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Jupiter - Zonnestelsel - Informatie van Swaruu van Erra (Taygeta - Pleiaden) 

 

Oorspronkelijk in het Spaans: 

 

Swaruu (9): Jupiter, alweer een lang verhaal. Merk op hoe invasief de cabal is. Hoe het alles neemt en 

domineert met Saturnus als Satan, als een embleem van negativiteit. Waarom niet Jupiter, de koning van 

de planeten? Indrukwekkend als hij alleen is. Waarom? Omdat het niet van hen is. Omdat ze altijd in 

dualiteit denken, hoewel ze attributen aan dingen geven, attributen die dingen op zichzelf misschien niet 

hebben. Een voorbeeld hiervan is Saturnus. Niets te maken met Satan of wat dan ook, het is gewoon een 

andere planeet. 

 

Maar ze raken Jupiter niet aan, want in hun geest, denkend in dualiteit, is Jupiter de antithese van Saturnus. 

Witte vierkanten en zwarte vierkanten. Jupiter is de witte vierkanten, Saturnus de zwarte. De ene geladen 

met negativiteit en de andere met positiviteit. 

 

Jupiter is de verblijfplaats van een ras dat op aarde bekend staat als Karistus. Dit is een zeer 

"zwaar" onderwerp dat zelfs wij niet helemaal begrijpen. De naam Karistus wordt gebruikt in 

Tempeliers, hooggeplaatste maçonnieke kringen en onder andere geheime organisaties, maar 

vooral in Engelse, Portugese, Italiaanse en Duitse Tempeliers. 

 

Karistus is gekoppeld aan het concept van DK, Dhor Kristil. Karistus komt van 

Christic/Christus/Krist. Positieve energie (met Illuminati Templar Masonic oogpunt). 

 

In die kringen wordt gezegd dat het wezen Jezus Christus, of DK voor de Illuminati Templar 

Masons, afkomstig is van het ras Karistus, dat Jupiter en zijn manen bewoont. 

 

Karistus zijn wezens van de zesde dimensie van hoge frequentie en hoger. Karistus (aardse 

naam gegeven aan deze wezens die geen naam hebben, alleen een concept van zichzelf. Ze 

hebben geen namen van zichzelf of ras) bewonen Jupiter en zijn manen. 

 

Heel vaak zien ze eruit als engelen, vliegend, en worden ze zo op aarde genomen. Samen met 

Taygeta worden beide rassen geconceptualiseerd als engelen. 

 

Robert: En wat komen ze op aarde doen? 

 

Swaruu (9): De beste informatiebron over Karistus is het DS AHK-kanaal. Net als elk ander ras heeft de 

aarde enkele duizenden sterrenzaden van dat ras, maar ja, ze komen ook in originele vorm naar de aarde. 

Ze komen omdat ze gidsen zijn, omdat ze zien wat er op aarde gebeurt, ze willen ook helpen. 

 

Gosia: Hoe in originele vorm als het sterrenzaden zijn? 

 

Swaruu (9): Vaak zijn ze gezien als lichtwezens die op video zijn vastgelegd, als engelen die op video zijn 

vastgelegd terwijl ze ergens vliegen of landen. Ze zijn als sterrenzaden en in hun oorspronkelijke vorm in 
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een bioplasmatische staat. 

 

Het concept van "engel" zoals Taygetans verwijst meer naar bijbelse aartsengelen met namen en 

al. Gabriel / Miguel / Raguel / Zadkiel enz. Ze komen naar beneden en praten met mensen of 

hebben face to face met mensen gesproken. 

 

Karistus is meer alsof je iets vreemds ziet, je ziet een wezen of een engel des lichts, omdat ze 

vleugels lijken te hebben, en toen gebeurde er iets goeds of werd een ramp afgewend. Dus het 

concept van "engel" delen we met dat ras, maar zoals je op een andere manier ziet. 

 

Robert: Welke andere rassen zijn er op Jupiter? 

 

Swaruu (9): Zoals ik gisteren al zei, zijn er ook waterdampraces of zo lijkt het. Ze hebben ook geen namen 

als zodanig, alleen concepten. 

 

Jupiter heeft geen oppervlak zoals andere planeten. Het gaat gewoon van een gasvormige toestand 

geleidelijk naar dichter en dichter als je naar beneden gaat in de atmosfeer. Het komt op het punt waar de 

druk zo groot is dat het dichter is dan magmagesteente of staal, maar allemaal geleidelijk. 

