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Zijn de huidige wereldleiders op de hoogte van de nadering van Planet X, Nibiru en hebben
zij persoonlijk alle voorzorgsmaatregelen al genomen?

Wordt de rest van de bevolking bewust tot het allerlaatste moment in onwetendheid gehouden?

In Amerika is John Moore, Vietnam veteraan, vrij bekend. Hij vloog daar 57 gevechtsmissies.
Daarna kwam hij terecht bij een aantal Amerikaanse elite-eenheden, hield zich bezig met
speciale operaties, geheime en psychologische missies, under-cover operaties en was
ondermeer ook bodyguard voor Jane Fonda en Charleston Heston. Daarnaast is hij
gespecialiseerd in inlichtingstechnieken, schreef een boek over persoonlijke veiligheid, geeft
lezingen en seminars en heeft (uiteraard) nog steeds hele goede contacten binnen het
Amerikaanse leger. John Moore heeft een uitstekende reputatie en staat bekend als zeer
betrouwbaar.
Reeds in 2008 gaf hij een presentatie waarin hij uitlegt hoe en waarom de klimaatveranderingen
tot stand komen, wat de achtergronden hiervan zijn en dat de wereldleiders allemaal op de
hoogte zijn van de naderende planet X, Nibiru.
Van een betrokken lezer ontvingen wij een vertaalde samenvatting hiervan (Dank!). De
videopresentatie zelf staat onderaan deze pagina.
Onze lezer schrijft, “Deze video is een MUST SEE, wanneer je wilt begrijpen wat er NU
allemaal gebeurt en zeer spoedig zal gebeuren.
Dus, bij deze:
John Moore over de werkelijke oorzaak van Global Warming: de komst van Planeet X –
Nibiru – Red Katchina!
Hij laat zien wat de regering aan voorbereiding doet (en inmiddels heeft gedaan). John is trainer
bij de Groene Baretten geweest en behoorde tot de Speciale Eenheden; hij heeft hier veel
belangrijke contacten aan overgehouden. Hij is dus zeer goed ingelicht en heeft heel, heel
veel, informatie. Deze video is een MUST SEE, wanneer je wilt begrijpen wat er NU allemaal
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gebeurt en zeer spoedig zal gebeuren, NIET in 2012, maar eerder…
Deze presentatie, die niet alleen van Global Warming spreekt, is reeds in 2008 gemaakt, en
wordt nu toch wel heel actueel…
John Moore:
Dit onderwerp is een van de hoogst geclassificeerde zaken, waarmee de overheid te maken
heeft. Mensen zeggen vaak dat de federale regering geen geheimen kan bewaren. Ik verzeker
je, ze kunnen wel degelijk geheimen bewaren (denk aan de geheime operatie, het Manhattan
Project). Global Warming is een van de grootste geheimen.
De vraag is, zou de regering van de VS tegen je liegen? Natuurlijk zouden ze dat doen; ze doen
dit al decennia lang. Militaire Inlichtingendiensten weten VOORAF wat er staat te gebeuren,
soms weken, soms maanden van tevoren. Ik weet van tevoren wat er gaat gebeuren, want ik
onderhoud mijn contacten met de inlichtingendiensten.
Wereldregering en Vaticaan zijn op de hoogte. Wat ik je nu ga vertellen, is bekend bij de hogere
wereldregering, en zij doen hun voorbereidingen. Het Vaticaan is op de hoogte, omdat ik daar
enkele connecties heb, waardoor ik weet wat zij aan het doen zijn. Er zijn zo’n 100 bedrijven,
die zich momenteel gereedmaken (let op, John spreekt hierover in 2008!).
Wat Planeet X allemaal veroorzaakt
In 2000 werd ik benaderd door vrienden van mij, onderzoekers. Zij zeiden, “John, dit GAAT
gebeuren, we zijn niet zeker van de dag, maar WANNEER het gebeurt, zal het
klimaatveranderingen brengen, stormen, stijgende zeespiegels, enorme vloedgolven….”. Ik
geloofde dit eerst niet, maar ik kende deze mannen goed genoeg, waardoor ik hetgeen ze mij
vertelden, vertrouwde.
Dus ging ik naar een betrouwbare bron en zei, “Zoek dit eens voor me uit, ik moet weten of dit
waar is.” En hij zei, “Oh John, dat kan niet waar zijn!” Maar hij vertrouwde me, en kende me
goed genoeg om het uit te zoeken. Een paar weken later zei hij, “John, het is precies zoals je
het verteld hebt. Het nadert, het zal ons raken, en het zal ons hard raken.
Er zal verwarring zijn, gigantische tsunami’s en aardbevingen, en alles wat je zei. ”Er bestaat
een document, ‘A Special Report written for the Department of Defense, An Abrupt Climate
Change Scenario and…’, uitgegeven door Defensie. Defensie is op de hoogte!
Hollywoodfilm ‘The Day After Tomorrow’
Heeft iemand de film ‘The Day After Tomorrow’ gezien? Hier zit wat wetenschap in, en ook wat
science fiction. De openingsscène is een dramatische interpretatie van wat werkelijk is gebeurd,
nl. dat een grote ijsschots afbrak in de Atlantische oceaan van Antarctica. Hetgeen de
wetenschap vertelt, namelijk dat menselijke activiteiten de oorzaak zijn van de opwarming van
de aarde is een hoax, een leugen.
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