijderen. 

 

Gosia: De kranen? 

 

Swaruu: Het was gebouwd in een spiraalvormige beweging of manier. 

 

Gosia: Hoe werden de kranen aangedreven? 

 

Swaruu: Elektriciteit en hydrauliek <---- Menskracht bij de kleintjes. Want de stenen waren niet zo 

zwaar. 

 

Gosia: Was er elektriciteit? 

 

Swaruu: In die tijd had heel Egypte elektriciteit in elk huis. 

 

Ze werden gebouwd met verschillende methoden, niet slechts één (de mens verwacht er altijd maar 

één). Ze maakten gebruik van kalksteen uit steengroeven, dat verder naar het zuiden werd 

gevonden (zoals officieel beschreven). Ze werden gezaagd met energie-instrumenten (industriële 

lasers, en gecomprimeerde geluidszagen). Gecomprimeerde geluidszagen komen op de tweede 

plaats, lasers op de tweede. 
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De stenen werden vervolgens op hun plaats gebracht met behulp van antizwaartekracht en ook 

geluid. Sonische levitatie is een systeem dat veel wordt gebruikt in oude constructies, o.a. in Peru. 

Toch werd een systeem van ondersteunende kranen gebruikt die zich bevonden in wat nu bekend 

staat als de Grote Kamer. Een grote externe hellingbaan werd niet gebruikt zoals velen suggereren, 

omdat de constructie van die hellingbaan die van de piramide zelf overtreft, dat is onlogisch. Maar er 

werden spiraalvormige hellingen gebruikt binnenin dezelfde piramide. Oprijplaten die er nog steeds 

zijn omdat er nog steeds holle plaatsen zijn. Het zijn de hellingen. 

Vloeibare steen (vloeibaar gemaakt met geluid) werd gebruikt als vul- en vasthoudmiddel of lijm 

tussen de stenen en de structuren. 

Vloeibare steen <----- voor de buitenste. Ze werden op hun plaats gebracht met behulp van mallen 

<---- 

 

Gosia: Vloeibare steen? Zoals cement? 

 

Swaruu: Niet precies. Componenten zoals cement zijn broos en van inferieure kwaliteit. Ik bedoel 

dat bij een bepaalde temperatuur, bijgestaan door sonische frequenties volgens de frequentie van 

de steen, deze vloeibaar wordt. Deze vorm van bouwen door het vloeibaar maken van steen wordt 

in Taygeta nog steeds gebruikt als basisbouwmedium voor gebouwen en huizen. 

Dat is niet bouwen door mal, dat is construeren door sneden. Het wordt gemaakt met een plasma-

tip, als een plasma-laserstraal en, naar men zegt, verhoogt die chaotische vorm alleen maar de 

sterkte van de constructie door een hoekig-pyramidaal-driehoekige geometrie met grote structurele 

sterkte. 

Het moet gezegd worden dat elke constructie anders is, de plasmatip is niet op alle plaatsen 

toepasbaar. De Egyptische technologie omvatte ook geluid levitatie, zonder antizwaartekracht hulp. 

 

Robert: Ja, vooral de functie van de Pyramidon. 

 

Swaruu: Wat is Pyramidon? 

 

Robert: De kleine piramide die bovenop de piramide werd geplaatst. 

 

Swaruu: De energiecondensator? Het was pure witte kwarts, bedekt met bladgoud. Die zaten niet 

aan de uiteinden van de piramides. Ze hadden energieconcentrerende eigenschappen en dienden als 

draadloze Tesla energie transmissie antennes. 

Dus, vloeibaar kalksteen met specifieke geluidsfrequenties werd gebruikt. Je trekt ze terug en het 

wordt weer vast. Er werden lokale arbeiders gebruikt (geen slaven. Mensen die vrijwillig parttime 

werkten zoals in holografische samenlevingen gebeurt). En geavanceerde machines. Ook, niet zo 

geavanceerde maar efficiënte machines zoals katrollen en kranen. 

 

Robert: Ik zou het niet erg gevonden hebben om daar te werken. In goede omstandigheden 

natuurlijk. 

 

Swaruu: Ja, het waren goede omstandigheden. Is dit genoeg in termen van hoe ze werden 

gebouwd? 

 

Gosia: Ik denk het wel, Swaruu. Jij zult wel beter weten. Ik heb geen idee hoe ze gebouwd zijn. 

 

Robert: Aan wie wordt de bouw toegeschreven? 

 

Swaruu: Het wordt toegeschreven aan Henoch en Thoth. Maar zoals met alles was het een 

coöperatieve constructie van de Federatie. Met de lokale bevolking als ook deel van de Federatie of 

als onder de vleugels van de Federatie. (Sommigen zeggen dat Henoch en Thoth dezelfde persoon 

waren.) 

 

Gosia: Dank u zeer. Ok, laten we het nu hebben over de functie van piramides. Wat zijn ze? Waar 

zijn ze voor? Dus, het doel was om energie op te wekken? Het waren geen graven, noch een 

astrologische plaats... 

 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 3 van 12                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Swaruu: Ja, elektriciteit... en om elektriciteit over de hele aarde te sturen, waar je ook bent, maar 

ook om de Frequentie van de hele planeet te stabiliseren. Maak het nog positiever, met een 

omgekeerde manier dan de maan nu doet. Er zijn piramides over de hele Aarde geplaatst op locaties 

van leylijnen. Over de hele wereld, de meeste staan in China. Het is allemaal onderdeel van 

hetzelfde systeem. Je kon toen overal op Aarde zijn en je zou draadloze stroom hebben met dit 

systeem. 

 

Gosia: Waarom werkt het dan niet meer? 

 

Swaruu: Omdat de Cabal niet wil dat het werkt. Omdat de bevolking geen rekening hoeft te betalen 

voor gratis energie! Het is een apparaat voor gratis energie op planetaire schaal. Maar het diende 

andere doelen, waar ik later op in zal gaan. 

