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20210412-Taygeta-NL-Enki-Enlil-Elohim-Anunnaki-wie-zijn-zij 
 

Enki, Enlil, Elohim, Anunnaki - WIE ZIJN HET? Taygetan Pleiadisch Buitenaards Direct Contact 

 

Swaruu: Volgens onze informatie waren Enki en Enlil volkeren en geen individuen. Jammer dat mijn 

bronnen niet kunnen worden geciteerd. Maar het concept is betrouwbaar en het is er, en ik zal het 

uitleggen. 

 

Gosia: Wat zijn uw bronnen? 

 

Swaruu: De computers van de Federatie en Taygeta. 

 

Maar zoals u al is verteld, is het bekend dat degenen die de Sumerische Tabletten hebben gemaakt, 

dezelfde groep mensen waren, hoewel eerder, dat is waar, als degenen die het materiaal van het 

Oude Testament hebben verzameld. Daarom kunnen wij, samen met de andere gegevens dat er 

geen verslagen zijn van een Enlil of een Enki buiten de aardse sage, met zekere betrouwbaarheid 

concluderen dat de Tabletten ook werden geschreven met hetzelfde dubbele codesysteem dat 

inhoudt dat de namen volkeren zijn, niet direct onder die namen, en geen individuen. 

 

Waar we wel verslagen van hebben is het bestaan van: Shiva, Anu, Ishtar, Osiris, onder anderen. Ik 

kan u dit niet bewijzen met door u verifieerbare gegevens, want het is informatie buiten de Aarde. 

 

Sommige mensen die wij nog steeds respecteren houden vol dat Enlil en Enki de zondvloed 

veroorzaakten om de mensheid te resetten. Maar dit is weer vol van theologische boventonen van 

Enki en Enlil als goden. Met "de macht" om dat te doen, een zondvloed veroorzaken naar believen. 

 

Maar er wordt niet uitgelegd hoe ze dat deden, waardoor het weer vervalt in meer theologie en 

verkeerd geïnterpreteerde godenmythes. Wij vertellen u hoe de zondvloed gebeurde en dat komt 

door iets natuurlijks, verklaarbaar en voorspelbaars, een kosmische gebeurtenis van rampspoed. 

Ramp. 

 

Ik geloof niet in Enki/ Enlil, goden met krachten, noch geloof ik in reageerbuis genetische 

manipulatie terwijl ik hier de antwoorden heb over hoe de menselijke beperking tot stand is 

gekomen. Mind control + Matrix frequenties! 

 

Volgens verslagen op Aarde zelf, van deskundigen op dit gebied, niet alleen van hier, wordt de naam 

van Enki gegeven aan Achnaton. 

 

Waarom Enki = Achnaton? Enki wordt toch bestempeld als de goede van de twee broers? Degene 

die de bevrijdende informatie geeft aan de mensen. Degene die hen vertelt hoe ze moeten leven. 

Degene die hen een ethische basis geeft die hen scheidt van de kleine volkeren/volkeren. 

 

Als we het verbinden met andere historici, is er definitief bewijs gevonden dat Achnaton = Mozes. 

Als degene die het uitverkoren volk naar hun beloofde land leidt... Israël. Dus degene die hen de 10 

geboden geeft en hen ethische grondbeginselen geeft is Enki. Degene die praat met de brandende 

struik. En degene die hen zegt weg te blijven van het aanbidden van de stier. De stier is Taurus, het 

sterrenbeeld. Tauro. Overal ter wereld worden koeien en stieren gezien als de hoogste dierlijke 

godheid, en in bijna alle, zo niet alle culturen. 

 

Achnaton (Enki) en Ramses II (Enlil), door associatie - Enlil kan worden geïnterpreteerd als Egypte - 

mensen van, waren broers, zonen van Egypte. Dat is waarom ze vochten, vanwege tegenstrijdige 

overtuigingen. Achnaton bevrijdde of "gaf" bevrijdende kennis aan de "mensen" (het deel van het 

volk van Egypte dat hem volgde) en bevrijdde hen van de "onderdrukking" van Ramses II (Enlil). 

 

Men kan ook zeggen dat Enki = Volk van Israël en Enlil = Volk van Egypte. Broers, zonen van 

Egypte beiden. Dit dateert van vóór de Soemerische Tabletten. 

 

Akenaton verandert zijn naam in Achnaton wat betekent "Aton is verheugd". 
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Enlil vertegenwoordigt de Egyptische groep die de god Amon volgt en het hele duizendjarige 

religieuze systeem, en Enki vertegenwoordigt de Egyptische groep die de zonnegod Aton volgt, de 

groep die Mozes Achnaton volgt, degene die Enki wordt genoemd, en merk op dat het hier wordt 

gebruikt als een attribuut van een persoon. 

 

Het volk Israël in de uittocht was niets anders dan een groep Egyptenaren die Achnaton volgden die 

hen een andere geloofsbelijdenis wilde opdringen, waardoor zij zich distantieerden van de 

theologische basis van Egypte: de zonnecultus van Ra. Achnaton had de tegenovergestelde cultus 

van Ra, de cultus van de zwarte zon. Daarom wordt Enki vertaald als het volk van Israël. 

 

Dit symboliseert Ra, de zon. Maar er is meer verborgen. Het volk Israël, Is (Isis), Ra (Anu of de 

Zon), El (Elohim afkomstig van Enlil). 

 

Nu heb ik een eenvoudige twijfel. De naam Achnaton... is Spaans-geïriseerd lijkt het. Akhenaten is 

correct. Ik ben het er niet mee eens om deze namen regionaal aan te passen omdat het verwarring 

schept. 

 

Akhenaten kan ook vertaald worden als Aton's effectieve geest. Deze vind ik juister, omdat 

Akhenaten het recht opeiste om als enige contact te hebben met de "nieuwe" god Aton, Aton zelf op 

aarde. Dit maakte de traditionalistische Egyptische geestelijken en de gewone bevolking woedend. 

 

Het probleem met al deze Egyptenaren is ook dat zij niet slechts één naam gebruikten, zij kregen 

namen om verschillende redenen, uit het oogpunt van de geestelijkheid, sociale status of telkens 

wanneer zij iemand een eigenschap wilden opplakken of wanneer die eigenschap aan hen werd 

opgehangen. Achnaton is ook Amenhotep IV als een "officiële" naam ← maar het verandert 

afhankelijk van het gezichtspunt. Let op de Amen in Amenhotep (Amon is tevreden) - als betekenis. 

Dat is de reden waarom hij zijn naam veranderde van Amenhotep in Achnaton. 

 

Het kan ook de andere kant op worden geïnterpreteerd, maar dan is het meer "stellair" of van 

stellaire kennis. Enki = het Volk van Israël of Jodendom en Enlil = Ras van Elohi van Asterope, 

Pleiaden. De naam Elohim komt van hen, hoewel op Aarde meerdere rassen in de mix worden 

gegooid om als Elohim te omschrijven. Vergeet niet dat het geassocieerd wordt op Aarde, in mythe 

en in Tablet of rollen (papyrus). Het is dus een menselijke associatie. In de ruimte verwijst de naam 

Elohim naar de rassen van Asterope, Elohi en Neph. Zij worden op andere plaatsen aangetroffen, 

zoals in bases of kolonies, maar Asterope is hun thuisplaneet. 

 

Dus als u vraagt of Taygetans, Engans en anderen tot de categorie Elohim worden gerekend, dan 

niet in de ruimte want dat is een heel ander ras. Maar wees voorzichtig hier, want op Aarde hebben 

ze de neiging om ze allemaal samen te associëren, alle sterrenrassen die invloed hadden op Zomer, 

Babylon, Egypte en het hele Midden-Oosten voor de tijd van Vespasianus - Titus (Christus). Ik 

bedoel alles voor Christus. Elohi, Taygetans, Engan, Solatian, allemaal geassocieerd als Elohim. 

Positieve reptielachtige rassen zijn ook gecategoriseerd als Elohim. 