 

Maar er zijn lagen tussen de gasvormige toestand en de vaste toestand waarin vreemde wezens als dieren 

bestaan. Als vissen in het water brengen ze hun hele leven van geboorte tot dood "vliegend" door. 

 

Sommige dieren zijn als kwallen, waarbij het bovenste deel een natuurlijke ballon is die hen drijfvermogen 

geeft in die atmosfeer, en ze vangen andere kleine wezens met hun bungelende tentakels eronder. 

Sommige kunnen enorm zijn. Er zijn parasieten die in deze wezens leven, en ook andere soorten die tussen 

hun tentakels leven en de restjes eten van wat werd gegeten. 

 

Er zijn andere vliegende soorten zoals vogels of half vogel en half tetradactyl die ook honderd procent van 

hun leven onophoudelijk moeten doorbrengen met vliegen. Deze soorten gaan erop uit om te jagen op 

hogere niveaus van de atmosfeer, waar het minder dicht is, en dalen af naar dichtere lagen om te rusten 

omdat de inspanning van het vliegen niet zo groot is. Ze zijn vleesetend en jagen vaak op kwallen. Ze 

hebben een spoor aan de achterkant, klimmen bovenop een ballonkwal en duiken achteruit, waarbij ze de 

ballon met hoge snelheid doorboren en het dier doden. 

 

Jupiter heeft, zoals ik al zei, geen oppervlak en is een gradiënt van minder dicht naar steeds dichter, maar 

dat gezegd hebbende, heeft het wel stromingen binnen de dichtheidslagen, aangezien oceaanstromen ook 

thermische en zoutbarrières hebben onder de zee, op aarde of elke mariene planeet. Deze barrières of lagen 

worden door talloze soorten als drijfbedden gebruikt. Deze stromingen of barrières zijn duidelijk te zien op 

Jupiter door naar de gekleurde lagen te kijken. 

 

Robert: En wat is die rode vlek op Jupiter, en wat zijn de zeshoeken die in het noorden en zuiden 

verschijnen? Is het ringvormig? 

 

Swaruu (9): Ja, het is ringkern, en ja, het is een grote storm. Alleen omdat ze eens in de duizend 

de waarheid vertellen, wil nog niet zeggen dat NASA te vertrouwen is. Het is een orkaan. 

 

Gosia: Ben je in Jupiter geweest om het te ervaren? 

 

Swaruu (9): Ontelbare keren voorbijlopen, kijken. Nooit Jupiter binnengaan. Er zijn ook Taygeta-schepen 

geweest die alles daar documenteerden. Ik kijk er gewoon naar als ik voorbij loop. Ik wil de bewoners niet 

storen. 

 

Gosia: En terug naar de Karistus. Dus hoe weten de Illuminati precies over hen? 

 

Robert: Ik bedoel, het is op Jupiter onmogelijk om bases voor de cabal te vestigen vanwege de aard van de 

planeet? We zullen het later hebben over de manen van Jupiter. 

 

Swaruu (9): Terugkerend naar Karistus, ziet Jupiter er vol luchtleven vanuit 5D uit met sporen van wat er 

in 6D en hoger gebeurt. In 6D heeft Karistus daar een hele beschaving, met hoge kristallen 

gebouwen die allemaal naar boven gericht zijn. Enorme constructies. Ik heb het alleen over de 
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planeet zelf. Vanuit een ander gezichtspunt is Jupiter een portaal van positieve wezens die uit 

hogere dichtheden komen. 

 

Gosia: Maar hoe weten zij, de Illuminati, over hen, waarom aanbidden ze hen? Als ze slecht zijn en de 

Karistus in het algemeen goed. 

 

Swaruu (9): Ze weten het omdat Karistus van tijd tot tijd op aarde verschijnt, altijd iets oplost of 

calamiteiten afwendt. De Zwarte Dood werd bijvoorbeeld gestopt na het verschijnen van 

verschillende van deze wezens, zoals op aarde wordt gezegd in jezuïeten (Illuminati)-

documenten. 

 

Dus hebben ze positieve eigenschappen van goedheid gekregen, van wezens van licht. Ze zijn het 

tegenovergestelde van het concept van Vlash of Mothman die ongeluk brengen waar ze ook 

verschijnen. Dualiteit is hier zeer merkbaar. Maar de cabal zal je hier nooit over vertellen, over 

de "Anti-Mothman". 

