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20210707-Taygeta-NL-Speciale-Interne-Buitenaardse-Holtes-Agartha 
 

 
In deze live zullen we het hebben over de ingangen tot intraterrestriale holtes, en de rassen die 
het binnenste van onze planeet bewonen. 
 

LIVE MET CRISTINA EN ESTEL-LA  
Estel-la.- Hallo iedereen. Welkom bij Pleiadian Knowledge. Wij zijn Cristina en ik Estel-la. En hoe 

gaat het met jullie allemaal? Zijn we goed gezien en gehoord?  
 
Cristina.- Hallo iedereen. Hartelijke groeten aan iedereen. Dank u voor uw aanwezigheid hier 

vandaag, nog een dag met ons meegaan in dit live. En voordat ik begin wil ik u eraan herinneren 
dat we deze zondag een bijeenkomst hebben in Cubelles, dicht bij Barcelona, zoals we in de 

vorige live hebben gezegd. Omdat we niet weten hoeveel mensen er zullen zijn, zijn er een paar 
plaatsen waar u een beetje kunt zitten, er zijn een paar banken om op te zitten, maar als er veel 
mensen zijn, kunnen we deze ruimte niet gebruiken omdat het niet genoeg zal zijn, dus we raden 

degenen onder u die iets willen meenemen om op de grond te zitten, een handdoek of een 
kussen wat u maar wilt. Als u iets wilt drinken, is er een "strandbar" in de buurt en u kunt daar 

rustig iets drinken. Je kunt ze meenemen waar je maar wilt of als je het van thuis wilt 
meenemen, wat je maar wilt.  
 

Estel-la.- We willen echt iedereen ontmoeten die aanwezig zal kunnen zijn.  
 

Cristina.- Nou, laten we een beetje beginnen met de live show van vandaag. Vandaag willen we 
het hebben over het binnenste van de Aarde en ook over het Agarthische ras en we wilden jullie 
vertellen dat we de informatie die Yázhi ons vertelde in deze laatste video die jullie hebben 

gezien, en die we hebben gepubliceerd op het kanaal over de Holle Aarde, erg leuk vonden, 
omdat het erg interessant voor ons was om te weten hoe het ecosysteem en het terrein werkten, 

omdat het iets is waarvan je echt al denkt dat het ondergronds is, als iets dat er geen leven is 
dat er niets is. En het is echt heel interessant hoe het leven op deze manier in stand wordt 
gehouden. En met alles wat het verklaarde, het magma, hoe het de intraterrestriale holtes 

verlichtte, we vonden dit allemaal erg leuk. En het is een onderwerp dat ons erg aanspreekt 
omdat... 

 

 
Estel-la.- Ja, want voordat we de Taygetean onthulling vonden onderzochten we dit onderwerp 

op onszelf, omdat we veel interesse hadden in het bestuderen van alles wat hier vandaan kwam, 
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buitenaards leven en dit alles, maar de informatie die we vonden was zo beperkt dat we ons 
realiseerden dat er onder onze voeten die hele andere wereld was, bij wijze van spreken, en de 

waarheid is dat we zeer geïnteresseerd waren en het is iets dat we veel hebben bestudeerd. Van 
dit alles vinden we wel genoeg informatie, we veronderstellen dat het komt omdat het iets is dat 

dichterbij is, maar we vonden veel bronnen die de waarheid veel details hadden. Ik herinner me 
dat een van de boeken die we lazen het verhaal was van Olaf Jansen (De Rokende God) hij is een 
Noor die visser was en samen met zijn vader in een kleine boot werkte, ze gingen op reis en 

kwamen uiteindelijk in de Holle Aarde terecht. Ze kwamen er via het water en hij legde uit hoe ze 
daar kwamen, dat ze door een heleboel ijsbergen moesten, en later zagen ze hoe het landschap 

veranderde, plotseling was het water niet meer zout maar zoet en de lucht was warm, en nog 
veel meer interessante details.  
 

Cristina.- Ja, maar het meest interessante deel van dit verhaal is dat deze reis die Olaf in dit 
boek schrijft uit 1829 of 1826 stamt. En het blijkt dat door dit verhaal dat hem overkwam, toen 

hij terugkeerde, ik denk dat uiteindelijk zijn vader overleed en dat zijn oom hem bij zijn 
terugkeer 28 jaar lang in een gesticht stopte. En dit dit boek dat u kunt vinden, men ziet dat hij 
het aan hem gaf voordat hij stierf, hij schreef het en iemand anders gaf het aan hem en hij 

vertelde hem dat hij het niet zou publiceren voordat hij dood was, omdat hij zo'n slechte tijd had 
gehad omdat hij dit verhaal in zijn tijd had uitgelegd en alles wat het met zich meebracht dat hij 

het echt niet wilde publiceren.  
 
