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Nibiru - Planeet X - Zijn ze echt? Buitenaardse Taygetaanse Pleiadische informatie 

 

Eridania: Wat ik je ga vertellen zal je misschien verbazen omdat er op aarde veel lawaai is over Nibiru. Ik 

weet dat ik niet voor u hoef te herhalen wat daar staat. Maar ik zal je vertellen hoe wij dit vanuit ons 

perspectief zien, een heel duidelijk en snel en direct antwoord. 

 

Er bestaat niet zoiets als Nibiru, noch Hercubulus, noch Planeet X, noch iets in die zin dat schade 

kan toebrengen aan de aarde of haar bewoners. We zijn hier boven en ondanks al het schandaal 

dat op aarde wordt gehoord, kijken we om ons heen en zien we alleen ruimte die bekend is en 

heel goed in kaart is gebracht. 

 

We weten waar al dat Nibiru spul vandaan komt. Voornamelijk van Zacarias Sitchin. Dat weten we goed als 

een desinformant in dienst van de cabal. 

 

Er zijn meer gegevens, bijvoorbeeld over het feit dat dit zonnestelsel een dubbel, duaal systeem is, zoals 

velen zijn. Maar in dit geval niet. Deze zon die we zelf 13 of Sol13 noemen, is een simpel systeem. Als er 

een Nibiru of Hercubulus was, zouden we het weten. We hebben geen reden om deze informatie weg te 

laten of te verbergen. Wij zouden het zeggen. We zouden zeggen dat er iets groots aankomt en dat je je 

moet voorbereiden. Maar hierboven is alles rustig en is deze ruimte heel goed uitgestippeld. We weten het 

goed. En er is hier niets van dien aard. 

 

—————— 

 

Swaruu van Erra (9) 

Swaruu: Ik moet een belangrijke opmerking maken over Nibiru, die het voor eens en altijd verklaart. Het 

zal niet lang duren. 

 

Gebaseerd op zowel onze gegevens als andere die op aarde zijn, maar moeilijk te interpreteren zijn, waarbij 

alleen het onderzoek van Jordan Maxwell en Michael Tsarion als terrestrische bronnen worden gebruikt, 

bevestigen Taygetiaanse gegevens in een zeer hoog percentage wat deze onderzoekers zeggen. 

 

Tiamat, de planeet die 12.500 jaar geleden werd vernietigd, was een zeer grote planeet, ongeveer 80% zo 

groot als Neptunus, en hij was dichter bij de aarde dan Mars nu is. Het was een waterplaneet met heel 

weinig eilanden, die erg lichtgevend was, omdat hij met zijn grote omvang de zon veel weerkaatste, en dit 

is de bron van alle mythen die verband houden met twee zonnen in dit zonnestelsel. Tiamat, een 

waterplaneet, functioneerde als een spiegel, dus het werd de tweede zon genoemd. 

 

Noch Hercubulus noch Nibiru zullen terugkeren. Moderne geleerden hebben eenvoudigweg niet alle feiten en 

maken hun eigen gissingen. Alleen de twee bovengenoemde geleerden hebben gelijk. 

 

En zoals ik al zei, kijken NASA en JPL naar de gecombineerde massa van drie kleinere en verder weg 

gelegen objecten die ontbreken om de beweging van dit zonnestelsel te verklaren, waarbij er één ontbreekt 
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in de vergelijking. Dit is het officiële en definitieve antwoord van ons met betrekking tot het onderwerp 

Nibiru. 

 

Over de bruine dwerg Nemesis, bestaat die? Nee, voor ons is het een andere variant van hetzelfde. Ze 

bedekken zich met die "bruine dwerg" om te rechtvaardigen dat hij niet wordt gezien, maar het is 

inconsistent, want hoe bruin hij ook is, hij zou vanaf de aarde of waar dan ook in het zonnestelsel worden 

gezien, tenzij hij op zichzelf is ingestort in een zwart gat, en zij zouden het ook weten. En afgezien daarvan 

is die theorie van instortende sterren erg 3D en moet ze worden herzien. 