 

Gosia: Deze constructies van hen in de zesde dichtheid kun je niet zien, of wel? U heeft geen fysieke 

toegang tot 6D. 

 

Robert: Swaruu, kun je die prachtige kristallen steden zien? 

 

Swaruu (9): Niet direct. Om ze te zien moet je de frequentie van het schip met de motoren aanpassen 

(technologische oplossing). Het is gemakkelijk te doen, en het is gedaan. 

 

Ja, ik heb de uitgestrekte Karistussteden vanuit de lucht gezien. Ze zijn ook technologisch en herkennen een 

Taygeta-schip en weten dat we het niet kwaad bedoelen. Wij zijn hun zuster-ontdekkingsreizigers, meer nog 

omdat we het concept van engelen delen. 

 

Als ik je vertel hoe je met een schip toegang krijgt tot de 6D, zou ik je warp-technologie geven. 

 

Gosia: Ik vraag het alleen omdat er is gezegd dat de lagere dichtheid niet de hogere dichtheid bevat en 

daarom kun je het niet zien, maar ik begrijp dit. Oke, bedankt. 

 

Swaruu (9): Zeker Gosia, maar je gaat technologisch hoger met je schip. Dat is onderdeel van de warp. Op 

zichzelf is het dat ook, zoals ik al eerder zei, het is een portaal voor wezens en energie van hogere 

dichtheden. 

 

Robert: Was Jupiter ooit een ster? 

 

Swaruu (9): Jupiter was nooit een ster en zal dat waarschijnlijk ook nooit worden. Hoewel het meer 

kenmerken heeft van een ster dan van een planeet. Het is echter iets anders, een andere categorie. 

 

Jupiter is een planeet met een zeer hoge frequentie. Het straalt veel meer energie uit dan het van de zon 

ontvangt. Zijn manen ontvangen die energie in de vorm van straling die door hen wordt omgezet in warmte. 

Jupiter straalt die energie uit als een zon. Het bereikt hen. 

 

Zonnen stoten geen warmte uit, dat is onjuist. Sterren zijn geen thermonucleaire bommen zoals 

ze zeggen, het zijn energieportalen. Het is energie in verschillende vormen, waaronder meetbare 

straling van 3D (maar dat is verre van alleen dat) die door de planeet wordt omgezet in warmte. 

 

Laten we even naar de Mojave-woestijn gaan. Het is bijna zomer. Temperaturen stijgen in de 

hoge 40 graden Celsius en hoger. Maar op een willekeurige dag 's middags met een oppervlakte 

van 42°, hoe hoger je klimt, bijvoorbeeld in een vliegtuig, hoe koeler en koeler de 

buitentemperatuur zal worden. Zelfs in de volle zon op 10.000 voet hoogte (3 km) is de 

temperatuur al ver onder nul, onder het vriespunt. 

 

Zonnevlammen zijn energetische pulsen. De warmte komt van de omzetting van energie die door 

de zon wordt ontvangen, niet van de zon. De zon kan geen warmte naar de aarde uitstralen 

omdat vanuit een 3D-oogpunt de ruimte een vacuüm is en de wetten van de thermodynamica 

geen warmteoverdracht toestaan. Hoe heet een zon ook is, warmte-energie zal de aarde nooit 
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bereiken. 

 

Ok, de zon brandt hoger, zoals boven de Alpen. Je gaat skiën en de zon verbrandt je huid. Maar 

het verbrandt je niet vanwege de hitte omdat je het bevriest. Het verbrandt je door straling. 

 

Robert: Dat wil zeggen, de beroemde zonnevlam zou de aarde nooit bereiken. 

 

Gosia: En wat straalt het uit? 

 

Swaruu (9): Een lange lijst van soorten energie, van wat in 3D wordt geaccepteerd als ultraviolet, tot wit 

licht en infrarood, radiogolven, tot röntgenstralen en vervolgens tot hoogenergetische gammastralen. Het 

zendt ook andere frequenties en energie uit waarvan mensen zich niet bewust zijn, energieën van andere 

dichtheden, omdat de zon logischerwijs in alle dichtheden is. 

 

Die energieën, van de Tachyonische, Muonische en vele andere, die op aarde alleen bekend staan als 

"kosmische stralen" of "zonnewind". Het zendt energieën uit van frequenties die van andere plaatsen 

komen, van hoge dichtheden vertaald naar lagere. De zon als een repeater van energieën die uit het 

centrum van de Melkweg komen, die het DNA activeert. 

