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GESPREK MET ANÉEKA VAN TEMMER  
Gesprek van oktober 2020  

 
Cristina: De reptielen waarvan Yazhi zegt dat ze geconcentreerd zijn in Londen, hoe worden ze 

gecamoufleerd onder de bevolking?  
 
Anéeka van Temmer: Het is dat deze 3D soort er menselijk uitziet, alleen met schubben. Dus 

gekleed als mensen en met donkere brillen, gezichtsmaskers en handschoenen, volgens de 
huidige situatie, kunnen ze tussen de mensen lopen zonder gezien te worden als iets vreemds. 

Alleen die van het Kingu ras, want die hebben geen staart. Er zijn 3 varianten van Kingu: 
Groenen, Roden en Witten. De Groenen zijn de lagere klasse en zij hebben geen staart, de 
andere twee wel. De Witten zijn de Royalty, de Roden zijn degenen die voor hen zorgen, zij zijn 

als hun leger. De groenen zijn de bedienden. Het is vermeldenswaard dat de aardse Kingu 
reptielen geen holografische samenleving zijn, maar een samenleving geregeerd door 7 

piramidale kasten.  
 
Estel-la: En zijn het 3D-soorten?  

 
Anéeka van Temmer: JA 3D, maar ze verbergen zich. Zij zijn niet van een andere dichtheid, 

zij zijn zeer tastbaar en zeer zichtbaar voor de menselijke bevolking.  
 
Cristina: Dus, de Groenen zijn degenen die zich mengen met de bevolking?  

 
Anéeka van Temmer: Laten we zeggen in ieder geval voornamelijk zij. Ze zijn groen met een 

lichtbeige buik. Ze noemen ze spottend "geelbuiken".  
 
Cristina: En ze zijn net zo groot als een mens?  

 
Anéeka van Temmer: Ja of een beetje hoger. Maar op het eerste gezicht lijken ze op mensen, 

behalve hun huid en ogen. Dus de huidige situatie, zoals maskers, is voor hen handig gebleken.  
 

Estel-la: En de koningin van Engeland is een Witte Kingu?  
 
Anéeka van Temmer: Goede vraag, wat ik wel weet is dat zij een priesteres is, maar ik heb 

nooit gehoord dat zij koninklijk is voor de Kingu. Het kan zijn dat zij alleen voor mensen royalty 
is en alleen een rol vervult en niet voor reptielen, het zou niet de eerste keer zijn.  

 
Estel-la: Dus de Kingu, zijnde 3d, zijn zij degenen die hier geschapen zijn? Of waren dat de 
Usungal?  

 
Anéeka van Temmer: De informatie van Anton Parks en onze verschillen, Anton Parks zegt dat 
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de Kingu de Usungal hebben geschapen en wij hebben gegevens dat de Usungal die ouder en 
interstellair zijn, degenen waren die de Kingu hebben geschapen. Dat wil zeggen dat de Kingu 

aards, intraterrestrial, of half intraterrestrial zijn. Ik heb het gevoel dat Anton Parks het 
omgekeerd heeft.  

 
En hoeveel reptielenrassen zijn er nu hier? 
 

Anéeka van Temmer: Ontelbaar veel. Maar de meest talrijke zijn 3 soorten Kingu, de 
gebruikelijke, hun meesters de Usungal en de Draco. Allemaal meestal regressief. In 

ruimteschepen in een baan om de aarde zijn de Alpha Draco, maar zij zijn positief. Draco en de 
Alpha Draco zijn niet dezelfde soort.  
 

Cristina: En nog een vraag over de reptielachtige rassen, de Naga en ik meen dat u eens de 
Seraphim noemde, zijn zij ook slaven van de Draco en de Usungal?  

 
Anéeka van Temmer: Ik heb niet veel informatie over de Naga, maar zij zijn weer een ander 
ras, ook nogal regressief. Serafijnen zijn ook verwant aan waterspuwers, zij zijn als slaven of 

bewakers van de intraterrestriale grotten van de reptielachtigen.  
 

