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20211029-Taygeta-NL-Wat-is-er-echt-gaande-op-Mars-en-de-Aarde 

 

 
  

 

Mars & Aarde - Wat is er op Mars? - Buitenaardse Informatie - Swaruu van Erra (Taygeta - 

Pleiaden) 

 

AARDE: 

Swaruu: De volgende planeet is de Aarde. Ik weet niet hoe ik over de Aarde moet praten zonder dat het 

een monumentaal onderwerp wordt. 

 

Robert: Praat over de Aarde alsof Gosia en ik van Venus komen. En leg ons uit hoe de Aarde eruitziet 

vanuit het oogpunt van een ras als het uwe of de Federatie. 

 

Ik weet niet wat ik moet antwoorden zonder dat het een boek wordt dat wedijvert met de Encyclopedia 

Britannica. Serieus. 

 

Oké. De Aarde is een planeet die bestaat uit verschillende lagen van dichtheden die in wanorde met elkaar 

verweven zijn en waar een aantal soorten leven die ogenschijnlijk gescheiden zijn door dichtheden, maar 

toch op elkaar inwerken of elkaar beïnvloeden. 

 

De dominante soort op Aarde is de Kingu, maar zelfs binnen de reptielhiërarchie zijn er andere 

soorten die de Kingu, verreweg de talrijkste, beïnvloeden en controleren. Die andere soorten zijn 

de Usungal, de Naga, en de Draco, als degenen met de hoogste rang. Toch zijn ze gescheiden in 3 

grote clans: Vlash, Vlad, en Vrill. Zij beheersen de Aarde, hoewel zij zelf worden beheerst door 

andere rassen die niet noodzakelijkerwijs de Aarde bewonen (Draconians). 

 

Na hen zijn er de intra-aardse rassen zoals de Agarthian, ook bekend als het Vulcan-ras, of vulkanisch intra-

aards... waaruit het concept van Vulcans in Hollywood voortkomt, dat hen op zich verkoopt door de 

aandacht van de mensen af te leiden naar Mars wegens de morfologie en kleur van hun vermeende planeet. 

 

De Agarthans zijn nu in moeilijkheden, voornamelijk door de reptielachtige rassen, hoewel vele, of vele 

kolonies zich diep binnenin de Aarde verbergen en met een hogere dichtheid, aangezien de Matrix die de 

planeet controleert door de emissie van hoge energie elektromagnetische golven, problemen heeft met het 

overschrijden van grote barrières van materie: lagen van de Aardkorst, daarom domineert daar de 

zogenaamde 5e dichtheid en andere hogere dichtheden van bewustzijn, van sommige wezens ook. 

 

Er zijn een aantal wezens op Aarde afhankelijk van welke dichtheid, ik zal ze niet noemen omdat 

het er zo veel zijn, maar zij zijn degenen die voorkomen in de sagen van elfen, trollen, hobbits, 

feeën, zeemeerminnen, tritons, onder anderen. 

 

De Aarde is hol, maar niet in haar geheel, maar zij bevat wel grote inwendige gewelven, 

doorweven met grote natuurlijke en kunstmatige tunnels in kleinere hoeveelheden. Zij bevat 

dierlijk en plantaardig leven met tektonische en fotoluminescentie verlichting. Voor een deel kan 

het een innerlijke zon worden genoemd zonder een zon te zijn. 
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De vorm van de Aarde is als een torus met gaten aan de uiteinden, waarvan die aan de Noordpool 

kleiner is dan die aan de Zuidpool, en zij is niet-uniform van vorm, d.w.z. dat zij onregelmatig is, 

niet perfect bolvormig. De schaal is overdreven, met bulten en uitsteeksels aan de ene kant en 

holten of verzakkingen aan de andere kant. Dit veroorzaakt ook een niet-uniforme zwaartekracht 

van bovenaf gezien. 

 

De planeet Aarde staat onder een Matrix, opgelegd door frequentie manipulatie technologie, 

voornamelijk voor bevolkingscontrole. Haar satelliet, de Maan, is niet natuurlijk, het is een 

middelgroot bolvormig ruimteschip, afgedankt als gevolg van gevechtsschade tijdens de Tiamat 

oorlogen 12.500 jaar geleden. (Merk op dat we ons in het jaar rond... 1721 bevinden en niet in 2019). 

 

Gosia: Waarom zijn we in 1721? 

