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Atlantis, Lemuria, Taygeta - Adam & Eva
Swaruu: Vi Taygetans har varit en fri civilisation under cirka 850,000 Jordiska år. Tidigare, för ungefär en miljon
Jordiska är sedan invaderade en mycket stark reptil styrka Vega området, planeterna Avalon och Lyra. Området
är det område de kommer som vi kallar våra förfäder. Totalt innefattar det cirka 400,000 raser av
människoliknande art som under den tiden levde i fred och inte hade någon kunskap hur de skulle försvara sig.
I slutänden ledde det till att de flydde från den invaderande Reptil styrkan för att rädda sig själva. Små grupper av
dessa mänskliga varelser (eller människoliknande) tog sig till varje möjligt hörn av denna sektor av galaxen för att
undkomma. Momentet är känt som den Stora Expansionen från Lyra eller helt enkelt den Stora Expansionen.
Ett oräkneligt antal världar kom så att etableras på fler platser av typen ”mänskliga” arter. Bland dessa Taygeta,
Ummo, Jorden. Reptilerna fortsatte att jaga dessa till att nära på utrota dem. Från behovet att överleva skapades
Federationen som den nu är känd.
Federationen är uppbyggd av tusentals arter men grundades av de mänskliga i syfte att kunna försvara sig från
Reptil invasioner i denna kvadrant av rymden. Syftet var att motstå en nära total utrotning som hänt vissa
planeter som befolkats av Lyrier. Dessa var så förstörda av Reptilernas attacker att bara en handfull individer
fanns kvar.
Det fanns en koloni från Lyra som levde på Jorden under fredliga förhållanden. Samhället bestod av en form av
ett högfrekvent avancerat holografiskt samhälle. Dock fanns redan andra människoliknande arter där före
Lyrierna anlände. De första människorna från Lyra landade på planeten omkring 40,000 år sedan och levde i fred
och harmoni med arter som redan fanns på planeten, exempelvis Neandertalarna. Detta är tiden före Atlantis
civilisationen och platser rymd landning förekom.
Under den tid en avancerade holografisk civilisationen blev etablerad på Jorden formades även en Taygeta
Pleiadian koloni som samexisterade i fred och samarbete med de från Lyra. Den bas Taygeta etablerade var
belägen på en inte längre existerande kontinent som då kallades Oceania. Basen eller kolonin kallades Lemuria.
Detta hände före Atlantis skapades.
Taygeta basen utgjorde bara en koloni inom den större planeten och bestod av en positiv civilisation som
samexisterade med den den befintliga Lyriska civilisationen. Lemuria var en komplex civilisation som inte enbart
innefattade Taygetans, dock de utgjorde en tämligen betydande del av populationen. Jämför situationen
exempelvis med New York idag som består av en grupp av kulturer, exempelvis Lilla Italien, Lilla Kina, Irland,
Ryssland.
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Detta var den civilisation som invaderades av Reptilerna och det hände efter det stora slaget som är känt som
det ”Första Forntida Kriget” av forskarna benämnt: ”Forntida Besök av Främlingar”. Kärnvapen användes mot
dem (det är varför det finns spår av radioaktivitet från joniserande bomber på platser som Pakistan).
Den enda del av den planetariska civilisationen som fanns kvar och fortsatte kampen mot reptilerna var Lemuria.
Under tiden förslavade Reptilerna resten av de överlevande människorna. De som överlevde och förslavades
kallade Reptilerna Adams, eller Adam rasen - Adam rasen refererar till de Lyrier som tillfångatogs och de som
härstammade från dem och detta kom att pågå över många generationer 40 000 - 50 000 till 13 000 - 12 500 år
sedan.
Barn separerades från föräldrarna och utvalda personer användes för att föda barn. Nyfödda separerades från
mödrarna vid födseln. De nyfödda indoktrinerades av Reptilernas utbildning och de gjorde även genetiskt
alternerade experiment med dem. Det gjordes således försök att alternera genetiken på arten men det fungerade
inte på grund av Lyriernas starka koppling till Ursprungskällan - Skaparen - Gud. De vuxna slaktades och blev