 

Elohi van Asterope zijn antropomorf, maar een beetje ongelijk aan mensen, in de richting van wat 

mensen misvormd of vreemd zouden noemen, zou niet doorgaan als mens op straat hoewel mensen 

zouden kunnen denken dat die persoon slechte geboorteafwijkingen heeft, zoals lange kromme 

benen en een korte ruggengraat, langgerekte kin en langgerekte schedel. Natuurlijk, gerelateerd 

aan de langwerpige schedels die gevonden zijn. Ze hebben baarden, maar niet zo veel als een 

Taygetan of als een Engan. Maar veel meer baard dan een Solatiaan die er nauwelijks of geen heeft. 

 

Variant van Asterope Elohi zijn de Neph, ook verwant aan Nephelim, ook Asterope. 

 

Dus ja, Enki - Volk van Israël, en Enlil stonden tegenover elkaar en zij vochten... zoals de 

Soemerische Tafelen zeggen. Die strijd eindigde met de verdrijving van Achnaton en zijn volgelingen 

(Enki) uit Egypte door Ramses II (die geloofde in de godheden van Triangulum, waaronder de ster 

Enlil). 

 

Enlil vertegenwoordigt de vroegere religieuze overtuigingen, waargenomen in Egypte. Gebaseerd op 

de "goden EA (Yahwe), Enlil (Elohim) of Anu (Ra). Daar Horus (Christus) de zoon was van Osiris 
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(Ra) en Isis (Ishtar). Maar Horus de valk was geen mens, het was een sterrenschip. Daarom de 

uren... tijdelijke navigatie, de kracht om te vliegen als een havik. Uren zoals "welk uur is het op dit 

moment" - Waar aan de hemel staat Horus de zon → Het schip. 

 

Enki en Enlil zijn energieën die groepen individuen omvatten die afkomstig zijn uit verschillende 

samenlevingen en soorten, maar zij zijn GEEN hele soort, maar het zijn facties van beschavingen en 

elke groep van deze samenlevingen die uit verschillende soorten bestonden, hadden verschillende 

soorten energie, sommige "Enki" en andere "Enlil". 

 

Dat wil zeggen, ze waren niet dezelfde beschaving, Enki en Enlil, maar ze waren tijdgenoten en ze 

waren ook niet hetzelfde ras, maar ze zijn beiden kinderen van Anu, wat de Zon is, want zelfs als we 

spreken van biologische wezens, esoterisch gesproken, hoewel ze dezelfde vader hadden, hadden ze 

verschillende energieën. Esoterisch gesproken zijn zij tegengestelde energieën, Enki en Enlil, en zij 

zijn zonen van Anu, die de Zon is. 

 

In de wereld van die tijd werden energieën, ideeën, volkeren en mensen allegorisch voorgesteld als 

personages. Enki en Enlil waren broers, zonen van de god Anu. Maar Anu kan op verschillende 

manieren worden voorgesteld. Het concept van Amon en het concept van Aton zijn beide concepten 

van "zonnegod", maar zij zijn tegenpolen. Amon is de zonnegod van vóór Achnatonisch Egypte en 

Aton is het nieuwe concept dat Achnaton aan het Egyptische volk probeerde op te leggen. Aton 

wordt ook geïnterpreteerd als Zwarte Zon, wat hier verwarring schept bij hen die slechts één kant of 

één deel van dit tafereel bestuderen. 

 

Ja, beiden zijn "zonnegod", velen interpreteren beiden als Anu, aangezien Amon en Aton tegenpolen 

of rivalen zijn. Maar Anu kan hoe dan ook alleen worden vertaald als Amon, omdat het uit het oude 

Egypte van vóór de Achnaton stamt. 

 

Deze veel voorkomende verwarring ontstaat ook omdat deze concepten van zonnegoden en hun 

contexten vermengd zijn tussen de Sumerische culturen en de Egyptische culturen die min of meer 

gelijktijdig waren volgens de Matrix-historici. Maar dit is onjuist omdat in werkelijkheid de 

Egyptische cultuur dateert van vóór Soemerië en zelfs nog meer omdat haar wortels uit Ierland 

komen, een feit dat reeds is gedocumenteerd maar dat de Matrix-historici weigeren op te nemen in 

hun officiële geschriften. 

 

De begrippen Enki/Enlil kunnen niet één maar meerdere interpretaties hebben op de wijze van 

volkeren, nooit als individuen, tenzij iemand als leider van die groepen fungeert, maar dan nog is 

het niet één persoon maar wordt die eigenschap doorgegeven. Dit is vooral merkbaar in het geval 

van Enki, die eerst aan Achnaton wordt toegeschreven. Ook Abraham, ook Jezus Christus... maar 

dat op zichzelf vertegenwoordigt die sociale tak die de Cabal is, dus we hebben Enki = Cabal of ook 

Enki = Archon Corporation, Enki = Volk van Is-ra-el. Dat zelf is de creatie van de Cabal ← 

 

Het concept dat Enki de goede is tussen de twee broers is slechts een onderdeel van hun mind 

control en hun poging om de mensen onder hun controle zich te laten verzetten tegen de andere 

groep, die van Enlil. 

 

In het geval van Enlil is het duidelijker omdat het afkomstig is van Elohi - Elohim die het 

belangrijkste ras is dat het gebied van Sumerië overheerste en dat ook Egypte sterk beïnvloedde, 

maar dat in tegenstelling tot Enki duidelijk breder kan worden geïnterpreteerd als degenen die zich 

verzetten tegen Enki/tegen Akhenaten-Nefertiti en zijn hervormingen in Egypte. Enki en Enlil komt 

van het conflict tussen Akhenaten-Nefertiti - Enki en Meritaten-Ramses II - Enlil. 

 

Enlil = Zij die zich verzetten tegen de Archon Corporation. Enlil = zij die zich verzetten tegen de 

Cabal. 

 

Beide zonen van de Zonnegod Anu, voorgesteld als Egypte of als vertegenwoordiger van Egypte. 

 

Het volk Israël is niets meer dan een groep volgelingen van Achnaton. Egyptenaren. Gewone 

Egyptenaren met een andere geloofsovertuiging! Niets bijzonders. Die Egyptenaren, "volkeren van 

Israël", stichtten later... Rome. Rome had Caesars... en toen werden de Caesars de Pausen. Rome is 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 4 van 15                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

nooit ten onder gegaan. Het evolueerde. Reptielachtige familieleden, of mensen die voor 

Reptielachtigen werken. Rome, het Vaticaan, leidt nog steeds de wereld, zoals het de laatste 2500 

jaar heeft gedaan. 

 

Gosia: En waarom zijn de Joden zo verspreid over de wereld? En wat is het verband met zionisme 

hier? 

 

Swaruu: Zionisme is niets anders dan een fanatieke tak van het Vaticaan. Het is door hen 

gecreëerd als een valide "uitverkoren volk" groep. En het is vals. Joden hebben niets speciaals in 

hun genen. Het zijn gewoon mensen met een label. Israël werd gecreëerd uit de as van WO II met 

de Holocaust als excuus, propaganda was het. En rechtvaardiging om een gruwelijke misdaad te 

begaan tegen het volk van Palestina. De ware eigenaars van dat deel van de wereld. 

 

De Holocaust heeft wel plaatsgevonden, maar nooit, en zelfs niet in de buurt van het aantal mensen 

dat volgens hen is vermoord in de concentratiekampen! Eén gemartelde en gedode onschuldige Jood 

is te veel en velen werden gedood. Maar niet in de hoeveelheid die zij zeggen. Het was allemaal 

opgezet om de oprichting van de staat Israël te rechtvaardigen. WO II was daar gedeeltelijk voor 

gemaakt, als een van de doelstellingen, omdat de Cabal beide zijden controleerde! De Joden zijn 

gewone mensen, ze hebben niets te zoeken in hun genen. Het is gewoon iets cultureel-religieus als 

een label op hen. 

 

Gosia: Maar waarom waren ze zo gebrand op de oprichting van de staat Israël? Wat was hun doel? 

