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INFORMATIE DOOR ANÉEKA VAN TEMMER EN YÁZHI SWARUÚ  

 

OORSPRONG  

Avyon is de belangrijkste planeet van Urmah. Hier op Aarde wordt het Avalon genoemd, maar dat is 

slechts menselijke interpretatie. Het Urmah ras is een van de meest vruchtbare in dit 

melkwegstelsel. Ze hebben letterlijk overal planeten gekoloniseerd, zelfs in de Pleiaden. Zij zijn het 

dominante ras van dit kwadrant. Bijvoorbeeld, het Hyadean ras van Merope zijn Urmah maar met 

een andere naam.  

 

De Hyadeanen zijn meer Urmah, ze zijn onafhankelijk maar ze zijn nooit echt volledig. Zij zijn wat 

Canada of Australië zou zijn voor Engeland, meer van hetzelfde. Zogenaamd onafhankelijk maar 

toch coördinerend met alles met hun centrale in de Vega ster.  

 

                    
 

Het Vega sterrensysteem bestaat uit 4 planeten, waarvan er 2 bewoond zijn: Avyon is de eerste 

planeet, (Bewoond door Urmah en waar de huiskat vandaan komt, die zich al over de hele 

galactische zone heeft verspreid). En de tweede planeet is Lyra (Lyrianen, waarvan gezegd wordt 

dat alle "mensachtige" rassen er vandaan komen). Het Vega-stelsel bevindt zich in het sterrenbeeld 

Lyra op een afstand van 25 lichtjaar.  

 

Avyon is voornamelijk bos en steppe of M-klasse planeet, slechts iets groter dan de Aarde. Lyra lijkt 

meer op de Aarde met 50% oceaan en 50% land, het is een andere kloon van de Aarde maar met 

een zachtere atmosfeer. Op zich zijn zowel Avyon als Lyra bewoonbaarder dan de Aarde, ze behoren 

tot de zogenaamde superbewoonbare planeten, waar het leven gemakkelijker is dan op Aarde, en 

dan bedoel ik van de planeet, het klimaat, de atmosfeer en de zwaartekracht. Andere super 

bewoonbare zijn Venus, Erra, Temmer, en Alfrata, onder anderen. (En ze zeggen dat Venus een 

zwavelzure hel is.)  

 

De fauna in Avyon is vergelijkbaar met die van de Aarde, ze hebben wel andere dieren die op Aarde 

onbekend zijn, maar delen veel soorten. Het klimaat lijkt meer op dat van Erra of Temmer, twee 

duidelijke seizoenen, maar ze hebben geen sterke winter zoals Erra, omdat het de eerste planeet in 

het systeem is. Aangezien hij zeer dicht bij de zon Vega staat. 
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BIOLOGIE 

De Urmah zijn als leeuwen of tijgers, maar zoals op Aarde zijn er ondersoorten. Met andere 

woorden, ze zijn niet allemaal leeuwen, maar ze zijn allemaal als Big Cats. Allemaal al gemengd, en 

ze maken onderling nakomelingen. Ze hebben niet allemaal strepen zoals een tijger, maar laten we 

zeggen dat de meesten wel strepen over hun hele lichaam hebben, alleen is dat omdat ze zich 

kleden niet te zien, behalve op hun gezicht, armen of handen. Ik zie ze het vaakst gestroomd. 

Vandaar de gele leeuw, maar ook daarin zie ik soms strepen. De oude tekenfilm Thundercats is 

duidelijk een verwijzing naar de Urmah. 

 

Hun levensverwachting, aangezien tijd niet lineair is in 5D, is niet goed berekend, maar officieel is 

het ongeveer 10 keer meer dan een mens op Aarde, dus ongeveer 950 jaar. Of 100 keer de 

gemiddelde levensverwachting van een huiskat op Aarde. Ze doen er lang over om hun lichamelijke 

rijpheid te bereiken, min of meer zoals Lyriërs in het algemeen. Maar ze zijn nog steeds in staat om 

een plek snel te overspoelen met kittens van verschillende leeftijden. Evenals wij herinneren ze zich 

hun vorige levens, waardoor ze al op jonge leeftijd mentaal rijp zijn, maar dat is altijd per persoon 

verschillend.  

 

Alle volwassen dieren blijken meer dan 2,5-meter groot te zijn. Het is gebruikelijk ze 3-meter lang 

te vinden als Roer, en ze wegen ongeveer 300 kg, zijnde het gemiddelde gewicht van een Urmah 

van 270 tot 280 kg behalve de grootste. Het gewicht van een leeuw op aarde is 250 kg, dat van een 

tijger 255 kg, dus zijn ze iets groter, of zwaarder. Dat is ongeveer de hoogte van een Urmah, en ze 

hebben ook korte poten.  