uppätna. Barnen lämnades för att starta en ny ras av slavar: Adam Rasen.
När en person nämns i Gamla Testamentet betyder det INTE en individ utan ett folk (Adam = Adam Rasen).
Nu måste jag även nämna att de invaderade reptilerna skapade en annan ras av Reptiler från sin egen genetik,
dessa (slav) reptiler finns “naturligt” på Jorden idag och är fortfarande förslavade av Reptilerna. Dessa slav
reptiler skapades genom att utnyttja del av de högre stående reptilernas egna gener för att utveckla och använda
en annan befintlig reptil ras, troligen ett djur.
Detta hände strax innan konfrontationen på Tiamat och just före (s.k. synda)*-floden som förstörde allt, deras
teknologi och civilisation (förklaras nedan). Den skapade Reptil slav rasen överlevde floden och dessa är de som
gör allt lågt stående smutsiga reptil arbetet för de högre stående reptilerna.
De två första försöken att göra liknande antropomorfa experiment med Lyrier fungerade inte eftersom de hade en
mycket stark koppling till Ursprungskällan och spiritualitet. Den Lyriska genetiken var för stark, vilket innebar att
om en gen blir nertryckt, återskapas den igen på grund av det höga medvetandet hos dessa människor. Av den
anledningen avslutade Reptilerna sina försöka trycka ner människors gener (Adam rasen eller Homo Atlantis).
Istället gick de in för att trycka ner reptil DNA.
Vad jag slutligen vill säga är att berättelserna i de Sumeriska Tavlorna är falska. Människor skapades inte på
Jorden av en invaderande ras och inte heller var det möjligt för dem att degenerera deras genetik. De som är
begränsade är reptilernas egna slav ras.
Lyrians (”Homo-Atlantis”) har endast reducerad förmåga genom sin egen tro på genetisk förändring. Människor
är endast begränsade på grund av att de tror att de är det, vilket inkluderar åldrandet.
Detta är en mycket viktigt aspekt eftersom jag här går mot vad som sägs, dels i de Sumeriska Tavlorna och
andra platser som Popol Vuh. Jag insisterar, det är inte människor som är begränsade, utan gäller en framtagen
version av reptilerna själva på en lägre social-nivå.
Nu återstår problemet att att benämna de slav reptiler som finns involverade här. Vissa säger att det är Usungal,
andra Kingu. Använda namn, som du vet på Jorden. Vi här vet vilka de är men vi inte säkra på översättningen
om det skall vara Kingu eller Usungal. För oss är det Naga och varianter.
Vid den punkten hade Reptilerna skapat ett starkt fäste som kallades Atlantis. Den civilisationen sträckte sig över
den kontinent som nu kallas Appalachia och nu ligger under Norra Atlantiska Oceanen. Det är härifrån namnet på
bergskedjan Appalacherna kommer som nu är beläget i Östra delen av Förenta staterna. Med detta sagt, menas
inte att Atlantis skall karaktäriseras som den enda plats på Jorden var Atlantis Civilisationen var etablerad
eftersom den kom att utgöra en närapå total planetarisk civilisation. Atlantis var en Reptil civilisation som
samexisterade med Lemuria som inte lät sig underkuvas av dem.
Jorden har besökts oräkneliga gånger av en otalig mängd av varierande raser som lämnat influenser. Atlantis är i
vida sammanhang sedd som en bastion av vishet och att ha varit mycket avancerad. Atlantis var verkligen
mycket avancerad men det var en plats nära på enbart för reptiler.
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Människor på Jorden blandar samman Atlantis kvaliteter med de som Lyrian-Gaia hade. De är emellertid två
separata civilisationer. Lyrian-Gaia etablerades först och den kom att fungera i likhet med en ambassad med ett
oräkneligt antal raser i fri samexistens. Bland dessa raser fanns Atlanterna, som namnet indikerar kommer de
från solsystemet Atlas i Pleiades M45. Dessa är några av de som kallas ”Jättar”. Dock förekom även andra raser
som även de var högväxta.
Av de omnämnda i de Summariska Tavlorna finns som nämnts Reptiler ”transformerade” in till något som
liknande en människa. Syftet var att underlätta reptilernas interaktionen med Adam rasen - ättlingarna från