Piramides zijn enorm. Onmogelijk te maken zonder zeer hoge technologie. Slaven? Zelfs niet als 

grap. Plus, Egypte gebruikte geen slaven. 

Let op de 8 zijden van de Grote Piramide. 

Topografie van de plaats. 

Om de piramide te begrijpen, moet je begrijpen dat hij niet alleen van onderen is gebouwd, maar 

ook van bovenaf. En maar weinig mensen lijken de oude Egyptische hiërogliefen te kennen. 

Veel onderzoekers geven aan dat de piramiden naar Alpha Draconis wezen. Maar niet alleen naar 

Alpha Draconis, ook naar de Pleiaden en Sirius. 

Piramides op andere werelden: Wijdverspreid gebruik als vrije energiecentrales met draadloze 

elektrische transmissie. Plaatsing op leylijnen om de planetaire effecten te versterken en te de-

polariseren tussen de lading van de atmosfeer en de elektrische lading van de grond. Primaire 

aardingsmethode, door watervoerende mantel. 

 

Soort energie: Nulpuntsenergie door ladingsverschil. 

 

Gosia: Wacht. Andere werelden bedoel je andere planeten? 

 

Swaruu: Correct. Het gebruik is wijdverbreid in Federatie werelden. In Taygeta, om niet verder te 

gaan, worden ze gebruikt als energiegeneratoren. Dit is allemaal nulpuntsenergie. 

Hier staat dat de basis 440 Egyptische el is, terwijl mijn gegevens zeggen dat hij 365,25 Egyptische 

el meet. Dezelfde maat. 

Dat is belangrijk, ja. Om de een of andere esoterische reden is de waarheid verborgen. Want alle 

metingen zijn gerelateerd aan de afmetingen van de Aarde. 

 

Swaruu: Ja, maar daar brengen ze ons mee in de problemen. En dat is wat ze willen, want ze 

verplaatsen of veranderen de berekeningen. 

 

Merk op hoe de kamer van de Koningin op het geometrische punt van de piramide ligt. Dat is waar 

de energiecollector was. Het was bedekt met gepolijste witte kalksteen. Van binnenuit veroorzaakte 

hij een interne weerkaatsing van deeltjes uit de atmosfeer die binnenkwamen via het met goud 

bedekte kristal aan het uiteinde. (Zuiver witte kwarts bedekt met bladgoud). 

De deeltjes komen uit de atmosfeer naar beneden op zoek naar aarde, ze kaatsen af op de witte 

kalksteen die piëzo-elektrische en isolerende eigenschappen heeft die verhinderen dat de elektrische 

deeltjes, of het nu positronen + of elektronen - zijn (omdat de polariteit van de lading, het 

ladingsverschil tussen de atmosfeer en de grond varieert en omgekeerd is), terugkeren naar de 

atmosfeer. 

Zij komen binnen op zoek naar land, want dat is het punt van de grootste verbinding tussen de 

atmosferische lading en die van de grond. Ze kaatsen naar binnen op de witte kalksteen en 

concentreren zich in de Koninginnekamer, waar een depolarisatie naar de grond plaatsvindt, zoals je 

hierboven kunt zien. 

 

Gosia: Wat was bedekt met wit? De hele piramide zoals op deze foto of de verzamelaar van de 

energie binnenin? 

 

Swaruu: De hele piramide. 
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De energie is geconcentreerd in de Koninginnekamer en wordt gedepolariseerd met de ondergrondse 

kamer die land maakt en zich verbindt met de watervoerende lagen daar waardoor een 

geconcentreerd ladingsverschil ontstaat tussen hemel en aarde. 

 

Robert: Het is duidelijk te zien dat het een krachtgenerator is. 

 

Swaruu: Dit is hetzelfde als het hebben van een continue en voltage geregelde bliksemschicht. De 

Koningskamer diende als controlekamer en voor ander gebruik van de piramide, zoals het zijn van 

een portaal. Boven de Koningskamer bevond zich een reeks hoogtechnologische condensatoren die 

de energie depolarisatie regelden. 

En voor de efficiëntie was hij iets opzij geplaatst, zodat hij de concentratie van energie in de 

Koninginnekamer niet zou verstoren. 

Zelfs vandaag nog zijn er in de ondergrondse kamer sporen van kabels en metalen structuren voor 

aarding. 

Het is nu droog, maar er stroomde water, waardoor een potentiaalverhogend aardingseffect 

ontstond. Dat was de verzamelaar van de aardverbinding of het gedeelte erboven, de piramide en 

zijn kalksteen dat de atmosferische lading samenperste en concentreerde. 

Dit deel versterkte de lading van de Aarde en creëerde een enorm verschil van ladingen tussen de 

atmosfeer en de Aarde. 

Wolken en aarde hebben meestal (niet altijd) tegengestelde ladingen. Vooral op droge plaatsen, 

maar niet alleen. Bliksem is een wanordelijke en ongecontroleerde ontlading van differentiële 

energie. Maar als je een differentiële lading hebt, hoewel niet dramatisch verschillend om een 

ontlading (bliksem) te creëren, kun je die op een ordelijke en continue manier naar de grond 

kanaliseren. 

Dan heb je een plaats van ononderbroken ladingsstroom. En je hebt je vrije energie. Daarom zijn ze 

op leylijnen, en ondergronds water, omdat je ze een grotere verbinding met de grond geeft, een 

grotere verbindingscapaciteit en controle van de ladingsstroom tussen de atmosfeer en de grond. Dit 

is puur Tesla, hij wist dit. 

Je hebt geen nucleaire, hydro-elektrische, of thermo-elektrische reactoren nodig om elektriciteit op 

te wekken. Je hebt alleen een of andere piramide nodig. Het is schoon, het wekt meer energie op 

dan 50 kerncentrales, het heeft andere functies. Het heeft weinig onderhoud nodig. Hij wekt niets 

op, hij concentreert alleen het ladingsverschil tussen hemel en aarde. Het is de planeet zelf die de 

energie creëert. 