 

Swaruu: Naast andere doelstellingen, om het christelijke verhaal te rechtvaardigen! Om een voet 

aan de grond te krijgen in het Midden-Oosten en conflicten te creëren. Een militaire staat die 

zogenaamd rondom wordt belegerd door moslims, dus de hele tijd op de uitkijk. De wereld Israël 

laten zien als een bedreigde staat die bescherming nodig heeft, terwijl het in feite de agressor is. 

 

Robert: Waarom zijn de namen van Enki en Enlil verbonden? Omdat het twee verschillende groepen 

lijken te zijn. 

 

Swaruu: Omdat zij beiden kinderen zijn van Anu, de Zon. Beiden zijn kinderen van Egypte, dat de 

Zon is. Het zijn tegenpolen, tegengestelde esoterische energieën. Maar zoals alles wat de Cabal doet 

en geeft, is het andersom, Enlil is de goede kant en Enki de slechte kant. Enlil vertegenwoordigt 

stabiliteit, waarheid, betrouwbaarheid, en progressiviteit. Enki vertegenwoordigt valsheid, leugens, 

bedrog, impersonatie. 

 

Enki is de Cabal, hij vertegenwoordigt de Cabal. Enki is de energie van het uitverkoren volk Israël, 

hij vertegenwoordigt de Kerk, het met leugens opgerichte systeem, hij vertegenwoordigt de Mind 

Control van de Matrix. Enlil vertegenwoordigt de stellaire, energie van goden buiten de Aarde, wat 

altijd is geweest, de meest uitgebreide waarheid. 

 

Enlil kan ook worden gezien als de Elohim die naar beneden kwamen om voor goden te worden 

aangezien. Deels stichters van Egypte. 

 

Omdat zij de Matrix en mind control gebaseerd op leugens willen opleggen, wordt Enki gezien als de 

goede, en moet Enlil, die de meest uitgebreide waarheid vertegenwoordigt, worden onderdrukt, 

verwijderd, uitgewist. 

 

Het Enlil vs. Enki conflict duurt vandaag de dag voort en is wat ervaren wordt als het Aarde 

probleem vanwege de Cabal. 

 

Gosia: En waarom worden sommigen gevallen engelen genoemd? Waar komt dat idee vandaan? 

Zijn dat Reptilians die alle positieve ET's zo noemen? 

Swaruu: Dat is een christelijke mythe, als in de engelen (boodschappers) die trouw aan God waren 

en uit de gratie vielen. Bijbels. Gevallen engelen als in "kwamen uit de hemel (de hemel)" die ook 

een andere naam ontwikkelden → → Anunnaki, wat ook betekent "zij die neerkwamen (niet 

neervielen) uit de hemelen". Anunnaki wordt dan later geassocieerd met reptielachtige rassen, ten 

onrechte. 

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


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 5 van 15                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

 

Anunnaki correct gebruikt en bedoeld betekent of wijst naar de specifieke Pleiadische rasgroep die 

tussen 10 000 en het jaar 0 v.Chr. met de mensen heeft ingegrepen of zich ermee heeft vermengd. 

Maar in veel teksten verwijst dit "vermengen" en "de dochters van de mensen tot vrouw nemen" ook 

naar genetische manipulatie, en niet als in letterlijk een vrouw nemen en met haar paren. 

 

De hierboven genoemde rassen die naar de Aarde zijn gekomen kunnen geen nakomelingen 

voortbrengen met mensen, dus is hier meer sprake van symboliek. Als in een culturele mix. 

 

Zij kunnen niet rechtstreeks nakomelingen produceren, maar zij kunnen wel paren, en zij kunnen 

ook hun "stellaire" DNA afbreken na een paar generaties op Aarde, waar een Taygetan 3D zou 

worden door de actie van het onder constante lage 3D frequenties zijn. Dit vergt ten minste twee of 

drie generaties van "step downs" die op Aarde verblijven en niet teruggaan naar de ruimte. 

 

Gosia: Super interessant. En wie is Anu eigenlijk? 

 

Swaruu: Wat Anu specifiek betreft, vind ik een aantal personages met vergelijkbare namen. Hij 

heeft vele interpretaties, en is waarschijnlijk de "god" met de meeste varianten die in verschillende 

culturen voorkomen. Anu = Zeus, Jupiter, Odin, onder anderen. 

 

We hebben meer dan één Anu. De eerste is een Pleiadisch-Taygetische ontdekkingsreiziger die rond 

8 of 9 duizend v. Chr. op Aarde aankwam. Hij documenteerde alles, liet wijsheid achter en vertrok. 

De anderen lijken geen connectie te hebben. 

 

Robert: Dank je. Nog een vraag, andere culturen zoals de Maya's lieten ook tabletten achter, dus 

die zijn ook voor mind control? En andere culturen ook? 

 

Swaruu: We zouden tablet voor tablet moeten bekijken, maar die zijn veel later gemaakt dan de 

Sumerische. Ze zijn opgenomen informatie volgens wat er tegen hen gezegd werd van de 

Sumerische. Een voorbeeld hiervan is Quetzalcóatl, die niet bepaald een persoon was, of een 

"gevederde god" zoals we eerder hebben gezien, het was een SCHIP. 

 

Robert: Nog een vraag, van een volgeling. "Amon is de Zon en Aton is de Zwarte Zon (Saturnus)". 

In de kerk wordt vaak "Amen" gezegd, wat niets anders is dan Amon aanroepen. Het is moeilijk te 

geloven dat degenen die alles in de kerk hebben ontworpen, niet beseffen dat zij de mensen de 

naam van de goede zon laten zeggen en de mensen niet "Amen" hebben laten zeggen in plaats van 

"Amen". 

 

Swaruu: Omdat zij er geen rekening mee houden dat de Cabal psychopaten, de controleurs, zich 

bewegen in dualiteit, met witte vierkanten en zwarte vierkanten. Op zich is het hetzelfde, het is 

zonne-aanbidding. Het is het balanceren van Karma voor hen. En ja, het is waar. Amen komt van 

Amen-Ra of Amon-Ra. 

 

Swaruu, wat betekent dit beeld? Dat van de "gevleugelde" stier met een mensenhoofd? Waarom het 

lichaam van een stier met vleugels en het hoofd van een "Annunaki"? 

 

Swaruu: De stier of Toro Apis is een symbool van Taurus, maar het komt uit Egypte, ver, ver terug, 

in de tijd dat het een basis of kolonie was. Het betekent het sterrenbeeld Stier. Pleiaden vooral met 

Aldebaran op de hoorn onder andere bewoonde sterrenbeelden. 

 

Het hoofd is de zon, wat betekent dat het een verering van de zonnegod is. Het is dezelfde 

symbolische tendens als bij de sfinx, het lichaam van een dier dat representatief is voor een 

tijdperk, met een menselijk hoofd. Toegewezen aan zonnegod + fysieke goden Elohim. 

 

Het gevleugelde betekent dat het vliegt, dat het in de hemelen is, maar het betekent ook Pleiaden 

omdat het ons symbool is, alles wat gevleugeld is, zoals engelen en aartsengelen. 

 

In de bovenste heeft het beeld een leeuw als huisdier. Vanuit het gezichtspunt van de Elohim, is het 

een kat. Het betekent ook dat de Elohim katten als hun favoriete huisdieren hebben. Merk op hoe 
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moderne Taygeta schepen ook veel "kat" aan boord hebben. De kat voorgesteld als een leeuw heeft 

speculaties veroorzaakt zoals dat de Elohim "reuzen" waren, maar het is eerder een symboliek van 

hoe "groot" zij waren in het aspect van hun kwaliteiten als mensen. De leeuw-kat is ook een 

toespeling op Egypte, want hoewel deze afbeeldingen Sumerisch Babylonisch zijn, komen de Elohim 

in het algemeen uit Egypte omdat dat veel ouder is. 

 

Robert: Een vraag over het vorige beeld, de stier met vleugels en een "menselijk" hoofd. Waren 

degenen die zichzelf op deze manier voorstelden positief, de Elohim? 