Estel-la.- Ja, omdat hij niet wilde dat ze weer dachten dat hij gek was.  

 
Cristina.- Precies. En eigenlijk was deze reis die hij met zijn vader maakte een ongeluk, het is 

niet dat ze op zoek waren naar iets, maar op de een of andere manier waren ze op vakantie rond 
de noordelijke landen, in de buurt van Groenland in dat gebied daar. En, ze kwamen echt in een 

soort storm terecht en per ongeluk belandden ze op een plaats waar hij uitlegt dat er een soort 
continent was met vier rivieren en dat de mensen ongeveer 3 m groot waren ...  
 

Estel-la.- Heel groot, ja.  
 

Cristina.- En, dat zij in een andere taal spraken die eerst zijn vader en hij niet verstonden en 
toen hij daar ontdekte, toen hij de taal al een beetje kon verstaan en met die mensen kon 
communiceren, ontdekte hij dat hij in het binnenland van de planeet was . Het is zeer interessant 

voor het geval u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van deze persoon. Maar hey er is meer 
van deze persoon...  

 
Estel-la. - Ja, maar nu zat ik te denken aan iets over Olaf. Iets dat hij ook heeft uitgelegd, maar 
dat ik me nu niet meer herinner.  

 
Cristina.- Hoe zit het met de ijsbergen?  

 
Estel-la. - O ja! Toen we dit boek aan het lezen waren realiseerden we ons dat het totaal 
gecensureerd was omdat hij kaarten tekende van hoe de continenten er uit zagen, maar meer 

van de steden die hij bezocht had, hoe ze verdeeld waren. En we probeerden al deze informatie 
te vinden en het was alsof bepaalde pagina's uit het boek waren gescheurd en er een heleboel 

informatie ontbrak. En dat deze persoon in werkelijkheid veel details had, en wij dachten dat ze 
het gecensureerd hadden en alleen gepubliceerd hadden waar ze in geïnteresseerd waren. Dat 
herinner ik me. 

 
Cristina.- Ja, het is waar dat het opviel dat als je aan het lezen was er veel tekst en kaarten 

ontbraken. Vooral de kaarten ontbraken. Er werd wel gesproken over kaarten, maar ze kwamen 
niet in het boek voor. Evenals mensen die hebben gesproken over hoe er een binnenste van de 
planeet is. Admiraal Richard E. Byrd, ik heb gezien dat iemand hem ook noemde op de chat. We 
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hebben een video, de Antarctica video die Anéeka's informatie is en daar praten we een beetje 
over Admiraal Byrd. Hij ging eigenlijk op expeditie naar de Zuidpool en daar ontdekte hij dat er 

op een of andere manier een holte was waar je in ging en daar vertelde hij dat hij mammoeten 
had gezien, dieren die hij nog nooit aan de oppervlakte had gezien, vreemde dieren.  

 

 
 
Estel-la.- In feite, Admiraal Byrd, ik geloof dat hij vertelde dat hij een gesprek had gehad met de 

Agarthans en dat zij hem een boodschap hadden gegeven voor de mensheid.  
 

Cristina.- Ja, hij zei dat hij met enkele koningen had gesproken, zei hij. En hij schreef alles op in 
zijn expeditie schriften en toen werden die schriften gecensureerd, of op de een of andere manier 
geblokkeerd door de regering van de Verenigde Staten.  

 
Estel-la.- En ze werden gepubliceerd na zijn dood.  

 
Cristina.- Ja, maar als gevolg van vele klachten en veel druk van de families en vele andere 
dingen, hebben ze het uiteindelijk gepubliceerd, maar het schijnt dat het niet volledig was.  