Tussen hemel en aarde is er een verandering in polariteit afhankelijk van atmosferische 

omstandigheden. Dit brengt geen problemen met zich mee, omdat de piramide alleen elektronisch 

de ladingen omkeert met zijn interne apparaten (die er niet meer zijn). De energie komt van een 

continue en gecontroleerde straal en met een gereguleerde en dus bruikbare spanning. 

Het begrijpen van pre-klassieke oude Egyptische hiërogliefen. Een vierkant betekent Ruimte - 

Kosmos. Een vierkant met een X in het midden betekent een plaats in de Kosmos. Een cirkel met 

een X betekent een exacte, precieze plaats. 

Het betekent dat het een exacte plaats in de Kosmos voorstelt, niet op Aarde gezien van bovenaf 

zoals vanaf een schip. De basis is of meet 365,25 Egyptische el aan elke zijde (440 is onjuiste 

informatie. Ik vertrouw volledig op mijn gegevens). Komt overeen met één aardjaar voor elke zijde. 

De Koningskamer meet ook 365,25 Egyptische el aan elke kant. U kunt zien wat er over is van de 

verzamelcontainer. 

Links van hier... zie je een zwarte doos, dat is een van de... smalle gangen, een van de vele in de 

piramide. Dat gaat ongeveer 4 meter van daar en gaat dan als 60 omhoog tot waar er een deurtje is 

van 14cm X 14cm. 

Ik kan niet ingaan op de wiskunde die overal in de piramide te vinden is, want die wijkt blijkbaar af 

van de officiële aardse gegevens, en hoewel daar voor ons misschien een eenvoudige en 

overkomelijke verklaring voor is, heb ik die nu niet, dus dat zou meer tijd vergen. 

De deur op de foto is precies 364 Egyptische inches hoog. 

Dit stuk is precies 364 Egyptische inches hoog. Dat komt overeen met de 364 ° van hemelse 

beweging van een ster die de centrale basis vormt van de bouw van de piramide. De ster is Enlill <-

--- 

De 3 sterren van Orion die samenzweerderige Egyptologen opvatten als iets Reptielachtigs, is 

onjuist omdat Osiris in het verleden verwant was aan Orion <----- Het heeft niets te maken met 

Reptielen of met Grijzen of met Orion als in zij die daar vandaan komen. Nogmaals wijst het naar 

Taygeta. Zoals de Apis Stier. 
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Dit idee van de Stier constellatie is niet aards. Taurus zelf als sterrenbeeld wordt gedomineerd door 

de rassen van de Pleiaden, die zich in het centrum van dit sterrenbeeld bevinden. In een van de 

horens staat Aldebaran. Het bevat de enige Taygeteaanse kolonie buiten M45. 

Aldebaran deelt energie van de Ether-zijde met deze zon-13 en met Alcyone. Maar hij deelt ook 

energie met de ster Enlill. 

Laten we nu verder gaan naar de ondergrondse kamer gemarkeerd met het nummer 3. Daaronder 

bevindt zich nog een grotere kamer <----- 

Op de bodem van deze kamer bevindt zich een waterpoel met watervoerende mantels die in 

verbinding staan met de Nijl. Het is er nog steeds en Egyptologen, hoewel velen het al weten, 

vertellen het niet aan de mensen. 

Ik heb dit zelf moeten tekenen, de blauwe lijnen en het rode vakje. Er is daar nog een kamer. Het 

bevat op dit moment verschillende sarcofagen met geschriften, documenten over de piramide zelf. 

Geschreven in Moldovite steen. Ze verbergen dit heel goed. Het zijn geen sarcofagen, het zijn 

containers. 

In deze kamer is een rechthoekige gang met 4 pilaren in de hoeken en in het midden een 

ondergelopen kamer met een sarcofaag gevuld met Moldoviet gegraveerd zoals de Thoth tabletten. 

In dit gebied in het rood, door mij gemarkeerd, zijn er twee DUMB's boven elkaar, de eerste is 30 

meter diep. De tweede 60. Het bevat ontelbare kamers, gangen, verborgen technologie, systemen 

zoals elke andere hedendaagse Federatie basis. De ingang is onder de Sphinx en de controle is 

onder het rechteroor. 

 

Gosia: Zijn de piramiden nog operationeel? Wat ontbreekt er om ze goed te laten werken? 

 

Swaruu: Nee. Ze staan uit. Ze hebben niet de elektrische apparatuur binnenin om de energie te 

kanaliseren, ze hebben niet de kwarts punt bedekt met goud, en ze hebben niet hun coating die hen 

de mogelijkheid gaf om de energie te concentreren, het was een isolatie... net zoals ze nu zijn, 

verspreiden ze hun energie weer in de atmosfeer, ze concentreren het niet in één punt 

(Koningskamer). 

De lading van de atmosfeer ontlaadt zich naar het centrum van de piramide die de aarde bereikt 

met de stroom van ondergronds water dat in verbinding staat met de Nijl, gebruik makend van de 

aarde en ontlaadt kamer (Koninginnekamer). 

Zonder zijn gladde bedekking, verdwijnt zijn lading in de atmosfeer. Zij hebben het niet verwijderd 

om het elders te gebruiken. Ze hebben het verwijderd om de werking ervan te stoppen. Daarom 

hebben ze hun deksels niet. 

 

Gosia: En alleen piramides in Egypte hebben deze functie? Of anderen in de wereld hetzelfde? Er 

zijn er veel in Mexico. Dezelfde functie? 

 

Swaruu: Ze hebben allemaal dezelfde primaire functie, maar ze zijn niet allemaal generatoren van 

vrije energie. Alleen sommige, niet allemaal. Zoals die van de Zon, dat is een generator. In 

sommige in Mexico is kwik gevonden in grote hoeveelheden... dit bewijst dat ze werden gebruikt als 

generatoren en als Portalen. 