 

Het kan reiken omdat het zeer sterke elektromagnetische energie uitstraalt. Ja, het kan van invloed zijn op 

telecommunicatie enz., maar als de gloed die het leven op de planeet "kookt" en iedereen geroosterd 

achterlaat, dat is angst, angst, angst. Gewoon rotzooi, dat zal nooit gebeuren. 

 

Gosia: Maar laten we eens kijken, hoe activeren ze het DNA? 

 

Swaruu (9): Dat is een ander onderwerp, maar ja. Het is niet dat ze het activeren zoals ze dat voorheen 

niet waren. Het zijn gewoon uitgezonden frequenties en volgens het principe van de dominante frequentie 

zal alles wat onder invloed is van een hogere frequentie veranderen om overeen te komen met de hogere. 

Het gevolg daarvan is dat alles wat op een lagere frequentie (en dus op een lager existentieel vlak) was, 

onherstelbaar ook zijn frequentie zal moeten verhogen. Principe van dominante frequenties 

 

Gosia: Is het goed om jezelf bloot te stellen aan de zon? 

 

Swaruu (9): Zeker! Er is niets mis met de zon. Je moet gewoon accepteren dat je bepaalde 

lichaamslimieten of toleranties hebt als het gaat om blootstelling aan straling. 

 

-------- 

 

Nog een dag 

 

Robert: OK. We kunnen doorgaan naar de satellieten van Jupiter. 

 

Swaruu (9): Dit zijn de belangrijkste manen van Jupiter. Ze halen 99% van hun warmte uit Jupiter of hun 

eigen geothermische middelen. The Sun neemt een achterbank voor hen. Ze bevinden zich allemaal in de 

levensvormende fase. Dit betekent dat het plaatsen zijn die de positieve races met de grootste zorg 

bekijken en respecteren vanwege de Eerste Richtlijn. Als plaatsen of planeten zoals Mercurius of Pluto (en 

ook Zon 10, Zon 12 en Zon 13) planeten zijn die in verval teruggaan naar potentiële energie, gaan deze vier 

manen van Jupiter omhoog. Ze zijn in formatie met het leven in hen, en met dat leven ook het bewustzijn 

van de maan. 

 

Allemaal vanuit holografisch oogpunt. De vormende bewustzijnen van de planeet functioneren als neuronen 

van een groter geheel (en zo verder omhoog). De bewoners, planten en dieren tellen het energetische veld 

van bewustzijnssoep op tot een geheel, de maan of de planeet. 

 

Ook mensen zijn de som van cellen en micro-organismen die erin leven. De cellen van het lichaam zijn de 

populatie, het lichaam is een gemeenschap, geen eenheid. Dus het is op dezelfde manier met de meest 

elementaire dingen tot de meest complexe. Het is samengesteld uit kleinere stukjes bewustzijn, allemaal 

met elkaar verbonden in een energetisch veld van bewustzijn. Dit veld wordt verkeerd begrepen, en het is 

iets heel tastbaars, het is zwaartekracht. Zwaartekracht is de stroom van een waarnemingspunt van een 

bewustzijn naar het waargenomen punt, of van concentratie. 
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Robert: Dus er is geen geavanceerd leven op die manen? De bewustzijnen van de manen, als levende 

wezens, vormen zich? Zijn er nederzettingen van andere rassen? 

 

Swaruu (9): Ja, die manen vormen zich, het zijn baby's. Er moet voor ze gezorgd worden, ze moeten 

krijgen wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling, vooral respect en geduld. 

 

Er zijn geen nederzettingen en de negatieve rassen worden verdreven door de bewakers van het 

gebied, de Karistus. Dit weet de cabal en heeft het in de film "2001 A Space Odyssey" van 

Stanley Kubrick uit 1968 gefilterd. En nog duidelijker in 2010 Space Odyssey. Deel 2 met Roy 

Schneider. 

 

Kijk naar het laatste bericht: "Al deze werelden zijn van jou om te verkennen, behalve Europa, probeer daar 

niet te landen." 

 

Robert: Waarom Europa? 

 

Swaruu (9): Om de reden die ik je vertel. Omdat het in formatie is, begint het leven zich te ontwikkelen. 

Niemand heeft het recht om in te grijpen. Alleen dat er in die films iets is mislukt, het zijn niet alleen 

Europa, Ganymedes en Callisto ook. 

