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EXOPOLITICS TV – Interviu Partea 1  

Realizator: Alfred Lambremont Webre 

Invitat: Tamarinda Maassen 

Translator: Oana Dembele 

 

Tamarinda Maassen: Agartha nu este un loc… Este un 
spatiu. 

 

 

 Nota speciala catre toti cititorii nostri:  

Urmatorul interviu a fost realizat pe data de 20 Iulie 2017, cu Tamarinda Maassen, Cavaler al 
Ordinului Cavalerilor Razbornici din Agartha si Ambasador al Agarthei 

 

* Ecoul din fundal este datorat reactiei vibratiilor aparatelor electronice la campul 
electromagnetic foarte puternic al Tamarindei Maassen 

	

Alfred: Bine v-am regasit! Eu sunt Alfred Lambremont Webre si astazi v-am pregatit un 
program special, cu un invitat din Bucuresti, Romania. O avem ca invitat pe Tamarinda Maassen, 
Ambasador al Agarthei, Maestru Invatator al Stravechii Scoli de Intelepciune – SOLOMONARI 
– RAMA-NIA VALAHIA (Romania) – Regatul Agarthei – Intrarea in Interiorul Pamantului. De 
asemenea, o avem alaturi si pe minunata sa asistenta, Oana Dembele. Am mentionat correct 
pozitia ta, Oana? 

 

Oana: Da, este corect si multumesc. Buna ziua tuturor! 

Tamarinda: Buna ziua! 

 

Alfred: Tamarinda a raspuns cu multa bunavointa invitatiei noastre de a acorda acest interviu 
mai ales datorita faptului ca ea va veni la New York, la simpozionul  Agartha to Humanity, 
eveniment despre care puteti afla mai multe detalii pe www.agarthaworldsymposium.com. Ea 
spune: “Noi am decis in acest moment istoric al umanitatii sa initiem un dialog diplomatic 
comun cu populatia de pe Pamant – un dialog direct – despre cultura, tehnologie si spiritualitate 
pentru a va sprijini pe parcursul schimbarilor pe care le veti experimenta in curand. Alaturi de 
prezentarile invitatilor la simpozion, va exista o sesiune deschisa de intrebari si raspunsuri pentru 
public. Toate intrebarile vor primi raspuns.” Asadar, scopul acestui interviu este de a adresa 
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Tamarindei unele intrebari premergatoare pentru a oferi o imagine de ansamblu mai extinsa. 
Aceasta a fost introducerea mea. Ai dori sa traduci? 

 

Oana: Da, desigur. Multumesc. 

Tamarinda: Inteleg.  

 

Alfred: As dori sa atingem unele subiecte pentru beneficiul audientei noastre, cat si pentru 
proriul meu beneficiu deoarece acest subiect este nou pentru toata lumea cat si pentru mine. 
Prima intrebare este: Ce este Regatul Agarthei din Interiorul Pamantului? Ai putea, te rog, sa ne 
explici? 

 

Tamarinda: Astept de mult sa raspund la intrebarea aceasta, pentru ca oamenii stiu despre 
Agartha din povestiri si legende sau din informatiile actuale care sunt transmise pe Google. 
Mintea umana este intotdeauna pregatita sa asocieze modul ei de gandire si sa-l adapteze oriunde 
in Univers. Agartha nu este un loc. Este un spatiu. Si acest spatiu este cuantic in afara spatiului 
tridimensional. Asa cum realitatea aceasta tridimensionala exista pentru ca oamenii si 
constiintele lor o manifesta, asa exista si Agartha. Un exemplu mai simplu: toti oamenii au un 
corp fizic. In interiorul lor, in constiinta lor, exista un Univers intreg. Asa este si cu planeta 
Pamant. In interiorul planetei exista un Univers. Asa cum lucrurile din interiorul mintii noastre 
devin reale in afara, la fel si Interiorul Pamantului este mai mare pe dinauntru decat pe dinafara. 
Excludem faptul ca aceasta realitate in care vorbim noi si ne desfasuram noi este o realitate 
creata iluzoriu, asa este Agartha, intr-un spatiu real, care nu face parte din aceasta iluzie. Spatiul 
Agartha a existat inainte de a exista oamenii pe Pamant. Ea are milioane si milioane de ani. 
Legendele vechi spuneau ca exista un Pamant in interior. Asa si este. Realitatea, in interiorul 
Pamantului, se vede deasupra capetelor oamenilor. Adica  Pamantul are realitatea aici, adica 
realitatea 3D, in afara, iar Agartha…Agartha este pe dinauntru. Si realitatea o vezi deasupra. 
Aceasta este reactia de oglinda. Agartha exista in Interiorul Pamantului si a fost intotdeauna, iar 
ce este in afara Pamantului este oglinda ei. Doar ca fiintele care traiesc in afara au avut restrictii 
de a cunoaste ceea ce exista dincolo de oglinda. As putea sa spun mai multe, dar as indrazni sa 
spun ca restul la simpozion. 