 
Estel-la.- En dan een andere persoon die ons zeer interessant leek toen we dit alles 

bestudeerden was Billy Faier Goddag, hij werkte eerst voor het Pentagon en daarna in Area 51 en 
hij zei dat hij Agarthiaans was, dat hij was geboren in de Binnenste Aarde en dat hij daarna naar 
buiten was gebracht en hier was geadopteerd door zijn aardse familie, die bestond uit hem en 

zijn zuster. We hebben ook een aantal interviews van deze man gezien en hij had zeer 
interessante details, omdat hij in area 51 had gewerkt en alles had uitgelegd wat hij daar had 

gezien. En in feite had hij alle DUMB's gezien, alle niveaus die onder de Aarde waren en zijn 
verbonden en hoe hij toegang kon krijgen tot de hele wereld via die tunnels. Hij had ook gezien 
dat ze Maglev trein technologie hadden. (Magnetische Levitatie) Hij had interactie met andere 

rassen gezien en dat ze hem in een van zijn missies, of banen, meenamen naar Area 51 naar de 
Binnenaarde, en het schijnt dat hij daar ook aanwezig was. Daarnaast legde hij als kind uit dat 

hij 6 maanden lang was ontvoerd, als ik me goed herinner, en naar Binnenaarde was gebracht. 
Hij legde uit hoe hun samenleving eruit zag, wat een zeer geavanceerde samenleving was die 
zeer positief was, zeer liefdevolle mensen die ook geen geld hadden, en ook zeer verbonden 

waren met dieren. En na dit alles kunt u zien dat hij na zes maanden terugkeerde, en toen hij 
ouder was werkte hij voor deze agentschappen, maar hij had veel zeer interessante details om 

eerlijk te zijn. En bovendien had hij het ook veel over Telosianen, want zoals u weet leven er 
verschillende rassen onder onze Aarde. Eén daarvan zou de Agarthans zijn, dan noemde hij ook 
de Telosians in verband met Mount Shasta in Noord-Amerika dat het schijnt dat daar een ingang 

is en heel wat mensen die ook aan channeling doen en zo, noemen de Telosians heel vaak. En hij 
merkte ook op dat een ingang naar de Binnenste Aarde was door ...  

 
Cristina.-... De Himalaya?  

 
Estel-la.- Ja, door de Himalaya.  
 

Cristina.- Nu heb ik gezien dat een volgeling zei dat het boek van Olaf "De Rokende God" heet. 
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Dank je, we hebben de titel niet onthouden, maar ja, het heet "De Rokende God". Bovendien, 
een van de dingen die we eerder hebben uitgelegd, wanneer hij binnenkomt of zich al realiseert 

dat ze er niet zijn... want voordat hij de Aarde bereikt, realiseert hij zich waarom het kompas 
vreemd begint te werken, alsof het noorden het zuiden is, een heel vreemd iets. En, apart ook 

omdat hij twee zonnen ziet. Hij ziet als een soort zon, afgezien van de zon en noemt het de 
rokerige zon of zoiets, omdat hij zegt dat het is alsof het rook om zich heen heeft. En ze hebben 
het in dit boek veel over die Zon.  

 
Estel-la. - Ja. Het is dat we bij details bleven. We waren op zoek naar bepaalde ervaringen en 

met dit alles vormden we een idee. In feite zeiden we toen om te zien of we hem op een dag 
moesten bezoeken. Proberen om op een of andere manier binnen te komen. Maar de waarheid is 
dat we kunnen zien dat het informatie is die gewoon gecensureerd is, maar dat verschillende 

mensen ervaringen hebben gehad en veel dingen hebben gezien.  
 

Cristina.- En Sharula ook, toch?  
 
Estel-la.- Ja, het is waar want Billy, hij zei ook dat er een prinses was die behoorde tot het 

koninkrijk van Agartha, maar die ook op Aarde was. Ik geloof dat ze zei dat ze Mexicaans was en 
haar naam Sharula was. Ja, ik weet niet meer wat hij nog meer zei.  

 
Cristina. - Ik weet het niet meer. Het is dat een lange, lange tijd geleden toen we op zoek waren 
naar al deze informatie en alles. Echt nu hebben we het niet meer vers van het moment.  

 
Estel-la.- Ja, want naderhand vonden we al de Taygeteaanse verspreiding en het was alsof het 

veel twijfels voor ons oploste en we al bleven.  
 