 

Gosia: Maar werden ze ook door jullie gebouwd? Of andere rassen? Ik kan me anderen voorstellen. 

 

Swaruu: Door anderen... Omdat het een Federatie was, een en al conglomeraat. Die van de Krim 

en Alaska zijn ook van Taygeta of Raad van 9 (Alcyone Raad). 

 

Robert: En waarom hebben ze die gezindheid alsof het Orion is? Ik geloof dat je het een keer 

gezegd hebt, Swaruu. En is er een reden voor dat ze drie piramides zijn met verschillende 

afmetingen? 

 

Swaruu: Het is een boodschap... als een afleiding zelfs. Het is een soort van iconisch... Orion is het 

meest makkelijk herkenbare sterrenbeeld vanaf de Aarde. Maar de piramides intern waren gericht 

op: Alcyone, Sirius, Alpha Draconis. 

 

Terugkomend op de functie van de piramides. Piramides, waar ze voor dienen, gaat het menselijk 

begrip te boven (gemiddeld althans). 
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De functie van vrije energie generatoren, en anderen, is niet de primaire functie van de piramides. 

Dat is de secundaire functie, overigens. <----- Primaire, die zullen ze niet begrijpen. 

Het is een Stargate. Maar het is geen poort, hoewel het dat wel kan zijn, dat is iets anders. Het is 

een mechanisme dat je in staat stelt te reizen. Zoals ik al zei, als een Warpschip motor in zijn 

achteruit. Het is een plaats die de psychische, mentale en natuurlijke astrale reisenergie van elke 

persoon versterkt. De hierboven beschreven energiestroom, pure positronische energie van exacte 

Frequentie compatibel als constructieve interferentie met de menselijke aura en psychische energie. 

(In tegenstelling tot wifi en invasief microgolf elektromagnetisme dat Frequentie destructief is voor 

de menselijke aura en menselijke psychische energie). 

Je gaat erin als het werkt, en zelfs zoals het nu is, en je verlaat je lichaam, je reist waarheen dan 

ook. Ja, er zijn kanalen of kleine tunnels om je te concentreren op het reizen naar Sirius onder 

andere. Het stoffelijk lichaam verlaten en vrij zijn in het astrale door het universum. Het werd 

gebruikt als versterker van het bewustzijn. Waar iemand naar binnen ging, zijn lichaam daar 

achterlatend (in de Koningskamer) en daarmee reisde hij, astraal projecterend, waar hij maar heen 

wilde. Buiten tijd en ruimte konden ze een paar uur later terugkeren naar de piramide, maar voor 

hen konden het dagen, weken of maanden of jaren van reiservaring zijn geweest. 

Dit is geen secundair gebruik van de piramide, het wordt beschouwd als een van de belangrijkste 

gebruiksmogelijkheden. Ook vandaag werkt dit nog, maar niet met dezelfde kracht of efficiëntie als 

in zijn tijd. Een van de belangrijkste verslagen is toen Napoleon zelf de grote piramide binnenging 

en er de nacht doorbracht. Het is bekend dat toen hij naar buiten kwam, hij niet meer dezelfde man 

was. Hij had die nacht een zeer sterke mystieke openbaring. 

 

Robert: Zou je me aanraden naar Egypte te reizen en de piramides binnen te gaan om te 

mediteren? Is het positieve energie? 

 

Swaruu: Ja, het is positief, Robert. Dat is waarom ik zeg dat ze het niet zullen begrijpen. Omdat 

het geen materiële functie heeft die nuttig is voor de moderne geest. Omdat het is om dingen te 

bereiken die niet verondersteld worden te bestaan. Het is buitenaards begrip. Je moet denken als 

een buitenaardse. Niet met materieel gewin. En ook niet met onzin zoals religieuze overtuigingen als 

graven waarvan iedereen weet dat ze dat niet zijn. 

Nogmaals, ze vertellen je alles in de Hollywood. In 1997 werd de film ¨Contact¨ met Jodie Foster 

gemaakt, waarin vanuit de diepe ruimte plannen arriveren om een ongelooflijk dure grote machine 

te maken... waarvan wordt aangenomen dat hij vele ingewikkelde functies heeft, zoals een portaal 

of een transportmiddel. Uiteindelijk is die grote kolossale machine alleen maar bedoeld om een 

mystieke ervaring te geven aan degene die hem laat werken. En je ziet daar hoe de maatschappij 

die ervaring uiteindelijk in diskrediet brengt. Waardeloos. Dat is wat piramides zijn. 

Uit het recente gesprek met Yazhi: 

Ze werden gebouwd als krachtcentrales. Piramides zijn de perfecte vorm voor planetaire 

nulpuntsenergie. Maar als neveneffect van zo'n krachtcentrale worden ze ook Portalen. Meestal 

astrale portalen. Ze helpen mensen te vliegen, astraal te reizen, op afstand te kijken, zo te leven! 

Het kunnen ook volwaardige Portalen zijn, waar materiële dingen heen en vandaan gaan. 

Ze werken ook in een reeks, brengen een bepaalde Frequentie naar een planeet, verplaatsen zelfs 

de hele planeet naar een hoger rijk, of dichtheid. Zij verbinden zich met anderen op belangrijke 

Leylijn-plaatsen over een hele planeet en creëren een energieraster dat een planeet in hoge trilling 

houdt, en dat zelfs naar believen kan worden gecontroleerd. 

Dit is een zeer vergelijkbare manier waarop de motor van een sterrenschip het schip en zichzelf in 

een andere dichtheid houdt, waar het zich ook bevindt. 

Sommige piramiden hoeven niet eens complexe mechanismen in zich te hebben, omdat ze werken 

met vibratiesynchroniciteit die reflecteert en trilt op dezelfde Frequentie als andere piramiden trillen. 

Daarmee dragen ze ook bij aan het in stand houden van de planetaire Frequentie en vergroten ze 

ook de energieproducerende efficiëntie van degenen die wel elektrische componenten in zich 

hebben. 