... Sa completez intr-adevar, Agartha asa numitul continent de constiinta paradisiaca, exista. In 
spatiul acela este toata Creatia universului in care traiesc oamenii. Nu se intra in Agartha din 
intamplare. Pentru ca cei din Agartha stiu ca trebuie sa se potriveasca mintea pentru spatiul 
Agarthei. Si acesta este unul din motivele pentru care incerc sa ajut oamenii, sa aduc mintea lor 
care sa se potriveasca cu Agartha, sa poata sa acceseze si alte spatii existente. 
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Alfred: La suprafata Pamantului, exista multe profetii despre Pamantul Nou. Este Agartha 
asemanatoare sau este ea Noul Pamant? 

 

Tamarinda: Sa zicem asa ca Pamantul este o fiinta vie. Toata lumea stie asta. Ea este 
insarcinata. Este insarcinata cu Pamant nou. Si cand se va rupe apa, la nastere va veni Pamant 
nou. Pentru asta trebuie sa pregateasca si oamenii mintea lor. 

 

Alfred: Deci acestea sunt schimbarile care vor veni atunci cand ai spus “schimbarile pe care le 
veti experimenta in curand”? Este renasterea Noului Pamant, renasterea Agarthei, in care credem 
cu totii?  

 

Tamarinda: Vestea buna este ca Pamantul nu o sa dispara. El se va schimba si la fel trebuie sa 
se schimbe si oamenii. Raman cu noul Pamant oamenii care vor ajunge la atitudinea de prietenie. 
Atitudinea de prietenie este iubirea neconditionata pe care oamenii de pe Pamant o cunosc.  

 

Alfred: Legat de acest subiect, aici la suprafata, se vorbeste de separarea lumilor. Si de faptul ca 
unii oameni care se trezesc vor merge mai departe cu Noul Pamant, iar cei care nu sunt inca 
treziti vor ramane cu vechiul Pamant. Asta se va intampla de fapt? 

 

Tamarinda: Intamplarea va fi in felul urmator. Sunt oameni care nu pot sa traiasca fara trecutul 
lor. Ei se regasesc doar in actiunile lor din trecut. Asta inseamna Pamantul vechi. Adica este o 
atitudine limitata. In momentul in care oamenii nu vor mai fi atasati de imaginea lor, atunci ei 
vor fi egali toti. Cei care nu reusesc aceasta performanta, nu vor putea merge mai departe pentru 
ca le va fi foarte greu. Aceia si oamenii sau fiintele care nu accepta nimic nou. Nimic 
necunoscut. Ei repeata doar ceea ce stiu si copiaza pe altii. Multi spuneau va trebuie sa fii un pic 
nebun. Asa este. In Agartha, fiintele nu iau nimic in nume personal. Acolo nu exista 
personalitate. Acolo exista individualitati de lumina extraordinare. Asta inseamna ca toti sunt la 
fel de extraordinari. Aici este separarea de constiinta, iar cei care vor reusi sa depaseasca aceasta 
atitudine, vor merge mai departe. Am vazut multi oameni, cu viitoarele lor, am vazut mortile lor 
foarte tragice… Multe accidente, multe boli. Pentru ca asta spune ca s-a oprit si mintea si 
destinul oamenilor. La stirile pe care le furnizeaza presa, peste tot in lume nu se spune despre cat 
de multe fiinte dispar in fiecare zi. S-ar putea sa fie foarte putini oameni acum in dimensiunea a 
3-a. Doar ca vom vorbi despre asta la simpozion. 
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Alfred: Da…Ai vorbit despre fiintele care exista acum in Agartha. Exista si atlantieni, 
supravietuitori ai Atlantisului? 

 

Tamarinda: Sunt si atlantieni, da. 

 

Alfred: Deci ei sunt supravietuitorii Atlantisului?  

 

Tamarinda: Da, ei sunt cu tehnologia. Ei au folosit intotdeauna technologie si ei detin placerea 
sau bucuria de a lucra cu tehnologia.  