Lyrierna. Och dessa är i huvudsak de som representeras av de storvuxna skäggprydda männen i de Sumeriska
skrifterna.
Atlanterna från Pleiades har även de skägg och liknande i storlek, vilket gör det svårt att följa och förklara detta
historiska moment med precision. Atlanterna är 8-10 meter höga. Deras hud är kopparfärgad, brunt eller svart
skägg och deras ögon blå, gröna eller bruna. Uppenbarligen influerade Atlanterna flera platser huvudsakligen i
Mellanamerika. Deras senaste besök skedde för 600 år sedan i centrala Mexiko idag (Tula Hidalgo Atlántes). De
har inte återvänt. De är medlemmar av Alcyone Rådet och genom dekret av nämnda Råd är det Taygeta som här
representerar de 9 systemen från Pleiades M45.
Bland de raser som fanns på Jorden när Lyrian-Gaia konstellation invaderades var Celaeno Pleiadian och
Andromeda med baser eller kolonier i området som nu är Indien och Pakistan. Dessa raser bidrog med ett flertal
personer som senare skulle utgöra grunden för Buddha och vad som ledde honom mot allt han gjorde. Många
personer som Shiva var utomjordingar och detta förklarar direkt varför vissa personer hade blåaktig hud i Indien
och i den regionen av planeten i allmänhet. De var helt enkelt ETs med genetik från Andromeda.
Även, skriftspråket i Nepali är bevarat och liknar upp till 90% av det moderna Andromeda språket med sina
symboler och skrivtecknen. Shiva sägs ha stridit mot de invaderande Reptilerna och enligt myterna vann han alla
slag, dock har dokumentation kring händelseförloppet tappats bort. Fast det troligaste resultatet var att även han
fick ge upp mot Reptilernas vapen. Det innebar att Lemuria var den enda kvarvarande platsen med ett effektivt
försvar mot Reptilernas invasion.
För att förtydliga, Lemuria etablerades före Atlantis och samexisterade senare med Lyrians och Reptilerna i
Atlantis.
Adams rasen är en Lyrisk ras som förslavades av Reptilerna - Atlantis Civilisationen - Gamla Testamentet.
Vad som hände vid denna punkt var att Taygeta Pleiadians vid Lemuria basen kände till vad som pågick med
den Lyriska rasen och visste att de måste ingripa. De gjorde en motattack och lyckades befria den förslavade
Adam rasen.
Och nu börjar Genesis från Gamla Testamentet, Genesis betyder generna från Gudinnan ISIS.
Adam och Eva i Bibeln representerar denna händelse av befrielse.
Enligt vad som sägs i Gamla Testamentet är Ormen Kvinnorna från Taygeta bosatta i Lemuria. De tog sig till
Edens Trädgård (Atlantis fäste) och gav den förbjudna frukten av visdom till Adam och Eva (Adam är inte en man
- utan en förslavad ras).
Taygeta kvinnorna gav informationen till Eva eftersom de var som kvinnor hade tillgång till de platser där de hölls
fångna, där kunde de spendera tid med Taygeta kvinnor förklädda som dem. Således interagerade Taygetans
med kvinnorna först. Sedan förde kvinnorna fram informationen från Taygetans till Adams.
De forntida reptilerna använde Ormen som symbol för kvinnor på grund av dess likhet med DNA spiralen och på
grund av att det är kvinnan som för generationer vidare med sina gener. Den Egyptiska hieroglyfen för en kvinna
är en orm och de upprepas i andra delar av världen, Kina, Japan, Mellanamerika och andra platser.
Adam rasen var nakna (utan kunskap) och ormen (Taygetans) gav dem den förbjudna frukten (sanning och
kunskap) till Evas vilka i sin tur förmedlade den till Adams.
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Adam rasen, hade ingen frihet och inga möjligheter att förvärva högre kunskap, vilket var medvetet för att kunna
hålla dem förslavade. Nakenhet = Inte ha kunskap, handlar inte om kläder - utan om kunskap
Reptilerna blev rasande på grund av att personer från Lemurien hade befriat deras slavar. Av den anledningen
startade de ett krig för att utrota vad som fanns kvar av Lemuria (12 500 år sedan).
Och det representerar vad som benämns det andra stora kriget på planetarisk nivå vilket även ledde till
förstörelsen av planeten Tiamat.
Det är relevant på ett annat sätt eftersom det förklarar::
●