 

Swaruu: Ja, maar het hangt ervan af aan wie je het vraagt. Zij stellen Elohim voor als van de 

Pleiaden, degenen die het allemaal begonnen zijn. Elohi, Engan, Solatians en Taygetan. Ze nemen 

ze allemaal als Anunnaki, ze hebben het mis. Ze verwarren of vermengen het met Nephilim 

concepten die al geladen zijn met bijbelse symboliek. Zoals met gevallen engelen. 

 

Robert: Ja. Elohim en Anunnaki zijn twee verschillende dingen, hoewel ze beide Anunnaki zijn. 

Sommige zijn mensachtigen en de andere Reptielen. En nu worden Anunnaki aangeduid als de 

regressieve reptielachtige soorten. 

Swaruu: Ja, hoewel de Anunnaki strikt genomen verwijzen naar "zij die van boven kwamen", 

verwijst het op zichzelf in de context gezien vanaf de Aarde naar Reptielen. Elohim mogen dan niet 

in verband worden gebracht met Anunnaki omdat zij Lyrian, Elohi, Solatian, Engan, Taygeta basis 

zijn, maar met de associaties van vele geleerden hebben zij het concept van Anunnaki al verbonden 

of vermengd met dat van Elohim en, erger nog, met dat van Nephilim. 

 

Robert: Van die Pleiadische rassen die naar de Aarde kwamen, zijn er ook negatieve? Ik weet dat 

we het hadden over dat binnen de Elohi, van Asterope, in hun binnenste, er van alles kon zijn, in 

sommige van hun individuen, niet in allemaal, zoals hier op Aarde gebeurt, als ik het goed begrepen 

heb, maar waren alle rassen die je noemt die interactie hadden met de mensheid positief? En wie 

waren de Nephilim? 

 

Swaruu: Nephilim is iets ingewikkelds dat ik zal bekijken hoe het op Aarde wordt gedefinieerd. Het 

verwijst naar gevallen engelen, en het is als een soort mandje waarin ze alle Anunnaki en de Elohim 

bij elkaar gooien, allemaal als Nephilim, in tegenstelling tot de Bijbelse God. 

 

Op zichzelf als rassen, als ze van Plejaden zijn, zijn ze niet regressief, geen. De Raad van Alcyone of 

Raad van 9 is daar verantwoordelijk voor (het is dezelfde maar ik heb begrepen dat er nog een 

andere is met de naam Raad van 9 ook). Maar op zich moet je ook bekijken wat elke persoon of elke 

groep doet en niet veralgemenen dat een soort goed of slecht is. Kijk maar naar de positieve Alpha 

Draco. Maar over het algemeen als ze van Taygeta zijn, zijn ze positief, als ras, overweldigend zelfs. 

Het zijn mensen en er zullen een paar rotte appels zijn, maar dat is met alles. 

 

Nu een waarschuwing en een die veel problemen veroorzaakt: dezelfde rassen hebben meerdere 

namen ← Plejaran/ Taygetan, Centauri/ Alfrata, Arcturiërs / Dieslientiplex, Korendiërs, Devoniërs, 

enz. 

 

Een ander punt: alle uitgangen in mensennamen die eindigen op "el", komen van Elohim. In deze 

wereld betekent dat: hij is als of is Enlil, van "de goden". Iedereen met die naam. De uitgang "a" in 

een Taygetaanse mannennaam, zoals Khila, komt van Anu, een andere God zoals geïnterpreteerd in 

menselijke termen van oud begrip. 

 

Gosia: Elohi van Asterope, van wat je eerder zei, sommigen van hen, hebben reptielzielen? Zijn het 

reptielen? 

 

Swaruu: Op een bepaalde manier ja, maar niet zoals ze daar zeggen, niet alles is genetisch. 

 

Elohim zijn een ras dat meerdere zielen heeft, sommige reptielachtig, andere niet (net als mensen). 

Maar velen lijken fysiek op een Engan of een Taygetan ← 

 

Veel mensen beweren dat er reptielachtige rassen zijn in het sterrenstelsel Pleiaden, dit is juist, 

maar zij zijn geen probleem. Ze zijn net zo progressief als alle andere. Maar ze interageren niet zo 
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veel met de andere, meer voorkomende Lyrische rassen in de Pleiaden, vanwege hun logische 

verschillen. Er zijn ook kattenrassen op de Pleiaden. De Hydeanen. 

 

Gosia: Dit deel is nogal verwarrend in mijn hoofd voor nu. Want er is wel eens gezegd dat het 

Reptielen waren. Maar ik begrijp dat hun representatie menselijk is, maar van binnen zijn het 

Reptielen ja? 

 

Swaruu: Ze zien eruit als op de foto's - humanoïde. 

 

Gosia: Maar van binnen zijn het Reptielen, ja? 

 

Swaruu: Niet per se een Reptiel, de meesten van hen zijn Pleiadische zielen van andere rassen, 

waaronder Taygeta. 

 

Gosia: "Niet noodzakelijkerwijs een Reptiel." Dat is verwarrend, sorry. 

 

Swaruu: Elohim zijn als mensen, ze zien er allemaal mensachtig uit, iedereen! Maar sommigen 

hebben een reptielachtige ziel (niet per se negatief). Sommige Elohim hebben de kleur en 

gelaatstrekken van een persoon van het ZWARTE ras van de Aarde, maar de meeste zijn Noordse 

blanken. 

 

Gosia: Maar wat betekent Reptielziel? De zielen hebben geen ras, toch? We komen alleen in rassen 

als we ervoor kiezen om naar het lichaam te komen. Wat betekent 'Reptielziel'? Zoals Reptiel 

sterrenzaden op Aarde? Hetzelfde als ik met "Taygetan ziel" in het menselijk lichaam? 

 

Swaruu: Zielen hebben geen geslacht of ras, maar ze hebben wel een aanleg om de Reptiel te 

volgen, hun ideeën, concepten en identiteit. Dat is wat ik bedoel. En dat is gelijk aan de 

Reptielenkoningin van de Aarde, ze ziet er menselijk uit maar ze is het niet. 

 

Robert: Dus de Reptielen incarneren in de Elohim in Pleiades? 

 

Swaruu: Wel ja. 

 

Gosia: Waarom? 

 

Swaruu: Omdat een sterrenzaad zijn niet exclusief is voor mensen op Aarde. Elohim is een ras met 

starseeds van elders. Maar associeer reptielachtigen niet met het kwaad. 

 

Gosia: Maar waarom doen ze dit? Hier komen sterrenzaden om te helpen met ascentie of wat dan 

ook. En daar? Waarom is de reptielziel geïncarneerd in de Plejaden? 

Swaruu: Om te ervaren dat je een Elohim bent. 

 

Gosia: Op dat moment zouden ze niet langer Reptielen zijn. Zoals ik geen Taygetan kan worden 

genoemd. Ik ben een mens. Zij zijn op dat moment Pleiadiërs. Nee? 

 

Swaruu: Vanuit dat oogpunt, ja. Toch is er een sterke Reptielaanwezigheid daar. 

 

Gosia: En als ze sterven, waar gaan ze dan terug? Naar hun Reptielenwereld? Hebben jullie 

Reptilian sterrenzaden in de Taygetan samenleving? 

 

Swaruu: Ja, maar het is niet erg duidelijk. En zoals iedereen die sterft, zal het zijn wat hun 

frequentie dicteert en er compatibel mee is. 

 

Robert: Dat waren de scheppers van de Kingu? 

 

Swaruu: Nee, dat zouden de Usungal zijn. 
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Maar een ander belangrijk punt: Elohim verwijst voor ons naar Elohi, of de Plejaden. Maar vanuit het 

perspectief van de Aarde, zijn het verschillende rassen. Onder die rassen zijn de Elohi, Taygeta, 

Engan en Solatian. 

 

Robert: Ok. De vraag die me niet met rust laat. De Reptielen van Atlantis waren Reptiel van 

uiterlijk, maar waren zij ook Anunnaki? Wat voor relatie hadden de Elohim met de Anunnaki 

Reptielen? Hier raak ik een beetje in de war. Dank u. 

