New York en Londen eren terugkeer Nibiru (video)
Zondag, 03 april 2016 10:49

Wanneer de elite ons boodschappen geeft, doen ze dat in het algemeen niet via het acht
uur journaal, maar meestal zijn ze wel “in your face”.
Mocht je nog twijfelen aan het bestaan van de planeet Nibiru dan neemt de laatste
boodschap van de elite alle twijfel weg.

Er zijn op dit moment twee zaken op deze wereld die een steeds prominentere rol beginnen te
spelen.
De eerste is de komst van de planeet Nibiru met omringende planeten en de tweede is de
steeds groter wordende satanische invloed op aarde.
Nu lijkt op het eerste gezicht alsof deze zaken niets met elkaar te maken hebben, maar
misschien is er toch een verband. Een heel duidelijk verband dat door de duistere machten
achter de schermen als het ware pal in ons gezicht wordt gedemonstreerd.
Velen zien het nog steeds niet en gelukkig gaan bij steeds meer mensen de ogen nu echt open.
Terug naar een artikel dat wij schreven in juli 2013 over dat er op dat moment iets bijzonders
plaatsvond in Afrika:
De aanleiding van het artikel was dat de huidige president van Amerika, Barack Obama, en
twee voorgangers, Bill Clinton en George W. Bush, zich tegelijkertijd in Afrika bevonden.
Volgens contacten die Preston heeft binnen de SSG (Secret Shadow Government) en MJ12 (
Majesctic 12
) was het geen toeval dat ze alledrie op dat moment in Afrika waren.
De reden zou zijn dat er een ontmoeting is geweest met een zeer machtige
hoogwaardigheidsbekleder, een nieuwe wereldleider waarvan het bestaan nu langzaam aan
alleen bij de echte top bekend wordt gemaakt. Het zou niet alleen een kennismakingsbezoek
zijn geweest, maar tevens een eerbetoon. En deze nieuwe wereldleider zou niemand anders
zijn dan Marduk.
Aangekomen op aarde en in Afrika geland met een buitenaards ruimteschip.
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Volgens de legende is Marduk een Anunnaki (Anakem of Nephilim), een Luceferiaans duivels
wezen die tevens de vertegenwoordiger is van de inter-dimensionale zwarte planeet Nibiru, het
hemellichaam wat niet zichtbaar is voor astronomen.
We zijn nu inmiddels bijna drie jaar verder en de planeet Nibiru met omringende planeten
wordt door steeds meer mensen waargenomen.
Wanneer de grote baas, Marduk, na lange tijd weer terugkomt in de buurt van de aarde en
zijn planeet steeds dichterbij dan wil je als trouwe onderdaan hem een eerbetoon bezorgen
nietwaar?
Je laat dan op aarde een dergelijke gebeurtenis beslist niet onopgemerkt voorbijgaan.
In Syrië bevindt of bevond zich beter gezegd in de stad Palmyra een oude tempel, genaamd
de tempel van Baäl.
Op de volgende foto uit 2011 zie je hoe deze eruit zag:

2/2

