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Karistus - Raadselachtig ras van Jupiter - Informatie van Yazhi Swaruu en Aneeka van Temmer 

 

Oorspronkelijk in het Engels 

 

Yazhi: Karistus zijn meestal 6D-mensen. Zoals ik al eerder heb gezegd, alles wat zich in een hogere 

dichtheid bevindt, zal zijn spiegels en equivalenten hebben in alle lagere dichtheden. Ze verschijnen met 

vleugels omdat ze graag als engelen worden gezien, het concept van engel op aarde komt gedeeltelijk van 

hen. 

 

Ik weet dat ze heel eigenaardig zijn in hun geloof. Volgens de Karistus-mythologie zijn alle Lyrische mensen, 

nu overal in de Melkweg, Karistus-hybriden. Dat betekent u en ik ook. Ze verwijzen hiernaar vanuit een 

zielsniveau, niet alleen vanuit de biologie. En vanuit hun oogpunt denk ik dat het kan, of volkomen geldig is. 

Dus interpreteren ze wat er op aarde gebeurt op een andere manier dan hoe wij het probleem zien. 

 

Voor hen is het eenvoudiger. Het is gewoon dualiteit die daar speelt, en het zijn twee groepen 

zielen die op alle niveaus strijden om de aarde. Alle bestaansniveaus. Ik onderstreep het omdat 

zij die verklaring als zeer belangrijk beschouwen. Voor hen is het een eenvoudig gevecht tussen 

Vlash-mensen en hybriden, en Karistus-mensen en hybriden. De Vlash, voor hen, bevat alle 

negatieve rassen, Reptilian, Grey of wat dan ook, en de Karistus zijn de positieve kant. Ze 

noemen hybriden, wat wij sterrenzaden noemen, niet minder, en hetzelfde. 

 

De Vlash vielen de aarde binnen, een Karistus-wereld volgens hen, aangezien dit hun 

zonnestelsel is, aangezien ze aantoonbaar het meest geavanceerde ras en de meest 

geavanceerde cultuur van dit hele zonnestelsel zijn. Dus voor hen is de aarde van hen. Ze 

beweren dat het hun eigendom is. Het hele zonnestelsel was hun terrein, totdat er indringers 

kwamen. 

 

Gosia: Waarom zoveel strijd voor de aarde? Zijn er niet genoeg planeten daarbuiten? 

 

Yazhi: Het gaat niet om de aarde zelf. Het gaat erom wie erin leeft (en uiteindelijk omdat het 

bewustzijn van de aarde inderdaad het resultaat is van al die bewustzijnen erin). 

 

Gosia: Hoe zit het met Reptielen en dat alles is een menselijke manifestatie? 

 

Yazhi: Mensen zouden ook Karistus zijn, dan Reptielen en alles wat negatief is, is een manifestatie van 

Karistus. Voor hen zijn alle Lyrische soorten varianten van Karistus of Karistus-hybriden. 

 

Over dat alles de manifestatie is van een bewustzijn, en dat er geen negativiteit is, alleen wat 

een ziel voor zichzelf maakt, manifesteert zich volgens haar gedachten. 

 

Gosia: Maar wacht even... afgezien van Lyrische rassen zijn er duizenden andere, niet-Lyriërs: 
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Andromedanen, Siriërs, enz. Waar kwamen ze vandaan naar dit zonnestelsel en waarom hebben ze niet het 

recht om zichzelf de eigenaren? 

 

Yazhi: De Karistus hebben het gevoel dat ze de rechtmatige eigenaren zijn, omdat ze er al eeuwen zijn en 

het voor de deur staat. Alle andere rassen zijn gewoon... wat dan ook, verboden terrein? 

 

Gosia: Zijn al die andere rassen het eens met deze visie? Wat zegt de Federatie? Ik bedoel, de Federatie is 

gebouwd om die indringers te bestrijden. Dus zij waren hier ook voor eonen. 

 

Yazhi: Het was pas na alle gevechten en de Tiamat-oorlogen en nog recenter toen talloze zielen 

van talloze rassen de aarde binnenkwamen als sterrenzaden, hybriden met Karistus. Al heb ik 

het gevoel dat het altijd zo is geweest! 

 

Ik weet niet wat de Federatie zegt over Karistus die de aarde bezit. Ik betwijfel of ze dat 

bevestigen. Want zoals de Federatie gaat, of denkt, behoort een plaats toe aan iedereen die erin 

woont! Maar de aarde bezitten is een Karistus-concept, geen Federatie-concept. 

 

Gosia: Dus waar staan de Karistus met betrekking tot de plannen van de Federatie om "het spelniveau voor 

mensen te verhogen" en zo? Op welke manier willen ze helpen? 

 

Yazhi: Ze vinden het niet leuk. En dat zeggen ze openlijk. En daarom zijn ze het met ons eens en 

steunen ze ons. 

 

Gosia: Ben je het eens met hun verklaring van eigendom van de aarde? 