 

Swaruu: Ik hou helemaal niet van de term Anunnaki. Het wordt op grote schaal misbruikt en 

veroorzaakt een hoop verwarring. Het wordt overal in de "Mystery World" gebruikt als de naam van 

een ras. Maar volgens mijn gegevens, die preciezer zijn, noemt men Anunnaki verschillende rassen 

alsof ze hetzelfde zijn. 

 

Hoewel Anunnaki strikt genomen verwijst naar "zij die van boven kwamen", waar wij, Taygetanen, 

ook onder de term Anunnaki zouden vallen, wordt het op Aarde consequent gebruikt, of betekent 

het, invasieve reptielachtige rassen (meervoud). Het wordt gebruikt als reptielenrassen of ze 

bedoelen uitsluitend reptielenrassen. Ik heb het over Draconian's, Nagas, Usungal en de Kingu. 

 

Het mag niet als rasnaam worden gebruikt. Ik zou die Anunnaki naam in alle beschrijvingen 

weglaten, behalve om te spreken van verwarring of... Anunnaki te gebruiken als het reptielenras 

set. Ik zie herhaaldelijk het concept van één invasieras in de hoofden van "ontwaakte" mensen. Je 

moet van dat idee af, want het is altijd een conglomeraat van rassen geweest dat hier aan het werk 

was, zowel aan de "goede" kant als aan de "slechte" kant. Alleen het "stokje" van het dominante ras 

op, of voor, de Aarde doorgeven door de tijd. Het is geen ras, het is een corporatie, zoals sommigen 

zeggen. 

 

Over de positieve rassen gesproken, je zou ook kunnen zeggen dat het een corporatie is. De 

Federatie van Verenigde Planeten, of de Sphere Alliantie, of de Andromeda Raad zijn multi-raciale 

bedrijven. Maar zelfs binnen een "positieve" corporatie werken vooruitstrevende rassen meestal 

alleen. 

 

Wat Atlantis in het bijzonder betreft, het dominante ras daar was de Usungal-Reptile met de hulp of 

leiding van de Draco-Reptile en het was geen beschaving van één ras, want het was een 

geavanceerd station op planetair niveau van die indringende Corporation. 

 

ISIS OSIRIS 

Gosia: Osiris en Ishtar waren van het Elohim-ras? 

 

Swaruu: Nee. Ze werden tot dat ras gerekend, maar gedeeltelijk. Maar zij waren niet van dat ras. 

Op zichzelf waren Elohim als zodanig de bebaarden in Sumerië. Zij waren geen reuzen, zij maakten 

hen alleen groot omdat zij "groot" waren door eigenschappen niet door grootte. 

 

Ishtar zoals zij in de geschiedenis wordt geschilderd, zelfs het door de Egyptenaren geschrevene, 

heeft nooit bestaan, het concept van haar was gebaseerd op bezoekers. Ja, Ishtar en Osiris waren 

mensen. Maar de rest is door de ouden zelf afgeroomd omdat dat in die tijd veel werd gedaan, een 

voorbeeld hiervan zijn de Grieken en hun overdrijvingen over verhalen die wel degelijk hebben 

plaatsgevonden. 

 

Bijvoorbeeld Medusa heeft wel bestaan, maar het was niet zoals de Grieken zeggen. Medusa is weer 

niemand minder dan Ishtar zelf. Maar het is symboliek die letterlijk wordt genomen. 

 

Gosia: En waarom gebruiken Reptilians en Vrijmetselaars het Ishtar symbool? 

Swaruu: Omdat zij Atonisten zijn of aanbidders van de Zon, maar dat komt van de Enki-tak. Het 

Jodendom is niet monotheïstisch, dat is onjuist. De volgelingen van Ahkenaten, de stichters van het 

Jodendom, van het "volk Israël", Enki. 

 

En de slangen van Medusa zijn het symbool van kennis op dezelfde wijze als de Taygetanen toen zij 

als Evas overgingen, kennisgaven aan Evas. Daarom kunnen we er zeker van zijn dat de 

Soemerische Tabletten gewoon nog een bijbel zijn. En mensen nemen ze als absolute waarheden. 
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Ze zijn precies zo gestructureerd als de Bijbel van het Oude Testament. En ze gebruiken ware feiten, 

ware gebeurtenissen, alleen met een draai om in hun agenda te passen om wat gezegd wordt als 

waar te valideren. Alleen omdat iets oud is, wil nog niet zeggen dat het waar is. 

 

En het bewijs, tenminste vanuit ons standpunt, is sterk tegengesteld aan wat er gezegd wordt in de 

Soemerische tabletten. Want als ze waar waren... zouden wij niet bestaan. 

 

Ik weet dat men zegt dat de Tabletten ongeveer 5 duizend jaar oud zijn, maar ik ben bang dat dit 

NIET waar is... ze zijn recenter zoals we al hebben gezegd. Het is gewoon dat vóór Achnaton en 

Nefertiti, Enki - Enlil als Ea - Elohi Egyptische concepten waren, geen Sumerische. Maar dit is al te 

ingewikkeld voor de gemiddelde menselijke geest. 

 

Welnu, het concept van de tegenstelling tussen Enlil en Enki, vanuit Egyptisch gezichtspunt, is de 

ruzie tussen Osiris (Enlil) en Anubis (Enki). Waarvan gezegd wordt dat tussen Ishtar en Horus zij 

Osiris doen herleven, het eerste concept van wederopstanding, en waar zij het idee vandaan halen 

voor de wederopstanding van Christus. Gebaseerd op de Egyptische Astro-theologie. 

 

Dat de mens op Aarde geschapen is, kan ik op dit moment niet overtuigen, maar het grootste bewijs 

dat het onzin is, is dat er minstens 400.000 rassen zijn die bijna of identiek zijn aan de mens. Zij 

kunnen en konden niet op Aarde zijn geschapen. 

 

Met slangenscepters (kennis inclusief genetica) en Osiris met zijn opgerichte lid alsof die twee de 

mens schiepen zoals de Egyptenaren zeggen, maar zij schiepen hen als gidsen, niet genetisch, 

hoewel dat wel overgaat in een genetische afstamming ja. Daarom is het stichtelijke lid van Osiris 

de partner van Ishtar, zij scheppen de wereld of Egypte als hun nageslacht. 

 

Het probleem hier voor normale mensen is dat het allemaal een hoop uitgebreide en verweven 

symboliek is de hele tijd die zelfs van betekenis verandert wanneer in een andere context. 

 

Genesis als de Genen van Isis omdat daaruit de huidige mensheid is "geboren". Geboren in de 

letterlijke zin, het volk van Egypte is geboren Circa 10.000 v. Chr. Als gevolg van de tussenkomst 

van Osiris en Ishtar. Voor hen begon het Egyptische volk. Niet dat er daarvoor geen mensen waren. 

En, het gebeurde met iemand tegen... Anubis. Anubis zelf, als de god van de onderwereld, is gelijk 

aan Saturnus of de Zwarte Zon. 

 

En ja, ik accepteer bepaalde genetische manipulatie daar gedaan door Ishtar, maar als een basis 

voor bevrijding, niet voor onderdrukking, als een manier om de effecten tegen te gaan van de 3D 

Matrix die daar recentelijk al is geïmplementeerd. Daarom weet ik hoe het is gedaan, omdat ik erbij 

was, en het was niet met een reageerbuis. 

 

Het onderwerp van genetische manipulatie op zich is een heel onderwerp, want er was laboratorium-

manipulatie en van een aantal rassen, vooral Reptilian, terug in de Atlantis antediluviaanse tijden, 

en Ishtar rommelde ook direct met genetica, maar kwam tot de conclusie dat geest- en 

bevolkingsmanipulatie een betere manier was om het menselijke DNA te veranderen en te zuiveren 

van meestal beperkende Reptilian veranderingen die hen werden aangedaan, dit om het natuurlijke 

proces van DNA dat terugkeert naar zijn oorspronkelijke afdruk of eigenschappen te versnellen. 