varför kvinnor alltid är nedtryckta på Jorden - det är här det startade

●

ledande Reptiler i maktposition vill inte att kvinnor skall ha någon rätt, ingenting, ingen makt och de vill
alltid trycka ner kvinnorna som anledning till straffet för vad som hände

●

varför reptilerna till idag är mot kvinnor och attackerar samt föraktar dem plus att de även tagit bort
gudinna kulten i Egypten vilket skedde vid en senare tidpunkt.

Ormen är vi, kvinnorna från Taygeta Pleiades. Eva’s är kvinnorna inom Adam’s rasen som var de första att
lyssna på information de sedan gav till männen som ledde till deras frihet.
Edens lustgård = Atlantis. Adam’s = Manliga Lyrian slavar Eva’s = Lyriska kvinnliga slavar. Snake - Kvinnor från
Taygeta. Sammantaget symboliserar det genetiska blodsband mellan Taygeta och Lyrierna.
Vad säger då de lärde på Jorden om placeringen av Edens lustgård? De anger Eden till platsen mellan Tigrisoch Eufrat floderna i Irak. De lärde hade rätt, just där i Irak låg Edens Lustgård som de funnit ut och det var där
Atlantis huvudsakliga fäste låg men största delen var bosatt inom Appalacherna. Irak var Atlantis högkvarter men
deras Civilisation var utspridd över hela planeten, utom i Lemuria.
Reptilerna förlät inte de faktum att någon tagit från dem deras kontroll av sina slavar. Deras slavar gjorde uppror
och flydde från Atlantis. De blev inte utkastade, utan lämnade, eftersom de redan visste om att de var nakna utan
kunskap och ville bli fria.
Reptilerna blev ursinniga och satte upp en omfattande jakt med en efterföljande massaker på Lyrians och
Taygetans varav några överlevde. Lemuria höll dock fortfarande stånd och fortsatte kampen.
Och detta är vad Taygetans gör igen idag:
●

Skapar möjligheter för Adam rasen eller ”Homo Atlantis” (Människan på Jorden) att förstå att de inte har
någon kunskap utan är nakna och måste vakna upp.

Tiamat:
●

Planeten blev förstörd för 12 500 år sedan. Det var en mycket stor planet på ungefär 80 % av Neptuns
storlek och var närmare Jorden än vad Mars är idag.

●

Der var en vattenplanet med några få öar som gav ifrån sig starkt ljus på grund av solreflexer från dess
omfattande vattenspegel. Detta är roten till myten om två solar i detta solsystem. Tiamat, gjorde att
solens strålar speglades via vattnet vilket var anledningen till att Tiamat benämndes ”den andra solen”.

Forntida dokument på Jorden talar om en andra sol. De förekommer inte bara i de Sumeriska Tavlorna utan även
i dokumentation från Kina, Japan och även Mellanamerika i Popol Vuh (Maya). Detta har även lett till idéerna om
Nibiru som fortfarande figurerar. Denna andra sol var inget annat än Tiamat, inte en ”Sol”, utan en stor
vattenplanet närmare Jorden än vad Venus och Mars är idag. Det var planetens vattenspegling som skapade
illusionen av en andra sol.