 

Yazhi: Nee, dat doen we niet. Maar het zijn positieve wezens. Dus de aarde zou in veel betere 

handen zijn als zij ervoor zouden zorgen. Maar zo'n eigendom hoort niet bij ons. 

 

Ik weet niet zeker wat ze aan het probleem willen doen of willen doen. Maar ze steunen ons, ze 

staan aan onze kant en aan jouw kant. Ze kijken naar je video's en ze respecteren je veel, zo is 

mij verteld. 

 

Gosia: Hihi, oké. Dank je, dat is fijn om te horen. Hoeveel in aantallen zijn ze? 

 

Yazhi: Samen met de Alfratans (Centauri) zijn zij de meest talrijke niet-menselijke soorten die 

hier ten gunste van de aarde werken. 

 

Karistus zijn geen Federatie. 

 

-------- 

Oorspronkelijk in het Spaans 

 

Anéeka: Karistus claimt de aarde omdat het van hen was, voor de komst van de Lyriërs, ik heb het over 

200 000 jaar geleden. Een ander punt is dat Karistus de Lyriërs als hen beschouwt, dat wil zeggen dat de 

Karistus, volgens hun geschiedenis, legendes en overtuigingen, de oorsprong zijn van het Lyrische ras, 

daarom zien ze als invasief wat de Federatie doet zo tolerant zijn met wat gebeurt op aarde. Daarom zijn de 

Karistus het niet eens met de Federatie. 

 

Dat wil zeggen, voor de Karistus zijn alle rassen van menselijke verschijning in de ruimte varianten daarvan 

of zijn ze zelf Karistus. Dat betekent dat mensen Karistus zijn, Taygetans Karistus, Swaruunians Karistus, 

Engans Karistus, Antareanen Karistus en Ummites zijn Karistus. 

 

Ze hebben zeer beschermende ideeën, ze claimen de aarde, maar niet vanuit een invasieve hoek, maar om 

de aarde terug te brengen naar hoe het met hen was. 

 

Ze kleden zich als Andromedanen, heel erg in lange versierde tunieken. Alleen hebben ze erg lange nekken. 

Amandelogen, licht - bijna wit, maar ik denk dat ze ook donkere ogen hebben. Zeer langzame en 

gepauzeerde bewegingen. 

 

Ze werken samen wanneer ze willen, maar worden gezien als iemand van buitenaf, als "superieur" aan de 
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Federatie. Ze zijn van 6D maar leven in alle D's onder de zes. Op zichzelf zijn ze de meest geavanceerde 

beschaving en ras in dit zonnestelsel. Ze zien zichzelf als geweldige mentoren. 

 

We zijn het op sommige punten niet eens, maar we zien er geen reden in om ze tegen te werken als het 

niet is dat ze de aarde op een invasieve manier willen hebben. Het is niet hun stijl. In plaats daarvan zeggen 

ze dat als de aarde onder hun controle was gebleven, niets van wat er nu gebeurt, zou zijn gebeurd. En ik 

weet dat ze veel sterrenzaden op aarde hebben. 

 

-------- 

Recenter gesprek 

 

Oorspronkelijk in het Engels 

 

Anéeka: We hebben de Karistus de laatste tijd heel dicht bij ons, hartelijk. Ze staan aan onze kant en niet 

aan de kant van de Federatie. Taygeta en Karistus hebben door de jaren heen samengewerkt. 

 

En dankzij Karistus weten we dat al die ontmoetingen in, op, nabij Jupiter waar mensen op aarde 

over praten vals zijn! De Karistus verklaarde aan onze koningin, Alenym, dat die vermeende 

Federatiebijeenkomsten een leugen zijn en dat ze daarvan zouden weten, en dat de Federatie 

nooit zulke bijeenkomsten zou houden op Karistusgrond. Ze zeiden ook dat ze weten dat 

bepaalde Exo-politieke groepen vals zijn en onder directe controle van de CIA staan. 

 

Gosia: Waarom kon het niet op hun grond? 

 

Aneeka: Omdat Karistus en Federation de samenwerking hebben verbroken. Ze praten nog 

steeds, maar de Karistus wil niets te maken hebben met Federatiewet of Federatie-interactie 

vanwege de slechte behandeling van aardse problemen, en omdat de Federatie toegeeflijk is 

geweest ten aanzien van rassen die tegen de belangen van Karistus ingaan, namelijk de Vlash en 

Maitre die we Kingu noemen. reptielen en Lange Grijzen. 

 

Karistus helpt misschien al voor Taygeta. Dit probleem met de Federatie en met de regressieve rassen op 

aarde, inclusief hybriden, is al duizenden jaren aan de gang. Het is veilig om te zeggen dat Karistus een van 

de meest actieve rassen is die vechten voor de mensheid. 

 

Gosia: Op welke manier zijn ze actief? 

 

Aneeka: Meestal directe confrontatie. Zoals wat Taygeta niet veel meer doet. Ik bedoel, Karistus wordt erg 

vies en persoonlijk, in een schietpartij, of een mes, of zwaardgevecht tegen regressieve agenten of 

hybriden. Maar sinds Alenym aan de macht kwam, en geleid door Swaruuneanen, is Taygeta gestopt met 

vechten op die manier, of alleen met enkele plaatselijke schermutselingen, niet zoals in directe gevechten. 