 

Europa is echter bijzonder of springt er tussenuit. Het heeft een oceaan van binnen, onder het 

ijs. Het is degene in de meest geavanceerde ontwikkeling van de levensstaat van de vier. Het 

bevat een Siriaanse basisbeschaving van wezens van het Triton-type in het primitieve pre-

industriële stadium. 

 

Het komt van dezelfde naam waarnaar Europa is vernoemd. Het is geen Europa ter ere van het continent. 

Europa was de dochter van Tyrus, een van de minnaressen van Zeus in de Griekse mythologie. 

 

Robert: Ok, het is goed om al deze informatie te weten omdat veel contactees beweren deze manen te 

hebben bezocht en steden en beschavingen te hebben gezien. 

 

Gosia: Maar wie heeft de satelliet Europa genoemd? 

 

Swaruu (9): Het zou nodig zijn om te onderzoeken wie. Zo heet het bij ons niet, Europa. Het is zo 13-5-2. 

 

Robert: Waarom zon als het een maan is? 

 

Swaruu (9): Zon 13 = Bron zonnestelsel. Zon 13-5 = Bron zonnestelsel plus planeetnummer, 5 = Jupiter. 

Zon 13-5-2 = Tweede maan. Hoewel het niet overeenkomt met de afstand tot Jupiter, komt het niet 

overeen, maar zo wordt het genoemd. 

 

Robert: Maar een andere vraag Swaruu, zijn het manen zonder enige vestiging van een intelligent ras? Het 

is gewoon dat sommige vermeende contactpersonen beweren naar die manen te zijn gebracht om de 

beschavingen die erop leven te ontmoeten. 

 

Swaruu (9): Sorry dat ik een partypooper ben, antwoord: NEE, er is daar niemand met beschaving, alleen 

wat tritonen uit Sirius, maar in een primitieve staat. Deze manen zijn nieuw en in formatie. Over een paar 

duizend jaar zullen ze hun beschavingen hebben, maar nu nog niet. Er is daar niemand, zelfs geen bases. 

Alleen de Karistus die goed voor hen zorgt, evenals grijze tuinmannen, want dat is hun taak. Misschien 

verwarden ze het met de geavanceerde Karistus-beschaving op Jupiter. Zoals jullie is verteld, heeft het 

geen oppervlakte, er zou geen beschaving op Jupiter kunnen zijn, en ze geven het ten onrechte door aan 

hun manen. 

 

Jupiter heeft wel grote gebouwen en spectaculaire steden, maar niet in 5D, ze zijn specifiek boven 5D, lager 

6D. Ik weet welke frequentie of dichtheid, want dat is wat de computer van het ruimtevaartuig me vertelt 

bij het afstemmen van de frequentie als een noodzakelijke procedure om deze steden zelfs maar te zien. 

Een 3D- of 5D-zone zou alleen een gasvormige bal vol 5D-dieren zien zoals gisteren beschreven. 

 

Robert: Ik heb hier slechts één vraag over. Is de aarde nu ook in 6D? Ik bedoel, je ziet de steden van 
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Jupiter 6D in dezelfde tijdlijn, toch? 

 

Swaruu (9): Alle plaatsen, inclusief de aarde, hebben hun punten of hun lijnen of hun corresponderende 

aspecten in alle dichtheden. 

 

Over tijdlijnen, ja, ze zijn altijd anders omdat ze veranderen met dichtheden, zoals verwacht. Het is moeilijk 

om te definiëren waar het ene eindigt en het andere begint, omdat een tijdlijn er in feite een is die een 

bewustzijn vertegenwoordigt, maar dat bewustzijn is ook aanwezig in meerdere dichtheden. En aspecten 

van hetzelfde bewustzijn kunnen die andere dichtheden al dan niet waarnemen, hoewel het er direct op van 

invloed is. 

 

Aan dit probleem is nog een probleem toegevoegd: dat we zouden moeten definiëren wanneer een 

bewustzijn als een eenheid begint, omdat alles is samengesteld uit kleinere bewustzijnen die een groter 

bewustzijn vormen, en dat, in het geval van een mens, bijvoorbeeld, wees elke cel van het lichaam, 

aangezien het menselijk lichaam een populatie is, geen eenheid. Deze individuele cellulaire bewustzijnen 

vormen de grotere, de antropomorfe persoon. Die op zijn beurt een gemeenschap vormt, die een planeet 

vormt, die zich vormt... enzovoort, enzovoort. Zoals u kunt zien, zijn er veel variabelen waarmee u rekening 

moet houden. 
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