 

Ze zijn tweevoetig en viervoetig als het hen uitkomt. Slechts weinigen kennen die gegevens. Hun 

wervelkolom en heupen zijn iets anders, waardoor ze kunnen lopen en veel tijd rechtop kunnen 

doorbrengen, hoewel ze op die manier langzamer zijn. Maar voor snelheid of kracht staan ze wel op 

alle vier de poten. Opgemerkt zij dat een huiskat hernia's kan ontwikkelen als hij te lang in een 

rechtopstaande positie wordt gedwongen, maar de Urmah hebben dat probleem niet. Ik heb nog 

nooit gehoord dat het een gevolg is van rechtop lopen. Ze hebben de staart, gezet en lang als een 

leeuw of tijger. Dit beeld is niet ver van de werkelijkheid, maar neemt de antropomorfe structuur 

weg, want hun borsten zijn duidelijk katachtig, als in V-vorm. Zoals ik u al eerder heb gezegd, 

verschillen ze maar weinig van een staande leeuw of tijger zoals ze die op aarde zouden zien.  
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Deze lijkt er wel op, alleen met een pantser. Op Aarde worden de Urmah soms geschilderd met 

menselijke lichamen maar het hoofd van een leeuw, en de waarheid is dat het geen zin heeft. Het 

zijn katten, alleen geëvolueerd om op 2 poten te lopen. Maar ze lopen en rennen ook op handen en 

voeten. Hun baby's of kinderen worden gecorrigeerd om rechtop te lopen, omdat ze anders alleen 

maar op handen en voeten zouden blijven lopen, omdat dat het meest comfortabel is. Maar zo 

blijven stelt hen niet in staat dingen te dragen, verder te evolueren, te interageren met andere 

rechtopstaande soorten. Of een soort rechtop loopt, is bepalend voor zijn culturele evolutie. Als een 

baby of kitten kan leren rechtop te lopen, kan het beide werelden uit elkaar trekken.  

 

Als ze meesterlijk op twee poten lopen, wisselen ze, als ze ouder zijn, voor sport of wat dan ook, 2 

of 4 poten af naar behoefte. Om te vechten maken ze een combinatie tussen wat handig is, tussen 

beide werelden, veel zwaard- of bijlgevechten in hun cultuur. Maar logischerwijze gebruiken ze ook 

veel klauwen en tanden.  

 

Hun handen zijn over het algemeen handiger dan een normale kat, met de grijpvinger of duim meer 

in de handstand. En ze gebruiken hun vingernagels om dingen vast te grijpen. Ze zijn zeer precies in 

het manipuleren van voorwerpen. Ze zijn niet onhandig omdat het niet echt poten zijn, het zijn 

katachtige handen, unieke handen. Maar net als een huiskat kunnen ze geen vuist maken zonder 

hun klauwen uit te trekken, maar ze gebruiken dat als grijpmethode. Ze gebruiken ook 

handschoenen voor andere functies als dat nodig is.  

 

Je kunt de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes opmerken, want vrouwtjes zijn kleiner en 

hebben een zachter gezicht, zijn compacter en hebben geen manen, iets wat kenmerkend is voor 

een Urmah kater.  

 

  
 

Deze lijkt meer op een mannetje. Vrouwtjes hebben borsten, net als poezen. Het meest voorkomend 

is dat poezen tussen de twee en drie kittens baren, hoewel het ook wel eens voorkomt dat ze er 

maar één krijgen, maar er zijn nesten van wel 8, zo is mij verteld. Ik weet dat poezen hun kittens 

aan elkaar doorgeven, dat ze elkaar helpen bij de opvoeding. De Urmahs zijn zeer talrijk in dit 

melkwegstelsel, ze zijn overal. Het is een zeer talrijk ras met vele onafhankelijke kolonies, maar 

verbonden met hun oorsprong.  

 

Het zijn omnivoren, die zich hoofdzakelijk voeden met vlees, maar dat vervaardigen ze, ze doden 

niet. Vroeger wel, maar die zijn al sterk geëvolueerd, de Alpha Draco doden ook niet meer. Ze 

kweken weefsel voor voedsel in apparaten zoals Medical Pods, dus ze zijn nooit onderdeel van een 

dier geweest. Ze eten ook groenten, hoewel ik ze nog nooit citrus heb zien eten. Wat er gebeurt is 

dat ze niet veganistisch kunnen zijn zoals wij Taygeteanen. Het is een andere soort. Wat dranken 

betreft, hebben ze naast water ook een lange reeks frisdranken, maar net als wij drinken ze geen 

alcohol. Bij ons komt het het dichtst in de buurt met bepaalde fermenten, zoals ananasferment. 