De piramiden zijn Frequentiegeneratoren. Ze zijn daar tegelijk met de maan geplaatst en moesten 

wel meewerken aan de schepping van de Matrix. Maar onder controle van de Federatie zouden zij in 

staat kunnen zijn de maan-Matrix te verwijderen door de frequenties te veranderen en zich te 

vermengen met die van de maan. Op een zeer reële manier, een manier biedend om de Frequentie 

van de Aarde te controleren zonder helemaal naar de maan te hoeven gaan. 
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Dat zijn de belangrijkste functies van een piramide. Ze werden vanaf het begin voor die specifieke 

doeleinden gebouwd. Merk ook op dat sommige piramiden werden gebouwd als monumenten voor 

piramiden, ik bedoel dat ze niet veel doen, alleen maar er zijn. 

 

Terug naar het vorige gesprek met Swaruu: 

 

Swaruu: Vragen? 

 

Gosia: Ok. Ja! Dank je. En bedankt voor de moeite met de afbeeldingen. En de tekeningen. 

Fascinerende onderwerpen. Dus dat is ook wat de piramiden dienden? Om iemands potentieel als 

portaal te vergroten? Maar als de bouwers zo geavanceerd waren, dan hadden ze dat toch ook met 

hun eigen lichaam moeten kunnen bereiken? Zoals deze heer uit India. 

 

Swaruu: Zoals ik je al heb verteld, is het ware doel van de grote piramiden om het potentieel te 

vergroten van iedereen die zich erin bevindt om naar believen interstellair te reizen. Astrale vlucht 

met of zonder het fysieke lichaam blijft hetzelfde. De transmutatie van persoonlijke energie, van het 

zelf naar een andere dimensie met alle intentie om het te doen of te bereiken. Ja, het kan zonder 

piramide, want je bent een energetische torus, en een energetische torus is een Mercaba, dat zijn 

twee in elkaar grijpende piramides. Jij bent al de piramide. 

 

Gosia: Ik begrijp het. Onder de piramides is er nog een omgekeerde piramide? 

 

Swaruu: Ja en nee... Een piramide, degene aan de fysieke kant, dat is wat je ziet, de andere 

piramide is energetisch verweven met degene die je kunt zien. De andere piramide is omgekeerd 

om de Mercaba te vormen. Het is niet onder de materiële piramide, het is verweven. 

 

Robert: Wow. Is het verstrengeld op een energetische manier? De ene fysiek en de andere niet-

materieel. 

 

Swaruu: Een piramide is materieel 1, 2, 4, 8, 7, 5. De andere is aan de andere kant, 

geestenwereld, de A ether... 3, 6, 9. Het creëren van de Mercaba. Zo creëer je de energiestroom die 

vrij wordt genoemd. 

 

Gosia: Is het waar dat jezelf visualiseren in deze merkaba, het een voertuig is voor 

interdimensionaal reizen? 

 

Swaruu: Jezelf visualiseren is het activeren van een intentie. Ja, het werkt, dat is hoe het werkt. 

 

Robert: Weet je iets over heel fijn wit zand dat binnenin de piramides wordt gevonden? 

 

Swaruu: Opmerking: De Nijl ging over een deel van de DUMB <-- Wit basalt? 

 

Robert: Ja. In poedervorm. 

 

Swaruu: Ik heb meer gegevens nodig. 

 

Robert: Er is veel van, zoals wit zand, het is geen zand. Het is een of ander materiaal dat het 

lichaam afgeeft. Het is er in grote hoeveelheden. 

 

Swaruu: Je moet bedenken dat de piramides zijn gebouwd met steengroeve die in het zuiden is 

gevonden en met vloeibare steen. Het lijkt me dat het deel uitmaakt van de vloeibare steen zoals 

wat cementpoeder zou zijn. Ik heb meer gegevens nodig. 

 

Robert: En wat betekent deze afbeelding? 

 

Swaruu: De plaatsing van het witte kalkstenen dek op zijn plaats met behulp van levitatie. 

 

Gosia: Ok ik heb twee vragen. Ten eerste: Waarom heeft de Federatie Egypte als hoofdbasis 

gekozen? En ten tweede: Wat heeft dat met Israël te maken? Heeft het daar iets mee te maken? 
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Swaruu: Egypte omdat het op een specifieke plaats ligt, zoals het geometrische middelpunt van de 

Aarde. Op de leylijnen en dit verhoogt de energie-efficiëntie van de piramides en verdeelt en 

verbindt ook de energiedistributie met andere piramides in andere delen van de wereld, meestal ook 

op leylijnen. Als hoofdpunt werd het ook gekozen als de belangrijkste DUMB-basis. 

 

Israël... dit wordt geschiedenis. Op zich hebben de piramiden niets met Israël te maken anders dan 

als verbinding met ISIS, (EA) RA (Anu) en Enki (EL). Is-ra-el - Drie-eenheid - Triangulum 

constellatie. Basis van het geloof van de Cabal. En later door associatie met Ahkenaten/ Nefertiti en 

de exodus. 

 

Israël is een constructie van de Cabal. Het begon met Ahkenaten en Nefertiti. Er was geen Joods of 

Hebreeuws volk, het idee of concept van het uitverkoren volk. Uitverkorenen zoals de goden (EL) 

hen aanwezen. Deze goden met de Elohim waaronder er verschillende rassen zijn waaronder 

Taygeta. 

 

Het zogenaamde volk van IsRaEl dat zelf zijn naam ontleent aan de drie-eenheid van Triangulum, de 

basis van de Illuminati-ideologieën, als de driehoek die alles overziet. Triangulum sterrenbeeld Oog 

van Horus. Het is een oud positief symbool, gekaapt door de Cabal. 

 

Het Hebreeuwse volk is dus niemand anders dan de groep Egyptenaren die Ahkenaten (Mozes) en 

Nefertiti volgden toen zij uit Egypte werden verdreven door oproerkraaiers die hun monotheïsme 

oplegden op bevel van Meritaten die samenwerkte met Ramses II. Circa 1330 voor Christus. 