Cristina.- En goed, we wilden ook, nu een beetje beginnend met de Taygeteaanse informatie, we 
hebben veel mensen gezien die u in sommige video's vroeg of de Aarde plat was omdat soms 
deze informatie, zoals intraterrestrial, zeer verbonden is met zogenaamde flat earthers. En om u 

te vertellen dat de Taygeteanen ons verzekeren dat nee, dat de Aarde niet plat is, dat de Aarde 
een toroïde is die alle materiële vorm, laten we zeggen alles wat materieel is heeft dezelfde 

toroïde vorm, of het nu een appel is, een plant, of wat we ook kunnen zien, heeft zelf dezelfde 
vorm. Als het plat zou zijn, zou het op de een of andere manier niet kunnen bestaan.  
 

Estel-la. - Het is als de energetische mechanica van de manifestatie van materie. (Lacht)  
 

Cristina.- Dank je, Estel-la. Nou, vertel maar dat het niet plat is, het is een torus, en het is een 
beetje plat aan de polen en dat de vorm meestal bolvormig is. Het heeft twee grote holtes, een 
kleinere in het noorden waar Anéeka ons over had verteld en ook Yázhi, een kleinere in het 

noorden die ongeveer zo groot is als Andorra. Anéeka vertelde ons dat het in Canada was, maar 
Yázhi, zoals je in de laatste video kunt zien, vertelde ons over Alaska. De waarheid is dat we die 

dag niet de kans hadden om haar te vragen waarom Alaska en niet Canada. We weten niet of het 
een grensgebied is of iets dergelijks. We hebben de kans niet gehad. Ik weet dat je het ons 
gevraagd hebt, maar we hebben het antwoord niet. Ik kan u alleen vertellen dat het min of meer 

daar is, dat het op de grond is en dat het zwaar gemilitariseerd is. En de andere inham is veel 
groter ongeveer zo groot als Zwitserland en ligt op de Zuidpool in Antarctica. En natuurlijk is het 

hele continent gemilitariseerd zoals je weet.  
 
Estel-la. - Ja. Anéeka legde ook uit hoe het eruit zag als je door de noordelijke ingang naar 

binnen ging en zei dat het gewoon plotseling was, omdat het net is alsof je in een gebied bent 
dat al omgeven is door ijs, maar als je daar naar binnen gaat zie je de vegetatie ook hoe die 

verandert en dat je gewoon als je naar binnen gaat niet het gevoel hebt dat je naar beneden 
gaat, maar dat je aan de andere kant bomen op het dak kon zien en dat dit best indrukwekkend 
kon zijn, maar dat gewoon het zwaartepunt hetzelfde bleef en dat het echt vreemd was, maar 
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tegelijkertijd ook natuurlijk. Ze merkte ook op dat het een gebied was met veel begroeiing en erg 
rotsachtig en dat het aan te bevelen was en dat het gemakkelijker te bereiken was met een 

schip.  
 

Cristina. - Ja. En het is heel merkwaardig want nu we het er toch over hadden voor het 
onderzoek, veel mensen die deze toegang in het noordelijke deel hebben gehad, gezien of 
gerapporteerd, waren het er heel erg over eens dat de temperatuur veranderde. Misschien dat 

vliegtuigen die langskwamen plotseling wel, ik veronderstel dat toen het gebied nog niet zo 
gemilitariseerd was, ze daar langskwamen en plotseling was de temperatuur warm, sommigen 

zeiden zelfs dat er zand was op een plaats die eigenlijk als een en al ijs is en die koudere delen 
van de planeet zijn. En het zuidelijke deel een beetje anders omdat het groter is ...  
 

Cristina.- Ja, omdat ik groter was had ik niet het gevoel dat ik de andere kant kon zien, maar 
daar gaf ze niet zoveel details over dat ik me herinner over hoe je het kon zien. De persoon die 

hier details over gaf was meer Admiraal Byrd, maar van de Taygetans van wat ik me nu herinner 
hebben ze hier niet veel over uitgelegd.  
 

Cristina.- Ja, degene uit het zuiden, in principe Anéeka zei dat je de andere kant niet kon zien 
omdat de ingang zo groot was dat je dit deel van het kunnen zien van de andere kant niet had 

omdat het ongeveer 160 tot 200 mijl was tussen de ene muur en de andere. . En, vooral de 
kwestie van de zwaartekracht, waarover u opmerkingen hebt gemaakt, is dat het niet zo is dat 
het echt een gat is en dat je erin valt, maar dat het als een vallei is die je binnengaat, alsof je 

dieper een vallei ingaat, je hebt niet het gevoel dat je naar binnen gaat, maar het is als een vallei 
en je gaat erin en in werkelijkheid verandert je positie met de oppervlakte, maar je hebt niet het 

gevoel dat je valt of iets dergelijks. En Yázhi vertelde ons hier ook dat het niet zo is dat deze 
ingangen je niet brengen, dat wil zeggen, dat ze niet rechtstreeks naar het centrum gaan, maar 

dat het gewoon de snelste manier is om bij het centrum te komen...  
 