 

Alfred: Da, deoarece se spune…exista cercetatori care sustin ca atlantienii care sunt in Agartha 
nu au creierul reptilian. Ei au doar creierul mamifer si neocortexul. Pe cand Homo Sapiens 
Sapiens de la suprafata are trei creiere: reptilian, mamifer si neocortexul.  

 

Tamarinda: Ca si fiinte umane, atlantienii au acelasi AND pe care l-au avut toti oamenii cand 
au fost modificati. Modificarea AND-ului a fost inainte de Atlantieni. Creierul reptilian 
reprezinta cel mai performant creier. El este dispozitivul care stie tot ce se petrece in Univers.  

.  

Alfred: Deci atlantienii care exista in Agartha sunt asemanatori oamenilor de la suprafata? 

 

Tamarinda: Da, ei au acelasi ADN, doar ca ei nu folosesc asa numita personalitate. Ei folosesc 
doar constiinta de la nivel de Crist in sus. Doar subconstientul si supraconstientul. Mintea 
constienta este folosita doar de oamenii din exteriorul Pamantului. Ea construieste personalitatea 
fiecaruia in functie de educatia pe care o primeste. Asa se construiesc aici la suprafata 
Pamanatului personalitatile…prin educatie. In Agartha se construiesc prin intelepciune. 

 

Alfred: Ce fel de relatii mentine regatul Pamantului Interior, agarthienii cu populatia de la 
suprafata? 
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Tamarinda: Cei din Agartha ii socotesc pe cei de deasupra Pamantului ca niste frati care au 
facut un experiment pe care cei din Agartha nu l-au facut. Este un experiment al unei minti care 
ajunge la o frecventa foarte joasa pana la distrugere. Acesta este un experiment facut doar de 
fiintele de deasupra Pamantului. Cei din Interiorul Pamantului ca si cei din alte Universuri, ei 
stau si asteapta sa se incheie acest experiment. Si pe urma, toate lucrurile vor reveni la punctul 
din care va incepe o noua civilizatie.  

Alfred: Exista un schimb de informatii dintre cei de la suprafata si Agartha si invers?  

 

Tamarinda: Agartha primeste informatii cand doreste. Doar ca nu se face niciun fel de 
interventie din respect pentru fiintele care trebuie sa duca pana la capat acest experiment. 
Experimentul final consta in a ridica constiinta de la distrugere la renastere. Din cauza asta am 
vazut aici pe Pamant ca sunt foarte multe fiinte care zic ca vor sa ascensioneze, se intalnesc 
impreuna, mediteaza doar ca nu au ghidaj exact cum trebuie sa o faca.  

 

Alfred: Ce fel de experimente au loc acum? 

 

Tamarinda: De distrugere totala si agresiune. 

 

Alfred: De catre cine? 

 

Tamarinda: Acesta realitate este creata de oamenii de aici. Este propria lor creatie si oamenii 
trebuie sa schimbe asta. 

 

Alfred: Deci spui ca populatia de la suprafata creeaza exerimente care sunt directionate catre 
distrugerea Agarthei? 

 

Tamarinda: Unii da, pentru ca asta este predominanta constiintei lor. Ca sa intelegem mai bine. 
Deci oamenii sunt distrugatori ei insisi. Ei distrug prima data tot ceea ce iubesc. Pentru ca in 
interiorul lor, ei, deja constiinta lor vibreaza a distrugere. Realitatea asta este construita ca un 
soft. Softul este la sfarsit. Cineva castiga si cineva pierde. Castiga cei care au inteles jocul. 
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Alfred: Deci ne deplasam de la constiinta duala care este “eu casting – tu pierzi” la constiinta 
unitatii care inseamna ca toti suntem un intreg? 

 

Tamarinda: Exact. Altruism se numeste. Cand oamenii vor fi mai altruisti, oamenii aceia vor 
putea merge mai departe. Doar ca distrugerea este atat de adanc bagata, pana in interiorul 
familiei. Intre parinti si copii… 

 

Alfred: Care sunt factorii care vor ajuta la atragerea noii constiinte? 

 

Tamarinda: Doar oamenii pot sa o rezolve. Oamenii si alegerile lor. Cand nu vor mai dori sa 
traiasca intr-o costiinta comuna si sa fie genii, va avea fiecare cate o idee geniala ca sa traiasca in 
fericire si nu in suferinta. Deja am intalnit oameni care au fost in situatii grele materiale si au 
avut o idee geniala si au scapat de asta.  