 

Volgens Michael Tsarion is er een heel groot trauma in de psyche van de mens dat veel verklaart over het 

menselijk schizofreen gedrag. Hij zegt dat het trauma voortkomt uit een ramp die hij in verband brengt met 

de vernietiging van Tiamat en de overstroming die daarop volgde, en misschien heeft hij gelijk. Maar waar 

ik op zou willen staan, en ik zie dat hij deze gegevens niet kon hebben, is dat dit trauma van verder terug 

komt, en het komt door het feit dat het een vervolgd ras is, op de rand van uitsterven, door het 

Reptielencomplex of alliantie. 

 

Gosia: Alex Collier zegt in een van zijn video's dat Nibiru echt is en bestaat. Waarom staat er dat, weet je 

dat? 

 

Swaruu: Dat herinner ik me nog. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom hij dat zegt. 

 

Zoals ik de andere keer al zei, zijn er veel zeer nauwkeurige en volledige gegevens over waarom Nibiru 

moet bestaan. Zoals ik al heb gezegd, wil ik die talloze en, velen van hen, duizend jaar oude bronnen niet in 

diskrediet brengen. Het enige dat ik kan meedelen is dat we vanaf hier niets kunnen zien. Het zou goed 

moeten bestaan, maar het bestaat niet. 

 

En het is niet dat het in een andere dimensie (dichtheid) is, want in de eerste plaats als dat het geval was, 

dan zou het de aarde van deze dimensie (dichtheid) waarin we ons bevinden niet beïnvloeden. En nog iets, 

onze sensoren zijn scalair. Dat wil zeggen, ze kunnen dingen detecteren die zich in veel vlakken tegelijk 

bevinden, vooral mijn kleine Suzy. Het is er gewoon niet. 

 

Ze hebben veel foto's van twee zonnen gepost: dat is thermische inversie die een luchtspiegeling 

veroorzaakt door de zon te weerkaatsen. Over het algemeen is de atmosfeer beneden heet en naarmate 

deze stijgt, koelt hij meer af. Wanneer er sprake is van een thermische inversie... zoals de naam al 

aangeeft... is het beneden koud en warm, in de lagen van de atmosfeer, in de tussenlaag treedt een 

reflectie op. Het is een luchtspiegeling zoals in een woestijn. De foto's die ze maken zijn niet van een object. 

Ze zijn een optisch effect. De zon is NIET binair. 

 

Nog een ding. Het zonnestelsel is niet statisch... met dat systeem is er geen ruimte voor grote objecten die 

degene aan de voorkant zouden kunnen bereiken, zoals Nibiru zou doen. Het bestaan ervan is wiskundig 

ongerijmd. 

 

Nu hebben ze ontdekt dat er een bepaalde massa ontbreekt in het zonnestelsel. Dat klopt, maar dat wat 

ontbreekt is niet te wijten aan een grote ster maar aan de gecombineerde zwaartekracht van 3 veel kleinere 

sterren of planeten. Wat je ziet als een specifiek punt in de ruimte met grote massa is het punt of de vortex 

of het punt van concentratie-evenwicht van die 3 gecombineerde massa's en het wordt gevonden in een 

geometrisch punt in de ruimte dat leeg is omdat het een zwaartekrachtspunt is, niet van massa. 

 

Dit zonnestelsel heeft 13 planeten (inclusief Pluto die we wel als zodanig herkennen) maar de cabal heeft de 

andere 3 planeten buiten de Kuipergordel weggelaten en die vormen geen enkel gevaar. (Pluto wordt 

herkend in ET-modellen van het zonnestelsel, maar dat is slechts 12. Eén ontbreekt, Tiamat, die nu een 

asteroïdengordel is omdat deze ongeveer 12.500 jaar geleden werd vernietigd, verduidelijking) ← 

 

Er is GEEN Nibiru, geen Hercubulus of iets dergelijks. Ze interpreteren alleen oude teksten, meestal 

Sumerisch, verkeerd. 
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