Estel-la. - Maar het zijn er veel. Dat er eigenlijk heel wat ingangen zijn want zoals ze holtes zijn 

verdeeld over de hele planeet als een Zwitserse kaas want ze vertelden ons over de 
belangrijkste, de polen ... 

 
Cristina.-... de grootste.  
 

Estel-la.- Maar, echter, ze gaven ook commentaar over de Himalaya, ook Mount Shasta, die ook 
energiecentra zijn, en dat er eigenlijk meer ingangen zijn zeker.  

 
Cristina.- Ja, er zijn er veel want in veel bergen zijn er diepe grotten, dit alles eindigt als een 
Zwitserse kaas en dat eindigt met elkaar te verbinden, maar dit waren gewoon de grootste. En, 

ze gaven ook commentaar op hoe ze gezien werden vanuit de baan, de noordelijke holte leek op 
een klein puntje en de zuidelijke holte die vaak niet te zien was vanwege de bewolking, aan de 

andere kant leek de zuidelijke holte daar wel op een gat als de lucht helder was.  
 
Estel-la.- Swarúu van Erra sprak ook een beetje over de Agarthans, toch?  

 
Cristina.- Ja. Wij met Yázhi praten niet veel over de Agarthans. Met andere woorden, we praten 

of gaan nooit in detail over de samenleving of wat dan ook omdat de kwestie van de Holle Aarde 
ons echt super interessant leek en we hadden het als een aparte reserve voor een dag om zo 
diep in het ecosysteem, de dieren te kunnen duiken...  
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Estel-la.-... in de verschillende beschavingen...  

 
Cristina.- Precies. Dus, we zijn er nooit diep op ingegaan, maar toen we de geschiedenis van de 

Aarde ermee deden, legde het ons uit dat de Agarthans de ex-Lemuriërs zijn en we gaan hier niet 
veel verder komen omdat we video 6 van de Orion Oorlogen aan het voorbereiden zijn waar we 
het gewoon zullen hebben over welke connectie Lemurië heeft met Agartha of hoe ze zijn 

aangekomen, of hoe de ex-Lemuriërs zijn, laten we zeggen. En zeg je dat we ook enkele vragen 
hebben gezien dat je zei of vroeg of de Agarthans hetzelfde zijn als de Vulcans. 

 
Estel-la.- Ja, nu waren er mensen in de chat hier die dat vroegen.  
 

Cristina.- Van wat wij begrepen en van wat Yázhi ons uitlegde, zijn het twee verschillende 
rassen. Op zich, Yázhi vertelde ons dat de Vulcans hier eerder waren, zoals de Neanderthalers op 

de oppervlakte waren, de Vulcans zouden de intraterrestrial degenen zijn en dat zij op Aarde 
waren voor de komst van de Lyrians. De Agarthans daarentegen waren dat niet. Het is een ras 
dat na de zondvloed is ontstaan. En we hebben niet eens kunnen vragen hoe de Vulcans waren of 

zo. We weten dat ze op rassen van het Lyrische type en varianten lijken.  
 

Estel-la.- En, wel, in principe, de Agarthans of voormalige Lyrianen verloren veel technologie, 
maar daarmee gingen zij deze intraterrestriale holtes binnen en creëerden daar hun leven en 
ontwikkelden beetje bij beetje hun beschaving.  

 
Cristina.- Ja, de Agarthans, Swarúu dof Erra legde uit dat zij goed waren dat zij Lyrianen zijn die 

soms puntige oren hebben, wit haar, maar niet allemaal, sommigen hebben meer donkere en 
witte huid voornamelijk. 

 
Estel-la.- Een volger vraagt ons: Noemen jullie de Vulcans Spock uit Star Trek? Het is dezelfde 
naam. Het ding met Star Trek is alsof het een totaal ander ras is van een andere planeet. Hier 

zou het een ras zijn dat hier leeft, binnenin de Aarde, maar ja. Ze vertelde ons dat de Agarthans 
puntige oren hadden, maar de Vulcans de waarheid is dat we weten dat ze Lyrian basis zijn, 

maar we weten niet fysiek hoe ze zijn.  
 