Cristina: En is er een reptielachtig ras of groep hier die niet regressief is? Afgezien van de Alpha 
Dracos? 
 

Anéeka van Temmer: Ja, maar ik ken de namen op dit moment niet. Zo irrelevant zijn ze. 
Maar in de werken van Mary Rodwell geven veel starseed kinderen aan dat ze van zeer 

liefdevolle, positieve reptielachtige rassen zijn. Ze bestaan wel degelijk. Ik heb alleen geen 
informatie om nu over hen te delen zonder onderzoek te doen. Maar zoals je zult zien zijn ze 

niet gebruikelijk hier in de omloopbaan.  
 
Cristina: Dank je, ik begrijp dat er dan weinig positiefs moet zijn.  

 
GESPREK MET YÁZHI SWARUÚ 

Gesprek van juli 2020  
 
Yazhi Swarúu: Merk op dat veel rassen die reptielen worden genoemd niet noodzakelijkerwijs 

op reptielen zijn gebaseerd, maar slechts een reptielachtig uiterlijk hebben. Sommigen zien eruit 
als reptielen, maar het zijn zoogdieren.  

 
  

Deze is in lijn met Alpha Draco maar is het niet, deze lijkt op een Draco. 
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De Draco zijn enigszins mensachtig maar met vleugels, ze zijn groot en krijgers van aard, 
generaliserend of van wat bekend is 95% of meer van hen zijn regressief-invasief van aard. 

Gevaar 9 van 10.  
 

Dit is een webafbeelding van een Alpha Draco hieronder:  
 

 
 
Zoals u 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 Lyrische afkomst. Ze hebben cultuur, ze zijn geen ... dieren, bij gebrek aan een 
beter woord. Maar ze dragen zelden kleding, of beperkt. Meer dan wat dan ook sieraden.  
 

Ze zijn nog steeds dominant. Gevaarlijkheid 10 op 10. Gelijk met de Urmah. Maar beide zijn 
positief, hoewel er nog steeds regressieve facties van Alpha Draco zijn. En ze worden 

beschouwd als goden voor de Usungal of de Kingu op Aarde.  
 
Draken zijn geen mythologie. Ze zijn een intimiderende realiteit. In vrijwel elke cultuur op 

Aarde, waar dan ook, vind je altijd een draak. In de tijd van Atlantis was er Alpha Draconian 
invloed, maar onafhankelijk, alleen interacterend wanneer het hen uitkwam. Ze zijn niet altijd 

positief geweest, vooral in die tijd. Reden voor zoveel legende. Als ze regressief zijn, maken ze 
een einde aan alles, vernietigen het en nemen het mee. Het goede is dat regressieven 
tegenwoordig zeer zeldzaam zijn, bijna onbestaande.  

 
Echter, de Alpha Draco, wat hun neigingen ook zijn, hun samenleving is altijd zeer gesloten 

geweest. Waakzaam voor hun eigen belangen. Dat is logisch, want hun fysieke vorm laat geen 
andere sociale ontwikkeling of interactie toe, zelfs niet met andere Reptiloids.  
 

Zij zijn echter een zeer oude soort of groep van soorten, en zij zijn niet primitief, alleen zeer 
"onverenigbaar" met andere rassen. Maar ze zijn zeer interstellair met gigantische schepen, 

kilometerslang, in de vorm van iets dat lijkt op een artisjok of een Maguey plant.  
 
Cristina: En is het waar dat zij het goud bewaakten?  

 
Yazhi Swarúu: Het is zeer waarschijnlijk dat dit alles echt is, want net als ieder ander ras 

hebben zij goud nodig voor hun technologie, transport en schepen.  
 
Link voor de video: https://youtu.be/46ZILli_XE8    

Publicatiedatum: 27 juni 2021  
 
 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/
https://youtu.be/46ZILli_XE8