 

Swaruu: In het jaar 700 of zo werden gebieden betwist rond de invloedssfeer van het Vaticaan, 

voornamelijk Italië. Op grond van hun anciënniteit betwistten sommigen dat zij de eigenaars 

waren, dus beweerden de machthebbers in het Vaticaan dat het jaar 1000 was en niet 700, om 

zich die gronden toe te eigenen. Aangezien men in die tijd niet telde en de jaren niet goed kon 

tellen, waren gewone mensen een gemakkelijke prooi. Het werd ook gebruikt als 

afleidingsmanoeuvre, door te beweren dat het jaar 1000 na Christus zou aanbreken en het einde 

van de wereld, de wederkomst van onze Heer Jezus Christus... yada, yada. En dat is zo gebleven. 

Ze hebben 300 jaar toegevoegd die niet bestaan. 

 

Men schat dat de werkelijke datum het jaar 1719 kan zijn, maar het zou ook de 21 kunnen zijn. 

Het hangt ervan af wanneer het jaar nul was... dat is op zich een ander probleem omdat niemand 

het erover eens is (dit omdat het niet gebeurd is). 

 

Ik denk dat de logische datum 1719 is door afronding van 300 jaar. Vergeet 1721, hoewel dat ook een basis 

heeft. 

 

Gosia: Dan is 2012 van de Maya kalender nog niet aangebroken. Zo weinig als deze datum zou kunnen 

betekenen. 

 

Swaruu: Klopt, ze berekenen alleen het jaar, maar de Maya's gebruikten niet de katholieke kalender, dus 

andere moderne mensen hebben het berekend. 

 

Robert: Ok. Hoe kan men weten wanneer een planeet als de Aarde al is binnengevallen gekoloniseerd 

zonder dat de bewoners daarvan op de hoogte zijn? Ik heb begrepen dat de Aarde al zo'n 12.500 jaar 

gekoloniseerd is en dat de burgers bepaalde gedragspatronen als normaal beschouwen die er anders op 

zouden wijzen dat we al gekoloniseerd zijn, zoals valuta, religie en regeringen. 

 

Swaruu: Integendeel, de Aarde is al 40.000 jaar gekoloniseerd. 12.500 alleen al met deze maan 

matrix (3D – 50 Hz) configuratie. 

 

Afgezien van het bijeenbrengen van aanwijzingen en informatie, het denken buiten "het kader", kan de 

normale burger het niet weten. Vanuit één gezichtspunt worden zij binnengevallen, maar vanuit een ander 

gezichtspunt, dat van de mensen die nog steeds geloven in alles wat officieel is, worden zij niet 

binnengevallen omdat dat hun werkelijkheid is. De Newtoniaanse wereld. Van binnenuit is het niet 

gemakkelijk te weten. Het is nodig om een vergelijkingsparameter te hebben die zij niet of weinig hebben. 

 

Robert: En de AI is in dit hele zonnestelsel of alleen op Aarde omdat het in 3D is? 

 

Swaruu: Nogmaals, de AI heeft lagen en die zou je moeten definiëren. Maancontrole van frequenties is iets 

unieks voor de Aarde. En er is AI buiten de Aarde, het is overal, maar wat betreft degene die de Aarde 

bestuurt, het is alleen daar te vinden. Het zou nodig zijn om te definiëren wat voor soort AI. 

 

Gosia: Terugkomend op 3 facties, of clans... je noemde Vrill. Heeft dat te maken met de Vril-gemeenschap? 

 

Swaruu: Vrill en het Vril genootschap: Het Vril genootschap was de schakel tussen de 
Reptielen van die factie en de menselijke marionetten of "verwanten" daarvan... dat wil 
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zeggen, de nazi. De Vrill Reptielen waren degenen die de Nazi's eronder manipuleerden 
met Hitler als het organische portaal. 
 

Alle Vrill, Vlad, Vlash zijn verwant en werken in coördinatie met elkaar, maar sommigen zijn sterker dan 

anderen in verschillende delen van de wereld. 

 

Robert: Kan de Aarde de Reptiliaanse mensenboerderij of de planetaire gevangenis van de Federatie 

worden genoemd? Welke naam zou passender zijn? 

 

Swaruu: Het is geen gevangenisplaneet van de Federatie. Gevangenis of gevangenisplaneet... dat is maar 

vanuit één gezichtspunt. Ze sturen niemand naar de Aarde als straf. 

 

Robert: Maar het is toch een Reptilian boerderij? 

 

Swaruu: Het wordt gebruikt als een mensenboerderij door de Reptielen, ja. Maar de zielen gaan uit zichzelf 

naar binnen en blijven door geestcontrole. 