Cristina.- We konden hier niet in detail treden om meer te weten te komen, noch hoe ze zijn, 

noch over de samenleving, we kunnen alleen zeggen dat hij ons vertelde dat ze niet hetzelfde 
waren als de Agarthans dat het een ander ras was en dat zij er niets mee te maken hadden. 
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Estel-la.- En dan leg ik ook uit dat er als de twee belangrijkste intraterrestrial cities waren en 

dat de grootste de Grote Shambhala zou zijn en zou worden gevestigd onder de Gobi woestijn, 
en dan de andere de kleinere Shambhala die in het noorden van China was gevestigd. en dat dit 

in feite de twee hoofdsteden zouden zijn. En ook...  
 
Cristina.-... En de ingang was in de Himalaya.  

 
Estel-la.- Ja, en hiermee was ze het eens met Billy.  

 
Cristina.- Een volgeling zegt: Net zoals de elfen van: "The Lord of the Rings" spitse oren. 
Waarschijnlijk hebben de elfen van: "The Lord of the Rings," hebben enige relatie met de 

Agarthans en met hun samenleving, omdat de elven in" The Lord of the Rings "een zeer 
geavanceerde samenleving zijn, zeer spiritueel, zeer verbonden met de natuur, zeer 5D, 

eigenlijk. En het zou kunnen zijn omdat zoals je weet alle films, alles wat ze ons laten zien is 
verbonden met de werkelijkheid op een bepaalde manier.  
 

Estel-la.- Wat waar is, is dat zij ook opmerkten dat zij niet veel informatie hadden over de 
Agarthans omdat een van de feiten van het leven binnen de Aarde was niet veel verbinding met 

de buitenwereld te willen hebben. Het betekende dus dat zij niet veel communicatie hadden met 
de Federatie, en dat de Federatie zelf weinig gegevens had over de Agarthans. Het laatste wat ze 
wisten was dat ze een soort invasie waren van de reptielachtigen, als ik me goed herinner de 

Kingu wat zo ongeveer is dat ze beetje bij beetje ook binnenkwamen, en dat gaf hun wat 
problemen, maar afgezien daarvan ... Aanvankelijk waren het de Agarthans die de controle 

hadden over de twee hoofdingangen aan de polen, maar nu was het in feite gemilitariseerd en de 
Taygeteanen geloofden dat de Agarthans de controle over het verkeer van deze ingangen hadden 

verloren, en nu is het in feite grond militaire controle en van andere regressieve rassen.  
 
Cristina.- Hier in de chat vroeg iemand aan Estel-la, of de Agarthans een verbinding met de 

oppervlakte hadden, en hier zoals je al hebt opgemerkt, vertelde Yázhi ons dat als je 
intraterrestrial bent, dat is omdat op een bepaalde manier je manier van zijn is om je te 

verbergen, geen contact met de buitenkant te hebben. En al eerder legden de intraterrestriale 
rassen ons uit dat zij werden gekenmerkt door zeer geïsoleerd te zijn, dat zij niet veel 
communicatie hadden met andere rassen of met de oppervlakte. Hier, bijvoorbeeld, is het het 

geval van de intraterrestriale die wij hier op Aarde hebben.  
 

Estel-la.- Ja, en dat gebeurt ook bij andere 5D rassen die gewoon op andere planeten leven. En, 
hoewel zij misschien een niveau van technologie hebben, zijn zij niet geïnteresseerd en geven zij 
er de voorkeur aan om dat te blijven, en niet super interstellair te zijn. Dit gebeurt ook bij 

intraterrestriale rassen, maar het is ook iets dat voorkomt bij andere beschavingen.  
 

Cristina.- Ja, zoals de mollusken in de Pleiaden. Dat is ook een ras dat niet interstellair is, maar 
omdat het niet geïnteresseerd is om dat te zijn omdat ze het al goed hebben op hun planeten, ze 
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hebben het al goed in hun huizen dus waarom zouden ze naar elders gaan. Jullie hebben geen 
interesse. In tegenstelling tot de Taygeta die ontdekkingsreizigers zijn die graag reizen, bewegen 

en wel, elk ras heeft ook zijn prioriteiten. Ik stel me voor dat het geweten dat daar incarneert die 
prioriteit al op een of andere manier zal hebben.  

 
Estel-la.- Zeker. Alles is ervaringen.  
 