Maar het is heel weinig alcohol en het is heel natuurlijk en het is niet toegevoegd, het bedwelmt niet 

maar geeft alleen smaak. Van de Urmah heb ik begrepen dat ze plantenfermenten en -sappen 

gebruiken, gecombineerde infusies. Maar ze hebben sterke geuren en smaken, als iets extreem 

geurigs en geconcentreerds. Ik heb het gevoel dat het is alsof je parfum drinkt.  

 

Zoals je kunt zien, is een Alpha Draco een draak. Alpha Draco, in tegenstelling tot Draco, zijn 

meestal positief, ondanks hun uiterlijk zijn ze vooruitstrevend en coöperatief. Zeer beschermend. 

Maar moeilijk om mee om te gaan omdat hun cultuur heel anders is dan die van iemand van 
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Lyrische afkomst. Ze hebben wel cultuur, het zijn geen ... dieren, bij gebrek aan een beter woord. 

Ze zijn nog steeds dominant. Gevaar 10 op 10.  

 

 
 

Gelijk met de Urmah als het dominante ras van bijna het hele melkwegstelsel. Verdienste voor de 

katjes, want ze staan op gelijke voet met een hagedis van meer dan 10-meter hoog en enkele 

tonnen zwaar, aangezien ze nog geen 3 meter meten en ongeveer 300 kg wegen.  

 

Rustig wetend wat ze zijn, dringen ze zich op als geen ander ras. Altijd zeer overdreven, alles is 

hyper voor hen. Overal opgesmukt, dat het duidelijk is wat ze altijd zijn en met hun eigen kennis 

van wat ze zijn. 3-meter lange staande katten met gouden harnassen en kleurrijke capes. Ik denk 

dat het het meest indrukwekkende ras is dat er is. Alpha Dracos ook, maar die zijn eng. De Urmah 

zijn... ze zijn een bolletje vacht vol liefde, maar ja, met een pantser. Ze zijn heel emotioneel en heel 

dramatisch. Ze laten zich omhelzen, ze zijn aanhankelijk en ze ruiken als een deken.  

  

 
 

Wat de Urmah taal betreft, of door andere rassen ook wel Avyon genoemd, is er op Aarde geen 

referentie over hoe hun taal is of hoe die zou klinken, maar het is indrukwekkend om ze te horen 

spreken. Zij hebben een zeer diepe, en sterke stem, duidelijk katachtig, zeer als van binnenuit, alsof 

zij brullen-praten. Ze spreken woorden, maar met een gearticuleerd, gecontroleerd brul-achtig 

geluid. Zoals een leeuw klinkt als hij brult, maar met toevoeging van woorden. Ze lijken niet uit hun 

mond te spreken, maar eerder alsof ze uit hun borstkas komen, wat ze spreken. Ze articuleren wel 

met hun lippen, maar niet helemaal, alleen als hulp bij de uitspraak en ze gebruiken ook veel hun 

tong, die erg lang is. 

 

Wij communiceren met hen in Taygeteaans of Andromedaans, de enige die hier Urmah spreekt is 

Yázhi. De Urmah worden dus verstaan in welke taal zij ook spreken, maar het is onmiskenbaar dat 

de spreker niet menselijk is, of Lyrisch, en dat hij een 300 kilo grote katachtige is, een enorme 

katachtige thorax die een beheerst gebrul uitstraalt. En ze spreken nooit snel. Ze zijn rustig, ze 

nemen overal de tijd voor. Het zijn tenslotte katten en ze brengen veel tijd door in het astrale.  

 

Ik weet dat het u vreemd moet voorkomen een leeuw of een technologische tijger te zien of voor te 

stellen, gekleed en lopend op twee benen. Maar het is net zo moeilijk voor mij om die foto's te zien 

en ze alleen in verband te brengen met dieren of beesten en niet met Urmah, mijn vrienden. Het is 

iets dat je uiteindelijk accepteert als een feit van het leven. Die katten zo dicht bij je te hebben, als 

een alledaags feit. 
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Link voor de video: https://www.youtube.com/watch?v=Oyk3hMxbbpg&t=446s  

Publication datum: 26 mei 2021 
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