4

För att fortsätta historien. När Reptilerna förstod att Federationen var efter dem på grund av att brutit mot
oräkneligt antal regler för rymdvarelser, satte de upp en fiktiv bas på planeten Tiamat och de arrangerade
signaler därifrån i form av lockbete, i syfte att arrangera ett bakhåll mot Federationen. Federationen var redan var
på väg för att undersöka varför kontakten med Lemuria och med den Lyriska kolonin tappats.
En omfattande strids-flotta anlände som leddes av Taygetans. De tog sig till Tiamat för att undersöka signalerna
för att helt hamna i Reptilernas bakhåll. Det utlöste ett rymdkrig av episka proportioner även med dagens
standard och resulterade i förstörelsen av mer än 75 % av Federationens och Reptilernas styrkor.
Massförstörelsevapen, zero point (nollpunkt) och termonukleära energivapen användes, vilket destabiliserande
planeten Tiamat och skapade chockvågor i planetens stora ocean samt förändring i dess magnetosfär. Slutligen
resulterade det i förstörelse av planeten. Under kriget kom även Mars yta att förstöras av kärn- och energivapen.
Förstörelsen av Tiamat skapade följaktligen ett kaos inom all den delikata dynamik som fungerade mellan
planeterna i solsystemet. Det förde med sig en serie katastrofer på alla planeter och skapade förändring av
planeternas omlopp och av alla stjärnor plus vad vi sagt tidigare, Jorden var tidigare närmare Tiamat än
avståndet är till Mars idag.
Händelsen är anledningen till att en del av vattnet från Tiamat hamnade på Jorden från Tiamat täckt med vatten.
Förstörelsen orsakade ett vattenflöde som översköljde Jorden som vid den tiden var nästan helt skogsbeklädd
planet och som hade 5 ytterligare kontinenter än idag. Floden resulterade i förstörelsen av både Reptilernas
civilisationen Atlantis och Lemurien.
Denna omvälvande händelse skapade översvämningen (legenden om Noaks Ark) vilket var inget annat är
Tiamats vatten (en del av det) som sipprade ner på Jorden från rymden. Atlantis och Lemurien förstördes och det
ledde även till ett polskifte på Jorden. Den översvämmade planeten orsakade formandet av de kontinenter som
existerar idag. Mars ytan förstördes även vilket resulterade i att de boende på den planeten till idag i huvudsak
lever under dess yta.
För oss finns det inget som försvarar förstörelsen av en hel planet och en mängd varelsers karma kan sägas
bäras av det. Den konfrontationen och det kriget som fortfarande pågår över Jorden, är fortsättningen av krigen
på Orion, vilka inte är över än. De pågår fortfarande idag. Skillnaden nu är att Federationen är betydligt starkare
än de negativa Reptilerna.
Gosia: Så, floden orsakades av striderna på Tiamat och Lemuria förstördes av floden… vilket även skedde med
Atlantis!
Swaruu: Ja, båda försvann samtidigt.
Gosia: Ok, vilka överlevde på Jorden?
Swaruu: En omfattande förstörelse av reptilernas kultur skedde och nu var var de även utan teknologi. Det fanns
en liten grupp överlevande Lyrier som hållits förslavade före floden. Efter floden var reptilerna betydligt färre än
Lyrierna och Reptilerna inriktade sig att fortsätta kontrollen av dem men nu istället via tankekontroll. Utan sin
teknologi var allt de kunde göra att inrikta in sig mot tankekontroll. De som överlevde bland den Lyriska
population efter floden är förfäder till dagens människor på Jorden (Adams rasen).
Strax efter floden etablerar Federationen ett system för undertryckning och isolering av Jorden i form av ett 3D
Matrix (och Van Allen Bältet)*.
Vid den tiden var Federationen mycket försvagad med en massa problem som ett resultat av katastrofen.
Jag bör även nämna att det under förstörelsen av Tiamat och den efterföljande omstruktureringen av planeterna
omloppsbanor i solsystemet, dessutom skedde ett polskifte på Jorden orsakat av alternering av
elektromagnetiska fält.
Federationen beslöt sig för att installera en elektromagnetisk barriär rund Jorden i form av en vägg från ett av
Federations rymdskepp som blev förstört av konflikten (Van Allen Bältena)*. Det rymdskeppet är Månen, som är
ett ett gammalt förstört biosfär skepp konstruerat av Andromedans. Syftet var att hindra de negativa reptilerna
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från att fly under tiden Federationen kunde återvända för att avsluta vad de startat. Och på så vis etablerades ett
3D Matrix över Jorden.
Robert: Vad hände med de som överlevde floden?
Swaruu: Vad som återstod av överlevarna från översvämningen:
●