Cristina.- We gaan je een beetje voorlezen in de chat. 
 

Estel-la. - Een volgeling vraagt: Zijn ze interstellair? Nou dat is wat we nu aan het 
becommentariëren waren dat ze die interesse gewoon niet hebben, voor zover wij weten. 
 

Cristina.- Een volger zegt: Het is indrukwekkend dat deze intraterrestriale rassen niets van de 
oppervlakte willen weten.  

 
Estel-la.- Nou ... laat eens kijken, op dit moment wil ik ook niets van deze oppervlakte weten, 
om eerlijk te zijn.  

 
Cristina.- Het is alsof je in Rivendel woont in "The Lord of the Rings", en naar ik weet het niet, 

Moria wilde zeggen, maar Mordor zou meer het woord zijn op een of andere manier. Grapje. Maar 
ze zeiden dat ze in een 5D leefden. Swarúu de Erra legde ook uit dat de Matrix in zijn tijd niet 
door zoveel aardlagen heen kon dringen en dat het inwendige van de Aarde of de holtes die erin 

werden gehouden niet door de maan waren aangetast. Het is dus ook een reden dat sommige 
rassen in hun tijd besloten om daar te blijven. Ik denk dat zij het verschil met de oppervlakte wel 

zouden merken.  
 

 
 
Estel-la.- Ze moeten daar veel rustiger leven dan hier. Afgezien van het probleem van de 

reptielachtige invasie, maar ik denk dat het slechts op enkele niveaus is en dat ze zelfs verder 
naar binnen rustiger kunnen blijven.  

 
Cristina.- Een volgeling zegt: Horen ze bij de Federatie? Ik denk van niet.  
 

Estel-la.- Ik denk ook van niet.  
 

Cristina.- Bovendien hebben ze geen stabiel contact met de Federatie. Van wat zij ons hebben 
uitgelegd. Een volgeling zegt: Lichamelijk zouden ze naar boven kunnen komen als ze dat zouden 
willen, of ze zullen ook een of andere lichamelijke aanpassingsstoornis hebben. Wij stellen ons 

voor, wel nee, zoals wij weten is alles op het niveau van de frequenties en ik veronderstel dat zij 
ook een aanpassing van het lichaam zouden moeten maken. Het zou zijn alsof de Taygetans... 

want de Agarthans worden ook geacht in de 5D te zijn, dus de frequenties die we hier buiten 
hebben, de omgeving, alles, het voedsel is ook anders. Hier worden we constant gefumigeerd 
door de lucht, en vele andere dingen die zeker ook een aanpassingsperiode zouden moeten doen.  
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Cristina.- Ja, zeker niet, zeker zullen ze het moeten doen. Een volgeling zegt: Kan men de 
hemel en de zon zien? Hebben ze op een of andere manier toegang? Het zou triest zijn om de 

hemel niet te kunnen zien. Ik neem aan dat u leven in intraterrestriale holtes bedoelt. Van wat 
we begrepen hebben van wat Yázhi ons heeft uitgelegd, zou ik zeggen dat ze onze hemel niet 

kunnen zien, maar op de een of andere manier hebben die holtes ook een zeer rijk ecosysteem, 
ze heeft ons zelfs verteld dat ze zelfs stabieler zijn dan het oppervlakte ecosysteem, door de 
platen die tegen verder naar binnen liggen omdat het binnenste van de Aarde stabieler is, maar 

ze hebben er wel een. Het is gewoon dat ik denk dat het anders is, niet beter en niet slechter, 
maar anders omdat van wat ze ons had uitgelegd het ook ongelooflijk lijkt, toch? al de vegetatie, 

de fotoluminescentie, al het licht, de planten, alles wat schijnt, zelfs de holtes verlicht door 
magma, en dit alles moet een spektakel van de natuur zijn om dit allemaal te zien. Ik stel me 
voor dat het zijn voors en tegens zal hebben zoals alles.  

 
Estel-la.- Er was een persoon die vroeg: Zijn ze beïnvloed door de kernproeven die hier aan de 

oppervlakte zijn uitgevoerd? Ik ben er zeker van. Omdat, zoals wij weten, kernenergie scalair is, 
het beïnvloedt verschillende vlakken zoals dichtheden van bewustzijn en als het al buiten de 
Aarde beïnvloedt, dan moet er nog meer binnenkomen. Dus er zal daar ook zeker een effect zijn.  