 

Ik weet dat ik veel kritiek heb gekregen omdat ik zei dat Enki en Enlil meer een volk zijn. Dit is wat 

er gebeurt: de Anunnaki Tabletten vertegenwoordigen oude wijsheid voor de mensen en daarom 

geloven zij hen. Maar van waar ik sta, zien de dingen er heel anders uit en wat in de Tabletten staat, 

verschilt totaal van wat als geschiedenis is opgetekend, niet alleen van mijn ras, maar van vrijwel 

alle rassen van de Federatie. 

 

De Sumerische Tabletten zijn gemaakt door dezelfde groep mensen, hoewel misschien niet precies 

dezelfde mensen, ik bedoel hun groep, die het Oude Testament heeft gemaakt. Het is een 

verzameling verhalen uit verschillende delen van de wereld, allemaal samengevoegd om een agenda 

te bekrachtigen. En voor een groot deel is het zo gecodeerd dat iemand zonder kennis ze op de ene 

manier leest en interpreteert en de geschoolden op een andere manier. Zo is het ook met het Oude 

Testament. 
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Zoals in het geval van het Oude Testament, wordt alles historisch gezien logischer als we alle namen 

van de personages daar vervangen door het concept dat zij volkeren zijn en geen individuen. Adam 

wordt het Adamitische volk of ras (mannen en vrouwen) en Eva ook met het ras van Eva. Caín en 

Abel twistten (de volkeren) en trouwden. Met wie als er geen mensen meer waren? ← vervelende 

vraag voor theologen. 

 

(Op enkele uitzonderingen na zoals Mozes die zelf Akhenaten was, 'een reptiel'). 

Het is hetzelfde met de Sumerische tabletten. Ze zijn beter te lezen als volkeren en niet als 

personages, ik verzin deze informatie niet. Honderden historici en exo-archeologen van mijn ras, en 

die van de Federatie, komen tot de conclusie dat het Oude Testament lijkt op de Soemerische 

Tabletten, althans qua bedoeling en structuur. 

 

De Federatie en Taygeta hebben gedetailleerde verslagen van die tijd vanwege Lemurië dat een 

Taygetaanse kolonie was zoals al in een video is uitgelegd en niemand vindt wie Enki of Enlil waren. 

 

En wetende van wie de informatie komt, exo archeologen uit Taygeta en de rest van de Federatie, 

concluderen we dat de Soemerische Tafelen werden gemaakt voor hetzelfde doel als het Oude 

Testament: desinformatie en mind control. Het concept dat deze namen moeten worden 

geïnterpreteerd als volkeren en niet als individuen is de Aarde niet vreemd, want sprekend over het 

Oude Testament (alleen daar in dit geval) is dit reeds ontmaskerd door onderzoekers als "Michael 

Tsarion". 

 

Wetende dat degenen die de Sumerische Tabletten hebben gemaakt Reptilians waren en hun 

handlangers... concludeer ik en verklaar dat dit alles Reptilian desinformatie is. Het is gewoon een 

ander "Oude Testament", meer niet. En dit zijn mijn gegevens vanaf hier. Of je het leuk vindt of 

niet. 

 

Ik wil alleen nog dit toevoegen over het onderwerp... dat ik de Tabletten niet geheel in diskrediet 

breng, omdat ze op zichzelf zeer waardevolle informatie bevatten, net als het Oude Testament. Maar 

wat ik deel is wat ik heb als informatie van hier. Of je het leuk vindt of niet, er is geen bevestiging 

buiten de Aarde, dat is mijn enige punt. Ergo: voor de andere "ster" rassen zijn de Soemerische 

Tafelen net een bijbel van voor het Oude Testament en meer reptielachtige misinformatie. 

 

Mijn taak is te delen wat ik zie en wat hier bekend is, en dat is het. De Tabletten hebben geen 

geldigheid, omdat ze bevestigd worden door stellaire informatie. Sterinformatie waarvan ik 

accepteer dat ik die niet voor u kan bevestigen. Maar als ik bevestigbare informatie geef, 

beschuldigt u mij ervan dat ik alleen zeg wat er al op Aarde is. Als ik nieuwe informatie geef, dan is 

wat ik zeg "heel gek". 

 

Een extra belangrijke opmerking over het onderwerp van Enki/ Enlil, Anu en anderen: Het is bekend 

dat er in andere delen van de Aarde, zeer ver van Soemerië, ook teksten zijn die het bestaan van 

deze personages bevestigen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Popol Vuh, maar het lijkt mij 

niet de enige. 

 

Wat hier gebeurt is dat de Anunnaki of Reptielen toegang hadden tot de hele wereld en van 

Soemerië naar Meso-Amerika gaan in een schip betekent voor hen niet meer dan een reis van een 

paar minuten. Hun agenda was om het grootste deel van de bevolking te beheersen en logischerwijs 

verspreidden zij hun informatie op alle mogelijke plaatsen. Men moet niet vergeten dat zij een 

planetaire beschaving hadden en zich niet beperkten tot het gebied van Sumerië. 

 

De Sumerische cultuur en haar taal waren niet de oudste, in de eerste plaats omdat Egypte hen 

ongeveer 5000 jaar voorafging, hoewel dit nooit zou worden aanvaard door Cabal historici die 

Egypte voorstellen als een beschaving die tot 7 duizend jaar jonger is dan zij is. Voorbeelden 

hiervan zijn de piramiden en de Sfinx die gedateerd worden op ongeveer 3500 v. Chr. terwijl ze 

meer dan 12.500 jaar oud zijn. 

 

Omdat Egypte zich verzet tegen de Cabal en zijn belangen, hebben zij het overgrote deel van zijn 

geschiedenis geplunderd, gemonopoliseerd, verdraaid en uitgewist, het van zijn ware historische 
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culturele waarde ontdaan, maar bovenal hebben zij Egypte, en alles wat daarbinnen gebeurt, 

gedateerd als recenter, jonger, dan het is of was. 

 

Men moet ook inzien dat hun dateringssystemen zoals Koolstof-14 het meest onnauwkeurig zijn en 

dat andere dateringssystemen door middel van strata en door middel van historische verslagen ook 

onjuist zijn omdat de Sumeriërs zelf de gebeurtenissen als ouder afschilderden om oudheidkundig-

politieke redenen, zoals het Vaticaan heeft gedaan door 300 jaar toe te voegen aan de Gregoriaanse 

kalender. Dit is heel duidelijk en het kan hier niet worden tegengesproken, dit zijn precieze stellaire 

gegevens. Ik weet dat ze hieronder alles bespreken. 

 

Enki en Enlil worden ten onrechte in verband gebracht met de Soemerische cultuur alleen omdat zij 

degenen waren die hen het meest documenteerden, maar hun oorsprong is Egyptisch, de exacte 

oorsprong van de concepten ligt in de tijd dat Achnaton en Nefertiti uit Egypte worden verdreven. 

Precies daar worden die concepten geboren. De datering klopt niet, want ze dateren van voor 

Sumerië en de Tabletten. Dit alles vanwege hun belang om de werkelijke leeftijd van Egypte uit te 

wissen en daarmee zijn cultuurhistorische waarde. Als we alles terugbrengen naar de werkelijke 

datering, zou alles perfect passen. 

 

Samenvattend en als extra interpretatie voor de duidelijkheid: Enki en Enlil zijn tegengestelde 

corporaties, beiden geboren uit Egypte. Egypte als een volk = ANU. Elk van deze corporaties, Egypte 

= Anu/ Enki = bondgenoten van Achnaton-Nefertiti/ Enlil = stellaire tegenstanders van de met 

Egypte geallieerde Enki-groep, bestond en bestaat nog steeds uit meerdere rassen, niet uit slechts 

één, ook al kan Enlil ook worden geïnterpreteerd als Elohim. 