 

---- 

 

MARS: 

Swaruu: Mars is een ander boek. Het is een planeet waarvan het oppervlak een belangrijke planetaire 

beschaving bevatte, de Lyrian basis. Volledig verwoest door Tiamat's oorlogen 12.500 jaar geleden. Overal 

op de oppervlakte zijn ruïnes overgebleven. Bevat inhaleerbare lucht, maar met minder zuurstof dan op 

aarde. Vergelijkbaar met proberen te ademen op een hooggebergte van 4000 tot 5000 meter. Het is 

mogelijk maar met moeite en ademhalingsapparatuur is soms nodig. Maar u kunt wennen aan die hoogte. 

 

Overwegend woestijnachtig oppervlak met beboste gebieden, met struikgewas op het grootste deel van het 

oppervlak. Bevat meren en rivieren, sommige droog, andere actief. Vulkanische activiteit aanwezig en sterk, 

altijd een factor, evenals meerdere aardbevingen. Er is veel fauna op Mars, maar nog lang niet zoals voor de 

oorlog. 

 

Mars wordt bewoond door 3 dominante soorten en is verdeeld in 3 zwaar 
gemilitariseerde sectoren. Ze bevatten stroken van verscheidene kilometers mijnen, 

mitrailleurnesten, killer robots, geëlektrificeerd prikkeldraad, bewegingssensoren, 
plasmakoepels en dergelijke. 
 

De 3 soorten zijn: Reptielen die menselijke containers gebruiken en voor de Cabal op 
Aarde werken. Mensen - families van genoemde Reptielen, die voor hen werken. Zij 

verplaatsen zich per portaal bijna uitsluitend van DUMB op Aarde naar DUMB op Mars, 
precies zoals te zien is in de film Doom. Dit gebied is een geavanceerde militaire basis, 
gebied van aanwezigheid van US Marines Space Force. Bastion van de Cabal SSP. Cabal-

basis het verst van de Aarde op dit moment. 
 

De volgende sector wordt gedomineerd door Maitre. Of Hoge Greys. Negatieve invasieve of regressieve 

soort geallieerd met de Reptilians in controle van Aardse Cabal, hoewel ze bekend zijn om te vechten onder 

elkaar de hele tijd, ze kunnen het niet eens. Nul empathie. Zij beschouwen gevoelens als zwakte. 

 

Maitre is een ras van het secundaire type, dat door een ander is vervaardigd. Het was een 

mislukt bio-experiment van de Draconians om hun genen samen te voegen met die van enkele 

Zeta Reticuli Greys. Het resultaat was een veel grotere en sterkere soort Greys, met de 

eigenaardigheden van wreedheid en kilheid van beide soorten. Ze raakten buiten controle en 

domineerden de planeet nadat ze hun Draconian (niet Alpha Draconian) scheppers hadden 

gedood. Kort daarna landde er een Lyrische expeditie. 

 

Robert: Maar hoe planten deze Maitre zich voort? 

 

Swaruu: Ze planten zich alleen voort in een reageerbuis of door klonen. 
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De Lyriërs ondervonden problemen met die soort die zich toen nog niet had georganiseerd. 

Omdat het Lyrische expeditieschip veel problemen had en veel slachtoffers onder de bemanning, 

zijn ze daar weggegaan en niemand heeft daarna nog de moeite genomen om naar de Maitre's te 

zoeken, totdat het te laat was. Nu hebben zij zich verspreid over Zeta Reticuli en hebben 

allianties gesloten met de regressieve rassen van sauroïde oorsprong. Zij zijn naar dit 

zonnestelsel gekomen met hun grootste vooruitgeschoven basis op Mars. Ze zijn ook te vinden 

op Aarde in DUMB bases meestal zoals in Dulce New Mexico. 

 

De volgende sector wordt gedomineerd door een soort van insectoïde oorsprong genaamd 

Aethien Mantis. Ze noemen zichzelf "neutraal" maar zijn meer een probleem dan iets 

"neutraals". Ze hebben sterrenzaden op Aarde zoals de bekende Simon Parks, naast duizenden 

anderen. 

 

Ze zijn niet echt of objectief negatief. Maar ze volgen hun eigen agenda en denken heel anders dan de 

andere rassen of die van de Federatie. Ze hebben een korfgeest, en een koningin die de anderen domineert. 

Ze zijn gevaarlijk en aarzelen niet om te doden. Zij zijn niet een en al liefde, zoals men hun zegt, maar ook 

die kant hebben zij in zich. Zij weten dat zij zeer sterk en agressief moeten zijn wanneer zij een planeet 

delen met twee andere vijandige soorten. 