 

Er zijn geen "Joodse" genen, het is slechts een attribuut van het volk dat werd gekozen door hen die 

de Cabal stichtten: Nefertiti en haar marionet Ahkenaten. 

 

Robert: Vraag. DUMB... als een algemene basis voor de Verenigde Federatie van Planeten. En als 

we naar beneden in die DUMB, wat zouden we vinden? Is er een soort van oude bibliotheek van 

kennis? Een soort van kwarts kristal of een van die New Age verhalen? 

 

Swaruu: Beneden is er een basis zoals die toen was, dat wil zeggen, het ziet er niet uit als een 

Egyptisch relikwie, maar het zijn metalen en samengestelde gangen, met pneumatische deuren en 

apparatuur eronder. Ik weet niet wat precies, maar ik weet wel dat er recreatieplaatsen zouden zijn, 

plaatsen met slaapkamers, keukens, gemeenschappelijke ruimten, laboratoria, en ruimten vol 

computerapparatuur en locatie-navigatie voor schepen, portalen en magazijnen. Technische 

plaatsen zoals ondersteunings- en verblijfssystemen voor verschillende soorten, plaatsen als 

medische centra, med pods, kleine schepen. In de computers zal er informatie zijn. Alles is slapend 

en beschadigd, maar sommige dingen zullen werken. Het is gelijk aan wat er onder Mount Busegi is 

gevonden. 

 

Robert: Weten de autoriteiten hiervan? 

 

Swaruu: Gedeeltelijk, in het beste geval. Ze verbergen zo veel dat ik niet kan weten hoeveel ze 

precies weten. 

 

Gosia: Hoe lang hebben de piramide(s) gefunctioneerd... en wanneer zijn ze ermee opgehouden? 

Kun je ons min of meer in de tijd lokaliseren? 

 

Swaruu: Ze hebben ongeveer 3000 jaar gewerkt, misschien langer. Ik kan het niet precies zeggen. 

In Meritatens tijd werkten ze niet meer. 

 

Robert: Weet je hoe snel de Grote Piramide is gebouwd? 

 

Swaruu: In hooguit een paar jaar. De laatste twee vragen kan ik niet specificeren. 

 

Gosia: Ok, geen probleem. Ik heb nog een vraag. Over de astrale reisfunctie... uit het lichaam 

reizen: Wat is er in de piramide dat hielp en het mogelijk maakte? De piramide vormen? Of een of 

andere technologie los daarvan? Met andere woorden... waarom kon het niet onder een boom of zo? 
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Swaruu: Het is vooral de vorm van de piramide zelf. Op zich doet die geometrische vorm een 

spiraal van energie terugkaatsen in zijn binnenste en is van hoge Frequentie, het is vooral 

geconcentreerd in de kamer van de Koningin, maar het hele binnenste wordt beïnvloed. 

 

Dit op zichzelf verhoogt de verbinding met de Bron, waardoor alle astrale ervaringen efficiënter 

worden. Het is een natuurlijke hub of versterker voor bewustzijn, vanwege de interne hoge 

frequenties. Het is als het onderdompelen van een persoon en lichaam in een hogere 

trillingsdichtheid. In feite is dat wat er binnenin gebeurt. De frequentie binnenin is veel hoger dan 

buiten. 

 

Gosia: Maar waarom moest het zo groot zijn? Als alleen de vorm helpt? Het zou 6 meter kunnen 

zijn. Je kunt erin passen. 

 

Robert: Misschien moet het evenredig zijn met de Aarde. 

 

Swaruu: Op zich verhoogt elke piramide, zelfs ter grootte van een hand, de Frequentie in het 

algemeen. Maar bij deze grotere afmetingen is de concentratie van energie gigantisch. De Grote 

Piramide zelf is een van de 3 "meester" piramides van de Aarde. Samen met twee andere grote. Die 

van de Zon in Mexico en die in Alaska. 

 

Alaska? Daar heb ik nog nooit van gehoord. 

 

Swaruu: Het is in een gemilitariseerde zone. 

 

Er is er daar nog een. Er zijn overal op Aarde piramides, grote en kleine en zelfs onder water 

(Bermuda). Er is meer in de Krim en er is een verlaten Taygeta-basis beneden. 

 

Robert: Zou je ons aanraden om naar de Grote Piramide te gaan naar de Koningskamer met kwarts 

en wat meditatie te doen? 

 

Swaruu: Ja, als ze je dat toestaan ja (ik denk het niet). Je zou alleen sterke en positieve mystieke 

ervaringen hebben. Als je dingen manifesteert zoals angst, die al in je hoofd zat en in een hoge 

Frequentie omgeving zijn, zal dat zich manifesteren. 

 

Gosia: Ok, nog een vraag, de laatste: Wie had toegang tot deze piramides om dit soort reizen te 

maken en deze ervaringen te hebben? Was het voor de "mysterie" kringen, of kon iedereen naar 

binnen? 

 

Swaruu: In de tijd van het pre-dynastieke Egypte was het holografisch, iedereen kon toegang 

krijgen tot de piramide en dit doen. 

 

Gosia: Maar daarna denk ik dat het iets exclusiever werd, toch? Er werden mystieke scholen 

gevormd, inwijdingen, etc? 

 

Swaruu: Dat was veel later. Ja, Illuminati-geheim genootschappen treden daar buiten het publieke 

oog <---- (!) Geclassificeerd, maar het kan worden vermeld als u daartoe besluit. 

 

Robert: Ik denk niet dat daar rituelen worden uitgevoerd, toch? 

 

Swaruu: Ik weet het niet. Maar het lijkt me dat het een reüniepunt is, maar vandaag de dag is alles 

mogelijk. 

 

Robert: En is er tegenwoordig Federatie-activiteit in dat gebied? 

 

Swaruu: Ja, het staat onder voortdurend toezicht. Maar het is vandaag de dag het gebied van de 

Cabal. 