Enki en Enlil en hun meningsverschillen zijn niets meer dan een ruzie tussen de conservatieve kant 

in Egypte die de zonnegod Amon aanbad en de kant van Akhenaten-Nefertiti die de Zwart-Saturnus 

Zon, Aten, aanbad. Een ruzie tussen Egyptenaren, met tussenkomst van stellairen, die in 

werkelijkheid een ruzie was tussen stellairen met het Egyptische volk ertussen ← 

 

En als er parallelle gegevens worden gevonden in andere delen van de wereld, dan is dat alleen 

omdat zij deel uitmaakten van een planetaire beschaving die, zoals de Kerk eeuwen later deed met 

zeilschepen, dezelfde concepten plantte voor alle andere culturen, maar dan met behulp van 

sterrenschepen - Vimana's, in termen van die tijd. Let op dezelfde tendens van invasieve 

evangelisatie, want het gaat om precies dezelfde groep. 

 

TRIANGULUM 

Swaruu: Triangulum heeft een portaal. Dat portaal 12.000 jaar geleden was verbonden met de 

Pleiaden, vanwaar de Elohim, Anu en Jahweh kwamen. 

 

Dit zijn deze 3 sterren zoals altijd: (afbeelding getoond) *Pictures not supported* 

 

Hieruit is het concept van Drie-eenheid ontstaan. 

 

Jahweh is een scheppingsdaad of de scheppingsdaad, niet een persoon, dit feit is bekend bij 

sommige historici. Het is een term van seksuele aard of oorsprong, een grote creatieve explosie met 

een patriarchaal tintje. Vandaar het esoterisch opgelegde concept van de oorsprong van het 

Universum als een Big Bang, want de redenen om mensen concepten op te leggen is altijd 

esoterisch en niet fysisch. 

 

Zoals ik al eerder heb gezegd, is het Universum er altijd geweest omdat het a-temporaal is en 

eeuwig omdat het oneindig is. De Big Bang is een Jahweh ← 

 

Maar Jahweh (Ea) is geen persoon. Het is meer verkeerde informatie. Meer leugens. Yahweh 

betekent vrijlating van ingehouden energie. Het is een concept. Jahweh is een beschrijving van een 

creatieve explosie na het bevatten van energie. Het is seks, ejaculatie dat schept wanneer het op 

vruchtbare grond valt. Daarom is het Universum in de hoofden van de Saturniaanse Cabal - zij 

moeten zeggen dat het Universum is geschapen met een Big Bang. Prullenbak natuurlijk. Er is geen 

Jahweh. Het is de scheppingsdaad, niet wie hem schiep. 
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Nu, merk op hoe de ster Mothallah, de uitgang bevat... Allah. Zoals ik al eerder zei, geen woord is 

leeg en in zijn taalkundige oorsprong en in zijn etymologie kunt u de betekenissen zien. 

 

Het is een Arabisch woord dat "de driehoek" betekent. De driehoek is dus Allah en dat komt omdat 

de Islamitische religie een door het Vaticaan gemaakte variant is, die hetzelfde is maar aangepast 

aan de behoeften van de regio, dan de Christelijke en de Judaïsche religies, waardoor een 

zogenaamd "Monster" van 3 hoorns wordt samengesteld: de religies Judaïsme, Katholicisme en 

Islam, weer Drie-eenheid → Triangulum. 

 

En zoals ik al eerder heb gezegd, omvat Enki alles wat Cabal, Rome, Vaticaan, en hun religies is. 

Dus de ster Ea of Mothallah is Jahweh wat het concept is van God de Zoon (Christus) of → Enki, 

zijnde dat Anu (Beta) is God almachtig en Enlil (Gamma) is de Heilige Geest omdat het de oorsprong 

en de stellaire invloed vertegenwoordigt. Je hebt je driehoek. Het symbool dat ze maken met hun 

handen die een driehoek vormen, is de driehoek die de Illuminati gebruiken. God de Vader, God de 

Zoon en God de Heilige Geest. 

 

Ik heb een vraag over Triangulum. Vanuit dit zonnestelsel is de meest directe toegang tot 

Triangulum, is dat alleen vanaf Planeet Aarde? 

 

Swaruu: Nee, het portaal is heel ver. Het maakt niet uit waar ze vandaan komen in dit 

zonnestelsel. 

 

Robert: Swaruu, heb jij het Triangulum bezocht? 

 

Swaruu: Ja, vanaf daar ziet het er niet uit als een driehoek. Ik gebruik de poort niet, onze 

technologie heeft hem voor ons overbodig gemaakt. Afstand 127 lichtjaar naar Beta Trianguli, 63 

lichtjaar naar Alpha Trianguli, 112 lichtjaar naar Gamma Trianguli. 

 

Robert: En wat heb je gezien dat kan worden gedeeld? Wat ben je daar gaan doen? 

 

Swaruu: Het gebeurde gewoon, ik had daar niet veel te doen. Ik ben overal in het kwadrant 

geweest. 

 

Robert: En hoe zijn de wezens die daar vandaan komen? 

 

Swaruu: Voornamelijk Elohim en Lyrian afstammelingen en variaties. Ongeveer 150 interstellaire 

beschavingen daar. De afstand is niet veel, zo'n 20 minuten SIT (Ship Internal Time) voor Suzy. Ze 

worden beschouwd als lokale sterren. 

 

Robert: Vraag van een volger: "Is er een reden, motief of omstandigheid waarom ze het 

sterrenbeeld Triangulum kozen om hun beroemde triade voor te stellen, of was het de beste 

pasvorm voor misinformatie of hun agenda? Gegroet." 

 

Swaruu: Het is het belangrijkste sterrenbeeld voor hen, de basis van alles, daarom is alles een 

driehoek voor hen, daarom hebben de obelisken die ze overal hebben een driehoek erboven. Het is 

een "kijk omhoog naar de driehoek." Uit dat portaal kwamen de Elohim die meestal de beschaving 

op Aarde stichtten. Die bebaarde Soemeriërs met vleugels, die verschillende mensen Anunnaki 

noemen, zijn Elohim. Maar zij waren niet alleen Elohim als ras, zij omvatten ook Engan en 

Taygetans. 

 

Wat de Triangulum poort voor hen vertegenwoordigt is de plaats van de schepping. Thuis van de 3 

goden, van de drie-eenheid. Hoogste heilige plaats van de kosmos, "Kosmisch heilig land". 

 

PYRAMIDEN 

Swaruu: Wat zijn piramides? Ze hebben 3 zijden, maar gezien als iets driedimensionaals, zijn ze 

een driehoek. Drie-eenheid. Egypte basis. 

 

3 basisgoden: Ea/ Anu/ Enlil 
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Ea → wordt → Jah dat wordt → Jahweh. 

Anu → wat schepper betekent, wordt in de theologie God almachtig. 

Enlil → wordt Enlil → wordt Elohim (Elohi ras van Asterope, Pleiaden. Een volk). 

 

Elke piramide symboliseert elk van de 3 godheden. Ea - Anu - Enlil en dit zijn deze 3 sterren: 

 

Ik weet dat de piramiden op Orion staan, maar ze zijn niet voor Orion gebouwd. Deze 3 sterren 

staan duidelijk geschreven in Egyptische hiërogliefen als de basis van de beschaving en de 

oorsprong voor hen. Door ze te vergelijken met sterrenkaarten van Taygeta ontdekken we dat zij, 

de Elohi, daar bases hadden. 

 

Gosia: Maar één ding alsjeblieft. Ik had begrepen dat het Elohi-ras van Asterope Pleiadiërs waren, 

sommigen met Reptielzielen. 

 

Swaruu: Dezelfde soort in een andere op dezelfde manier als een Kingu een menselijk lichaam kan 

gebruiken, maar niet alle mensen zijn Kingu. Het hangt af van het vlak van bestaan. 

 

Niet alleen mensen zijn containers voor meerdere rassen. Maar wat de ene soort doet, is niet 

hetzelfde als wat de andere doet, ook al ziet de container er hetzelfde uit. Dus dit groeit in 

complexiteit en is moeilijk te volgen zonder alle gegevens op de tafel. 