 

Gosia: Ze doen dat in hun menselijke vorm... of bedoel je sterrenzaden? 

 

Anéeka: Beide, directe step downs en starseeds en hybriden. Karistus is een zeer nobel en 

goedbedoeld ras dat vecht voor de mensheid. Ze lijden een groot verlies aan het leven van 

Karistus als ze deelnemen aan deze oorlog, omdat het een oorlog is en mensen moeten beginnen 

te beseffen dat het een oorlog is, anders verkleinen ze hun overlevingskansen. 

 

Het probleem is dat ze ook onder de laars hebben gestaan, en de wet van de Federatie die aanspraak maakt 

op de aarde als onder Federatieruimte en controle. Dus Karistus heeft legaal gevochten, in natura met 

Taygeta en Alcyone Raad (en Raad van Lyra en Avyon (Urmahs) wat dat betreft ook). 

 

Gosia: Dank je. Ik heb een iets andere vraag. Als ze op een hoger dan 5D-niveau bestaan... Ik kan me 

voorstellen dat ze niet binnen kunnen komen door onderdompeling? Of kunnen ze? Ze hebben immersie-

pods in hun dichtheid? 

 

Aneeka: Dit concept is gebroken of werd gebroken door Yazhi. We zeiden dat Karistus wezens van de 6e 

dichtheid zijn. Nou, volgens Yazhi, nee. Ze zijn op elk niveau zoals elk ander ras en alleen afhankelijk van 

het spirituele en bewustzijnsniveau van hun bewoners, maar zonder hen, of enig ander ras, op een 

numerieke dichtheid te plaatsen, want dat is New Age. Dus Karistus zijn Karistus op welk niveau ze ook zijn, 
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en iedereen kan zijn! 

 

Gosia: Oké, dat begrijp ik, maar als je bijvoorbeeld naar Jupiter reist, zie je dan hun kristallen gebouwen? 

Omdat Swaruu zei dat ze een speciale aanpassing van de scheepsfrequentie nodig had om ze te zien. 

 

Aneeka: Ja, maar je hebt een speciale frequentie nodig om daarheen te gaan, en naar Taygeta, en naar 

Alfrata, en naar Cyndriel en naar Pitoya. Ze hebben ook een soort energieveld dat ze beschermt en 

verbergt, maar dat is niet zo hightech. 

 

Gosia: Dus wat zie je als je naar Jupiter kijkt als je dichtbij bent? 

 

Anéeka: Dat is het probleem, ik ben er nog nooit geweest. Toleka Class Heavy Cruisers zoals degene waar 

ik altijd op zit, verlaten de hyperruimte tussen Mars en de aarde, dus ik krijg nooit de kans om Jupiter van 

dichtbij te bekijken. 

 

Gosia: Beschouwt Karistus de enige Lyrische rassen als hun eigen rassen? Dus niet Andromedans etc? 

 

Aneeka: Nee, niet Andromedan, want dat is een heel andere tak. Karistus ziet en begrijpt het ontstaan van 

het Lyrische ras op een andere manier dan de Federatie doet, zoals door de grote expansie en zo. Voor 

Karistus is het ontstaan meer een spirituele manifestatie, en in dat geval zouden ze meer gelijk kunnen 

hebben dan het officiële verhaal van de "Grote Uitbreiding" van de Federatie. 

 

Gosia: Dus alle andere sterrenzaden op aarde die Sirius zijn, grijze sterrenzaden enz... zouden niet van hen 

zijn? 

 

Anéeka: Die zien ze als hun eigen varianten of hybriden, maar alleen als ze afkomstig zijn van wat we een 

Lyrisch ras noemen. Dus Siriërs misschien niet omdat ze meer verwant zijn met Andromedanen en 

Arcturische rassen (zoals in aquatische en semi-amfibieën). 

 

Gosia: Swaruu zei dat Karistus bioplasmatische energetische wezens zijn. 

 

Anéeka: Ja, dat is waar, maar veel rassen doen dat als ze niet zijn geïncarneerd, zelfs mensen, niet alleen 

Karistus. En kijk ook eens naar Yázhi! Zo kan ze ook bekeken worden. Ze beweert dat ze zichzelf kan 

manifesteren als een wezel! Karistus, degenen die ik ken, hebben lichamen zoals de rest van ons. Ik bedoel, 

ik heb met ze gesproken en ze zien er... nou ja... Lyrian! 

 

Gosia: Misschien hebben we het over verschillende 'niveaus' van Karistus. 

 

Anéeka: Nou ja, precies, maar dat geldt dan voor elk ras, elk bestaansniveau en elk bewustzijn. Ik beschrijf 

ze op mijn manier, dus het kan verschillen van hoe Swaruu 9 ze beschreef, maar uiteindelijk hebben we het 

over dezelfde wezens. 
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