 

Robert: Betekent het iets dat het in feite 3 piramides zijn in Egypte? Is dat met een reden of niet? 
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Swaruu: Er zijn vele piramides in Egypte. Maar de grote piramide is de belangrijkste en de basis 

van de anderen. 

 

Robert: Maar ik kan me voorstellen dat deze opstelling niet toevallig is. 

 

Swaruu: Niet die van Orion. Maar voor Egypte is Orion Osiris. Orion heeft niets te maken met 

Reptielen en Grijzen. 

 

Gosia: Wat bedoel je: ¨Niet die van Orion." Ik begrijp deze zin niet Swaruu. 

 

Swaruu: De 3 belangrijkste piramides van Gizeh zijn uitgelijnd met Orion. Maar dat is ter "ere" of in 

lijn met Osiris. Osiris = Orion voor de Egyptenaren. 

 

Robert: Wat is de relatie tussen de Obelisken en de piramides? Als die er al is? Waar dienden ze 

voor of wat geven ze aan? 

 

Swaruu: Ja. 

 

Ze zijn over de hele wereld te vinden. Het is Atonisme, gebaseerd op Egypte. Het is een fallisch 

symbool dat naar boven wijst en een piramide vasthoudt die de 3 godheden van het sterrenbeeld 

Triangulum voorstelt, Enlil, Anu en EA. De obelisk is een offer aan deze 3 godheden. Het is een "blik 

omhoog". Waar een obelisk staat, betekent dat dat de Illuminati controle hebben over die plaats 

en/of dat het een van hun belangrijkste bases/steden is. Het is ook een machtsantenne. 

 

Gosia: Wat hebben die Obelisken dan met Enlil te maken? De mensen van de Obelisken zijn Cabal. 

 

Swaruu: Niet alleen Enlil, ook Anu en Ea. Anu = Almachtige Schepper God, / EA = Jahweh of Allah / 

Enlill = Elohim goden (meervoud). Jahweh is geen persoon, het is een gebeurtenis, het is een 

creatief orgasme, het is de "Big Bang als Jahweh". Creatieve explosie. Het is een gekaapt symbool 

zoals zovele anderen. 

 

Robert: En weet je of het waar is dat er een vierde zwarte piramide was? Want de anderen, zegt 

men, waren wit. 

 

Swaruu: Er was geen piramide van die kleur, en ook geen extra. Er zijn sporen dat er nog een 

andere was, maar die is nooit afgemaakt, en hij is het stadium van de basis en de fundamenten niet 

gepasseerd. Maar, ja, er was een andere Sfinx. Daarom staat 'Ishtar' op 2 leeuwen die symbool 

staan voor Egypte, de twee Sfinxen. 

 

Robert: Weet je daar nog meer over? 

 

Swaruu: Ja, er waren er twee. Eentje is bezweken en zij waren als het ware de verzorgers van het 

gebied, bij de ingang van de vallei. Beneden zijn er twee DUMB's, de een onder de ander. Ze zijn 

oeroud, ze bevatten veel geheimen. Dit alles is hyper gedocumenteerd, en het is niet alleen mijn 

mening. 

 

Robert: Weet je wat daar binnen is? 

 

Swaruu: Ja, ik heb zelfs de kaart. Het is een buitenaardse basis met alles wat je zou verwachten te 

vinden in een buitenaardse basis. Natuurlijk willen ze niet dat dat uitlekt naar het publiek. 

 

Robert: Maar is het verlaten of actief? 

 

Swaruu: Hij is verlaten omdat hij veel schade heeft geleden door de overstroming. Er zijn er twee, 

een boven op de andere die beneden ligt. 

 

Robert: En zijn ze van hetzelfde ET-ras? Weet je van welk ras het is? 
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Swaruu: Het was de basis van de Federatie, daarom waren er veel rassen. Inclusief ons. 

Samengestelde basis, niet ras-specifiek. In principe was de basis positief. 

 

Later groeide de Egyptische cultuur rond de piramiden. 

 

Robert: Een vraag. Er is iets dat me niet erg duidelijk is. Het gaat over het onderwerp slaven. Er 

zijn veel geoglyfen. Met afbeeldingen zoals slaven. En velen zullen zich daaraan vastklampen als we 

zeggen dat slavernij niet bestond in Egypte. 

 

Swaruu: Ik ben niet de enige die beweert dat er geen slaven waren. Maar dat betekent niet dat er 

in die 10.000 jaar nooit slaven zijn gebruikt. Maar als cultuur werden er geen slaven gebruikt, maar 

arbeiders. 

 

Op deze foto zijn dat krijgsgevangenen. 

 

Merk op dat ze boven vastgebonden zijn rond de nek, dat zijn gevangenen. Onder trekken ze 

dingen, dat zijn arbeiders. Het concept van slaven is bijbels als het verkopen van Enlill's kant als de 

slechteriken als het hebben van Israëlieten als slaven. Ze kunnen zich niet voorstellen dat mensen 

zo zouden kunnen werken. Maar niet alleen ik, vele aardse onderzoekers verzekeren met klem dat 

het hier niet om slaven gaat, maar om arbeiders. Het zijn de Romeinen die het concept van slavernij 

in Egypte hebben opgelegd om een agenda te vervullen. 

 

Kort gesprek met Anéeka: 

 

Robert: Herinner je je of weet je iets van een historisch feit rond die tijd? 

 

Anéeka: Veel. Zoals toen de basis met geweld werd ingenomen door de duistere zijde, met Thoth 

van negatieve lijn aan het hoofd van degenen die de Federatie uit Egypte wilden vernietigen en 

verdrijven. Dit kwam van de archon krachten die binnenkwamen om de planeet te willen 

overheersen met behulp van de maanmatrix in hun voordeel. 