 

Zoals met zoveel andere soorten, zijn ze niet allemaal zoals er op verschillende plaatsen over hen wordt 

gesproken. Ze zijn ook invasief zoals mieren. Ze verdedigen zichzelf en stappen over degenen heen die in 

hun weg lopen. Ze kunnen hun daden rechtvaardigen met metafysische argumenten die handig aan hun 

behoeften worden aangepast. 

 

Robert: Zijn ze interstellair? Ik heb ook een aantal vragen over het gezicht van Mars en al die Cydonia 

ruïnes. En wiens kunstmatige satellieten er op Mars zijn. 

 

Swaruu: De Maitre zijn interstellair ja. 

 

Satellieten op Mars: Van meerdere rassen waaronder mens-Cabal. 

 

Ook Mantis: Zij zijn interstellair. 

 

Kolossale gezicht van Mars: Het was een deel van de beschaving vernietigd in de grote oorlog van 

Tiamat. Er zijn ook overal piramides die als nulpuntcentrales worden gebruikt. 

 

Ruïnes: Ze liggen over het hele oppervlak, in verschillende gebieden zijn er grote concentraties. 

 

Robert: Maar waar hebben de Maitres hun technologie vandaan? En welke mate van bewustzijn hebben ze 

om deze schepen te besturen? 

 

Swaruu: Het was geschonken door de Draco om de Maitres hun dienaren te laten zijn, maar dat is niet 

gegaan zoals ze hadden gepland. 

 

Lage graad van bewustzijn: hun schepen hebben sterrenportalen nodig (wormgat). Ze kunnen de ether 

niet veranderen en vormen zoals meer geavanceerde rassen als wij dat doen. 

 

Robert: Ok, dank je wel. Welk politiek systeem hebben de Mars Reptielen, de Mantis en de Maitres? Ik denk 

dat geen van deze drie rassen Holografisch zijn. 

 

Mantis: Hive geest: Koningin en familie. Onder alle anderen. Maitre: Invasieve korfgeest, 

piramidale machtsorganisatie. Reptielen van Mars: 7-niveau piramidaal (zoals op Aarde omdat ze 

hetzelfde zijn). 

 

Gosia: Dan zijn ze interstellair maar van mindere graad. Want er is gezegd dat je om interstellair 

te zijn een hoge spiritualiteit moet hebben. 

 

Swaruu: Ja, dat heb ik gezegd. Deze rassen gebruiken voortstuwing en sterrenportalen. Dit is niet volledig 

interstellair zijn en ze hebben geen warp, Hyperspace, zoals wij dat hebben. 
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Robert: Dank je. 7 Niveaus? 

 

Swaruu: 7 Niveaus of sociale lagen van hoogste macht, geestelijke, militair, adel, arbeiders. Ik heb de 

namen nu niet. 

 

Gosia: Ok. Dus... er was het Mars Lyrian ras, en het werd verwoest. 

 

Swaruu: Ja. 

 

Gosia: En dus zijn er geen inheemse Marsbewoners meer? Het ras is dood? 

 

Swaruu: Er zijn geen inboorlingen meer die allemaal door die 3 rassen zijn uitgeroeid. 

 

Gosia: En de zielen? Wat denk je dat er met hen gebeurd is? Zijn ze naar de Bron gegaan en waar dan ook? 

 

Swaruu: Overal in de kosmos, zoals je zou verwachten. 

 

Robert: Ik weet zeker dat ze zijn opgestegen in de afwezigheid van de Van Allen-gordels. 

 

Swaruu: Ja. 

 

Gosia: Het is mogelijk dat we hier mensen hebben met deze ervaring in hun vorige levens. 

 

Swaruu: Ja, van velen is bekend dat ze op Aarde zijn. 

 

Robert: En de regressieve Reptilians die op Mars sterven, waar gaan hun zielen heen? 

 

Swaruu: Zij gaan naar waar hun persoonlijke frequentie hen dicteert. Net als ieder ander. 

 

Nog een laatste opmerking: Er is geen robot op Mars. Ze liegen je voor. Dat is theater. Wat ze zien en de 

rotsen die ze met een vergrootglas bekijken, zijn of op Canada's Devon Island of in de Mojave-woestijn. Ze 

lanceren niets naar Mars. Het gebeurt allemaal via portalen. Ze zijn mensen aan het hersenspoelen. 
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