 

Sommige Reptielen (in hun fysieke verschijning), de anderen Antropomorf (de bebaarden van 

Sumerië). Zoals Hillary Clinton en de koningin van Engeland. Ze zien er menselijk uit, maar van 

binnen zijn het Hagedissen. Merk op dat men zegt dat de Annunaki Reptilians waren, maar zij stellen 

hen voor met menselijk-omorfische maar grote lichamen. 

 

Gosia: En waarom de drie-eenheid? En waarom zoveel symboliek? 

 

Swaruu: Daar zijn vele redenen voor, waarvan de belangrijkste is dat het alleen goed gelezen kan 

worden door mensen met de juiste voorbereiding. Met andere woorden, omdat informatiemacht is 

en juiste informatie alleen kan worden gegeven aan de waardigen. De Bijbel, het Nieuwe en het 

Oude Testament zijn op deze manier geschreven. Van het ene niveau wordt iets begrepen, van het 

andere niveau wordt iets anders begrepen. 

 

Gosia: Maar ik begrijp nog steeds niet waarom zoveel moeite gedaan wordt om zoveel symboliek te 

monteren. Want zelfs jij moet soms gaan onderzoeken en ontcijferen. Dus waarom zoveel codering 

van dingen? Waarom kunnen de dingen niet worden verklaard zoals ze zijn? Zoveel symboliek 

brengt de dingen in de war. 

 

Swaruu: Je moet je realiseren dat de symboliek zelf een taal is en behoorlijk compleet. Het is oud 

en gaf de basis aan het Egyptische schrift gebaseerd op glyphs of pictogrammen. Het is een taal. Je 

moet het spreken, anders begrijp je het niet. 

 

De stier die het sterrenbeeld Stier symboliseert, is duizenden jaren oud, pre-Tiamat. Vanuit een 

direct oogpunt zijn pictogrammen en symboliek een betrouwbaardere en transparantere vorm van 

communicatie en gegevensregistratie dan het geschreven woord, dat vatbaar is voor verkeerde 

interpretaties. 

 

Gosia: Ja, maar als je deze taal niet spreekt, begrijp je het niet. Alles is gecamoufleerd. Ik begrijp 

eerlijk gezegd heel weinig van symboliek. Maar ik begrijp dat het een taal is. 

Swaruu: Ok, voorbeeld ter verduidelijking in het voorbijgaan: je komt binnen vanuit een zwart gat 

in het sterrenbeeld Andromeda en verlaat het via de zon. Maar als je door de zon naar binnen gaat, 

kom je achter TAURUS naar buiten. Wormgatingang die uit de zon komt: M33 ← Precies daar. Ze 

vertrekken daar en ze komen hierbinnen. 

 

En om terug te komen op de piramides, daar dienden ze voor, om portalen te openen door alleen de 

kracht van de geest van de mensen te gebruiken. Op dat niveau is de geest zo krachtig als hij vrij is 

en versterkt. Je hebt geen portalen nodig zoals CERN. Alleen je geest  
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Gosia: Ze waren om uit lichamen te komen en te reizen, ja? 

 

Swaruu: Ja. Maar het is maar een lichaam. In het astrale heb je een ander. 

 

Gosia: Maar waarom zo groot, de piramiden? 

 

Swaruu: Omdat ze op die manier nog beter werken vanwege het energiepotentieel dat ze kunnen 

genereren. 

 

Zoals ik al tegen Robert zei... De reden waarom ze op planetaire leylijnen liggen en op grote 

watervoerende lagen (in dit geval de verbinding met de Nijl), is omdat ze gebruik maken van het 

verschil (verschil in elektrische lading) van de voltaïsche polariteit tussen de grond en de atmosfeer, 

de wolken en de stratosfeer, waardoor een continue en gecontroleerde stroom van elektrische 

energie ontstaat voor praktisch gebruik. 

 

Deze stroom veroorzaakt een torrent die secundair is. Een stroom die een specifieke frequentie 

ontwikkelt die de geest en de aura van de mens of de mensen versterkt met het principe van 

constructieve interferentie. Dit zorgt ervoor dat de mensen in de piramiden enorm toegenomen 

psychische vermogens van allerlei aard hebben. 

 

Robert: Zouden de andere piramiden in Bosnië en China, bijvoorbeeld, dezelfde functie vervullen? 

En die in Latijns-Amerika? 

 

Swaruu: Ja, dezelfde functie met een andere insteek. Maar de piramiden dienden ook om baby's te 

baren en dienden ook zodat een stervende een waardige dood had en hun ziel versterkt en zonder 

problemen opsteeg naar de Kosmos. 

 

Gosia: Maar waarom hadden ze dit nodig als ze interstellaire wezens waren, ze schepen hadden, ze 

al door het universum konden reizen en ze al astrale en psychische krachten hadden? Omdat ik 

begrijp dat zij al voor de 3D oplegging gebouwd waren. Waarom hadden ze daar op Aarde een 

piramideblok voor nodig? 

 

Swaruu: Omdat je altijd nog meer psychische kracht wilt hebben. En omdat je met zo'n perfect 

functionerende piramide geen ruimteschip meer nodig hebt. We hebben het hier over 

geavanceerdere technologie dan het gebruik van sterrenschepen. 

 

Gosia: Geavanceerder dan de schepen? 

 

Swaruu: Als je een schip met je geest kunt manifesteren, heb je geen schip nodig. Vanuit een 

fysiek vlak zoals 5D toen op Aarde was, ja, dan heb je een schip nodig. Met piramiden als deze heb 

je GEEN schepen nodig, of dimensionale portalen. JIJ bent het portaal. 

 

Gosia: Dus deze 5D mensen streefden naar hogere dimensies. Of werden de piramides gemaakt 

door wezens die al voorbij 5D waren? Of allebei? Misschien waren de "goden" van die tijd in 

werkelijkheid wezens van voorbij 5D VOOR bewoners van 5D kolonies. 

 

Swaruu: De piramides werden gebouwd door een 5D Aarde, maar door wezens met een begrip dat 

veel verder ging dan 5D. 

 

Gosia: En distributie van vrije energie was toen ook een van haar functies of was dat secundair? 

 

Swaruu: Dat is een bijproduct van de piramiden. Ze werden niet om slechts één reden gebouwd. En 

ze lagen op planetaire leylijnen, die elkaar bekrachtigden en met elkaar samenwerkten. Energetisch 

zijn alle piramides met elkaar verbonden. En ze zijn over de hele wereld verspreid. Het is een 

netwerk van piramides, alleen de buitenkant is aangepast aan elke regio. 

 

Ik moet iets belangrijks zeggen over het onderwerp van de Sumerische tabletten. Waarom ik wil dat 

dit bekend wordt. Mijn motivatie om deze informatie te geven. Omdat wat in de Soemerische 

Tafelen wordt gezegd, dat de mens is geschapen, alleen hetzelfde slachtofferpatroon volgt waar de 
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mensheid onder zit. Van "waarom zou ik moeite doen als zij mij beperken? Arme ik... red me, red 

me." 

 

Er zijn miljoenen of triljoenen verschillende soorten in het universum. Het antropomorfe is de norm, 

niet de uitzondering. Er zijn soorten die heel erg op de mens lijken, veel meer dan wij, anderen die 

je niet eens zou kunnen begrijpen als iets levends, veel minder als iets met een interstellaire 

beschaving. 

 

Het is om de mens te bevrijden. Dat is de kern van alles wat ik wil delen. Dat mensen controle 

hebben over zichzelf, over hun lot, over wie ze zijn. Wat ik hier probeer te doen is jullie geest te 

bevrijden. 

 

"Mogen de aliens van het Ashtar Commando (Vaticaan afval) mij redden, moge een almachtige 

welwillende god mij redden. Moge een messias mij redden, moge een goede politicus mij redden." 

 

De Soemerische Tabletten zijn onderdeel van dat mentale controlemechanisme over de bevolking, 

daar zijn ze voor. Iedereen die ze promoot zonder te begrijpen waar ze vandaan komen, werkt 

tegen de menselijke bevolking.  
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