 

Thoth werd Anubis en met hem bedekte duisternis Egypte omdat zijn troepen daar veel mensen 

afslachtten. Waardoor de Federatie gedwongen werd de basis te verzegelen en zich terug te 

trekken, beschadigd en met honderden in zwarte zakken. Dood. Daarom is de Federatie hier in 

groten getale. In groten getale, met totale militaire superioriteit. En zonder grote bases aan de 

oppervlakte. Alleen veilige huizen wereldwijd. Ze zien eruit als normale huizen. Ze worden ook 

gebruikt door 3 letter agentschappen. 

 

Robert: Dat wil zeggen dat de basis van de Federatie door een aanval is verlaten? 

 

Anéeka: Ja. 

 

Robert: Reptiel en Archon aanval? 

 

Anéeka: Verzegelde ingangen. Maar ze hebben high tech daarbinnen dat toegang voorkomt. Zoals 

elke DUMB. Archon Reptile Attack, precies. Het is een toevluchtsoord voor de Cabal, zoals verwacht. 

Nog steeds veel Federatie schip activiteit boven de piramides en rond dat gebied. 

 

Recent kort gesprek met Yazhi: 

 

Yazhi: Onder, en in de DUMB's daar onder Gizeh in het algemeen, niet alleen de Sfinx, is er een 

grote ondergrondse stad, verlaten, door de Ouden aangeduid als "Het Laberint". Het was een oude 

basis van de Federatie, met multiraciale leden. 

 

Gosia: Weet je al ongeveer wanneer het gebouwd is? De Sphynx? En de bouw van de piramides, 

min of meer? 
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Yazhi: Direct onder de Sfinx zijn er verschillende kamers die leiden naar een bibliotheek en onder 

de bibliotheek is het graf van Osiris, en richting de piramides is er een ingang naar verschillende 

tunnels die leiden naar de piramides, en naar "het Labyrint" of DUMB eronder. 

 

Over data, voor 12 500 wordt tijd "grappig" en onmogelijk te berekenen door de plasticiteit die het 

bevat. Maar als een beredeneerde lineaire gok is de Sfinx meer dan 35 000 jaar oud. 

 

Ik weet dat de piramiden ook wel 30 000 jaar oud zouden zijn, maar voor zover ik weet zijn ze 

eerder 15 000 jaar oud (Gizeh) en sommige zijn zelfs 12 000 tot 11 00 jaar oud. 

 

Zoals ik hierboven al zei, kun je geen tijd berekenen die niet lineair is, zoals dat toen ook niet het 

geval was. En de piramiden van Gizeh vertonen niet dezelfde waterschade die de Sfinx wel vertoont. 

Dus, ze kunnen niet op hetzelfde moment gebouwd zijn. En de waterschade in de piramiden geeft je 

een aanwijzing dat deze is ontstaan door kleine overstromingen zoals die van de Nijl en niet door 

een cataclysmische overstroming zoals de Sfinx die vertoont, wat betekent dat hij volledig onder 

water stond ten tijde van de overstroming door de vernietiging van Tiamat. 

 

Gosia: En het werd toen ook altijd gebruikt als basis voor de Federatie? Voor de Matrix? 

 

Yazhi: Nogmaals, het is moeilijk te zeggen. Maar het was een Federatie basis voor tienduizenden 

jaren. De ondergrondse basis is immens en bestaat uit twee immense lagen, de een boven de 

ander. De toegangshallen tot de DUMB onder Gizeh zijn slechts 30 tot 60 meter diep, erg ondiep! De 

Sfinx is een stuk ouder en er stonden er vroeger twee, naast elkaar. 

 

Swaruu: Toen de 3D Matrix aan de Aarde werd opgelegd om de negatievelingen, de Van Allen 

Gordels, in bedwang te houden, kwamen daar ook goede mensen in vast te zitten, zoals u weet. De 

Federatie was zwak, en heeft zware verliezen geleden als gevolg van de Tiamat gevechten en 

oorlogen. Dus, het 3D Aarde Van Allen etherisch schild werd verondersteld een tijdelijke maatregel 

te zijn om de negatieven in te sluiten totdat de Federatie zich kon herstellen en uit zou vinden wat 

te doen met hen. 

 

Maar we waren niet van plan de goeden daar te laten wegrotten... Het plan was om erheen te gaan 

en hen eruit te halen, hen te leren zelf op te stijgen, in het geval van de inheemse bevolking. 

 

Dus, de directe zogenaamde buitenaardsen die op Aarde strandden nadat de 3D 12 500 jaar geleden 

was opgelegd, werden er grotendeels uitgehaald per starship, alleen degenen die wilden blijven en 

de inheemse bevolking achterlatend. 

 

De achterblijvers moest geleerd worden om op eigen kracht van de Aarde te ontsnappen, zonder de 

hulp van een sterrenschip of een bemanning. Er werden sprongkamers gecreëerd waar de zielen op 

eigen kracht konden ontsnappen zonder gebruik te maken van directe technologie en alleen van 

zogenaamde etherische versterkers. Deze etherische versterkers verhoogden de frequentie en de 

intentie van een bewustzijn om op eigen kracht te ontsnappen naar elk sterrestelsel waarheen ze 

maar wilden. De piramiden. 

 

Maar over het algemeen hebben mensen niet eens etherische versterkers zoals de piramiden 

nodig... ze kunnen leren te ontsnappen door alleen hun geest te gebruiken. Hun intentie, hun 

bewustzijn alleen. Geest en bewustzijn zelfs in 3D, het is zo sterk! 

 

Maar ze hadden een gids nodig... Tenminste in het begin. Er werd een bemanning "uitgezonden" om 

hen te "verlichten", hen te helpen op eigen kracht aan de Matrix te ontsnappen, op zichzelf te 

vertrouwen en met hun eigen leven om te gaan, hen te leren zichzelf te bevrijden en nooit meer ten 

prooi te vallen aan onderdrukking. We zijn hier, opnieuw, om te doen wat we altijd hebben gedaan. 

Dit is niet nieuw voor ons. We doen het gewoon opnieuw. 
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