 

Alfred: Eu inteleg cand spui ca Agartha este un spatiu si nu un loc. In acelasi timp, exista 
nenumarate stiri despre Antartica, despre extraterestrii care exista in Pamantul Interior, despre 
reptilieni, extraterestri pozitivi, despre programe Secret Space, despre cel de-al treilea Reich, 
nazisti…Ai putea sa ne vorbesti despre asta?  

 

Tamarinda: O sa incerc. Sper sa fie o informatie care sa nu se intoarca impotriva mea. 

 

Alfred: Daca nu vrei sa vorbesti despre asta, este in regula. Nu vreau sa te deranjez. 

 

Tamarinda: Voi incerca sa raspund cu cuvinte mai simple. Aceasta realitate este scrisa, 
manifestata, se stie ce se va intampla cu ea pana la sfarsit. Decizia a fost luata de niste fiinte 
supreme. Se spune asa, de exemplu, ca nasterea lui Hitler a fost asteptata de catre tibetani. El a 
fost urmarit inainte de a fi conceput de mama lui. La un moment dat, cand Hitler avea 19-20 de 
ani, el locuia pe o strada, in Viena, la o distanta de cateva case de Stalin. Si mai multe 
personalitati viitoare au stat pe aceeasi strada, la distanta de cateva case…aproximativ cinci 
viitori presedinti. Ei au fost toti urmariti. Hitler, in special, iar el avea interese oculte, normal. 
Pentru ca el reprezenta, cum se numeste, cancerul umanitatii. Iar calugarii tibetani au avut grija 
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ca sa se concentreze aceasta boala a distrugerii intr-un singur om. El a fost mereu inconjurat de 
sapte calugari tibetani. El cauta Ba Cauca. Ba Cauca nu exista in Tibet. Ba Cauca exista in 
Romania. Se numeste Bacau. Este o intrare in interiorul Pamantului. El vorbea de arieni. El stia 
de hiperboreeni. El stia ca in Romania, in muntii acestia au trait hiperboreenii. Doar ca 
inteligentele acelea hiperboreene l-au trimis pana in Tibet. Si el a fost supravegheat pana in 
momentul cand a murit singur. La fel si ceilalti viitori presedinti.  

Ei au supravegheat ca ceea ce a fost manifestat sa fie dus la bun sfarsit. Antartica este locul prin 
care Hitler dorea sa intre si sa traiasca acolo. Regele Agarthei stia ca oamenii germani nu sunt 
Hitler. Populatia Germaniei a fost prima populatie care a fost bagata in lagare. Deci primii 
oameni care au fost ucisi in lagarele naziste, au fost germanii care nu au vrut sa intre in partidul 
lui Hitler. Din acest motiv, el si-a ucis chiar si cei mai buni colaboratori ai lui. El a primit primul 
telefon mobil cu camera de filmat in 1940. Era o tehnologie necunoscuta atunci. Si Hitler a fost 
foarte fericit pentru ca a spus ca va crea televiziune, televiziunea care construieste monstri de 
acasa.  

Ma intorc la Antartica…In interiorul Pamantului, in prima portiune a interiorului, exista peste 4 
milioane de Germani. Aceia sunt fiintele sau familiile pentru care s-a inteles Regele Agarthei sa 
nu-i ucida Hitler.  

Intrarile in interiorul Pamantului sunt deschise tot timpul. Dar sunt inchise pentru cei care vor sa 
distruga. Antartica se deschide in legatura cu Bucegiul si Alaska. Cand in Bucegi se va deschide 
biblioteca holografica, atunci se va deschide un portal imens in univers. Acolo dorea sa ajunga 
Hitler. Sa cucereasca Universul. Cu toate ca el a fost in Aldebaran.  

 

Alfred: Multumesc. Aceasta a fost o adevarata disertatie. Sunt sigur ca noi toti vom incepe sa 
restudiem si sa ne reformulam intelegerea actuala. Multumesc. 

 

Tamarinda: Sunt foarte multe lucruri care ar putea sa schimbe lumea spre adevar. Doar ca atat 
de multe lucruri s-au spus pe langa adevar, incat oamenii le cred. Si sunt lucruri pe care nu as 
putea sa le spun pentru ca nu se pot intelege. Asta va fi pentru cei care vor veni la Scoala Mintii.  

 

Alfred: Multumesc!	

	

	