Lemuria, Lyrians och Taygetans kom att emigrerade i huvudsak till Japanska kusten, vad som nu är
Sydamerika och USAs västkust.

●

Återstoden av överlevande från (Atlanten) Atlantis, Reptiler och Slavar tog sig till Skotska Höglandet och
Ireland.

Robert: Och vilka är arten med det avlånga kraniet ”homo capensis”? Är de fortfarande på Jorden?
Swaruu: Det fanns en och annan varelse som var starkt kopplade till Atlantis. Efter floden tog de sig till Skotska
Höglandet och Ireland. Därav namnet Highland. Därifrån tog de sig ner till lämpligare platser för dem som
Egypten. De hade även omfattande närvaro i Sydamerika.
De kommer från konstellationen Cassiopeia och lever där i många världar. Det finns inga kvar på Jorden idag. De
tappade all sin teknologi, deras rymdskepp och allt.
För övrigt finns inga data på glaciärer under den tiden, i motsats till vad den etablerade vetenskapen på Jorden
säger. Det finns inga istider utan den ideen konstruerades för att dölja den sanna historien.
Robert: Således de av oss som är på Jorden nu är inte varianter av en ras reptilerna skapade?
Swaruu: Nu måste jag helt klargöra vad jag nämnde ovan, människan är inte skapad av reptiler. Deras plan och
genetiska kunskap fungerade inte på människor som kom från Lyra. Dessa kunde motstå deras genetiska försök
på grund av deras avancerade medvetande och anslutning till Ursprungskällan (Skaparen, Gud). Vad information
i de Sumeriska Tavlorna säger och även Pool Vuh är att informationen som presenterades blev formulerade av
Reptilerna från deras utgångspunkt och agenda i syfte att kontrollera människan - som är Lyrier. Det är återigen
som en Bibel, en historia riggad för en agenda.
Som jag sagt tidigare, bara för att det är nedskrivet i de Sumeriska tavlorna betyder det inte att det är sant. Det är
skrivet av ”vinnarna” med en agenda. Om detta skulle vara deras sanna dokumentation, skulle de inte skrivits i
lera utan i kvarts kristaller, guld diskar eller liknande komponent.
Människan är Lyrier och deras DNA är komplett, bara av-aktiverad, dock inte med hjälp av provrör, utan genom
manipulation av det mänskliga medvetandet. Det beror på att medvetandet är vad som aktiverar och avaktiverar
samt skriver om en gen, kedja av gener eller hela sekvenser av genetik av en varelse. Och det är även
medvetandet som skapar en ny art på det sättet och inte genom slumpvis mutation eller naturligt urval. (Därav
felaktig slutsats av Charles Darwin)*.
Det är därför som det spirituella uppvaknandet av människan kommer att återställa ert DNA till att återigen bli 12
strängat med 24 kromosomer (från f.n. 2 resp 23)*. Anledningen är att det finns redan där, bara undertryckt
genom påverkan av Reptilernas tankekontroll. Det enda som begränsar människan är iden eller tron att de är
begränsade. Från vetenskapliga rymdskepp inklusive vårt har den moderna människans DNA studerats och
samtliga raser har kommit till samma resultat som konfirmerar att människan DNA är komplett.
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