 
Cristina.- Een volgeling zegt: Welk niveau van technologie hebben Agarthans vergeleken met 

mensen? Nou, van wat we hebben begrepen, veel meer dan de mensheid. Hoewel, vergeet niet 
dat er hier twee wetenschappen zijn. Menselijke wetenschap en de wetenschap van hen die 
mensen controleren. Dus, als we het hebben over Aardse technologie, moeten we onderscheid 

maken, want wat wij zien als technologie is niet de realiteit van het technologische niveau dat we 
op Aarde hebben. Een volgeling zegt: Kunnen intraterrestriale steden worden bereikt via 

vulkanen? Het moet mogelijk zijn, want uit wat Yázhi ons uitlegde, blijkt dat het hele inwendige 
van de Aarde met elkaar verbonden is en veel van die verbindingen zijn magmabuizen, die 

uiteindelijk op de een of andere manier aan de oppervlakte komen. Daarom zouden die uitgangen 
de vulkanen zelf zijn. Dus ze zijn zeker met elkaar verbonden. Een volgeling zegt: Hoe ver zijn ze 
naar beneden? Ik denk dat het de hele Aarde is zoals Yázhi heeft uitgelegd. Het is een Zwitserse 

kaas. 
 

Estel-la. Er zullen verschillende niveaus zijn. Er zullen holten zijn die dieper zijn en andere holten 
die minder zijn. Maar deze volgeling zegt: Omdat de mens 20 kilometer lager is gekomen. Welnu 
dit is wat zij aan het publiek overbrengen, want zoals wij eerder opmerkten heeft dat eigenlijk 

weinig, want de cabal zelf, de mens zelf heeft alles van kunstmatige steden onder de Aarde 
gecreëerd door de DUMB's. Ze hebben zeer diepe tunnels. Billy zelf zei dat er een aantal niveaus 

waren door Area 51, dat je naar beneden ging, je ging naar beneden, je ging naar beneden onder 
de grond omdat deze persoon daar denk ik 10 jaar was zonder weg te gaan. En, nou, ze zijn echt 
veel lager gekomen. Het is allemaal verbonden door tunnels die ze hebben gefabriceerd, of 

misschien hebben ze ook bestaande tunnels gebruikt. En dan kunnen we niet vertrouwen op wat 
ze ons vertellen.  

 
Cristina. - Ja. Want als ze ons vertellen dat ze 20 km hebben bereikt, dan zouden ze ons ook 
uitleg moeten geven over alle ondergrondse bases die overal onder alle landen liggen die met 

elkaar verbonden zijn, en zelfs een aantal bases. Toen men daar binnenkwam, zei men dat die 
bases er al waren, dat ze er al eerder waren, of heel oud. Dus, dit is wat Estel-la zegt, dat van 

wat ze je vertellen tot wat het werkelijk is, er veel verschil is. Een volgeling zegt: Waarom komen 
ze niet naar boven? Worden zij ook gecontroleerd door dezelfde Illuminati cabal? Wij weten het 
precieze antwoord niet. Maar we begrijpen dat zij degenen zijn die niet erg geïnteresseerd zijn. 

Een volgeling zegt: En, diepzee bases, wie regeert deze klasse van water bases? Nou, hetzelfde 
als de terrestrische. Het hangt ervan af waar de bases zijn. Ze zijn van verschillende rassen. Veel 

bases zijn Reptilians, want zoals je weet, zijn Reptilians niet intraterrestrial, ze zijn semi 
intraterrestrial. Dus, er is een beetje van alles. Anderen zijn menselijk, veel militair. Er is een 
beetje van alles. Nou, ik denk dat we nu gaan eindigen. Het was een beetje vandaag dat we 
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wilden delen over dit onderwerp, dat, zoals we hebben uitgelegd, we het erg interessant vinden.  
 

Estel-la.- En, nou, we gaan werken aan de volgende video's. We werken aan de video voor "De 
oorlogen van Orion." Exomedicine van Anéeka gaat komen wat ze ook met ons deelde. En, dat is 

wat er voorlopig gaat komen.  
 
Cristina.- Ja, we zullen verder gaan.  

 
Estel-la.- Dus, hartelijk dank aan u allen voor uw aanwezigheid, en we wachten op degenen 

onder u die kunnen op de bijeenkomst deze zondag.  
 
Cristina.- Tot ziens. * * *  
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