Nibiru gezien door Argentijnse astronoom (video)
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Het is een bekend gegeven dat hoewel de meeste astronomen wel degelijk op de hoogte
zijn van het bestaan van Nibiru , zij toch hun kaken stijf op elkaar houden.
NASA zegt dat het geen kwestie meer is van of er een inslag zal plaatsvinden van een
asteroïde, maar alleen van wanneer dit gebeurt.

Nog steeds wordt er van officiële zijde totaal niets verteld over de planeet Nibiru, of om meer
specifiek te zijn, het mini zonnestelsel Nibiru dat steeds dichterbij komt en dat door steeds meer
mensen wordt waargenomen.
Het schijnt dat er vanuit de hogere regionen, wat Nancy Lieder noemt The Council of Worlds,
een soort VN voor de ruimte, steeds meer druk op de aardse leiders wordt gezet om nu
eindelijk dit zonnestelsel bekend te maken,
zodat mensen nog enigszins de tijd hebben om zich voor te bereiden op de dingen die gaan
komen.
Dezelfde Nancy Lieder staat naar eigen zeggen in contact met het buitenaardse ras, de
Zeta’s, en ontvangt uit die bron nuttige informatie. Zo zegt zij dat de aankondiging nu heel
dichtbij komt en dat er nu van zoveel kanten stapsgewijs voorbereidingen zijn getroffen om de
bevolking voor te bereiden, dat het gewoonweg niet lang meer kan duren.
"Natuurlijk weten astronomen van het bestaan van Nibiru, maar tientallen jaren lang zijn ze te
bang geweest om hun mond open te doen. Velen die dat wel hebben geprobeerd hebben dat
met hun leven moeten bekopen".
De achterliggende reden zou zijn dat de wereldbevolking compleet in paniek zou raken als ze
de waarheid zouden weten. In werkelijkheid was die tijd hard nodig voor de elite om in alle rust
aan hun schuilplaatsen te werken.
Echter nu zijn we op een punt aangeland dat meer en meer mensen een tweede zon
waarnemen en moet er binnenkort iets gebeuren, voor wat betreft een bekendmaking.
We kregen de volgende tip van een lezeres die het volgende schrijft (dank!):
Misschien ook nog een goeie tip: jullie zouden eens tegen half 2 's middags (= half 8 's
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ochtends aan de uiterste oostkust van Mexico) naar de life webcam beelden van het Parque de
Xcaret Quintana Roo kunnen kijken. Website: webcams de Mexico en dan aanklikken
cameras en streaming. Dat zou nu vroeger moeten zijn, omdat deze zonsopkomsttijd eind
januari was.
Volgens haar zijn er dan bij zonsopgang drie hemellichamen zichtbaar en in aansluiting op
dat bericht, stuurt ze nu een volgende:
In aansluiting op mijn info van vorige week (webcams de mexico, Parc Xcaret, waar bij
zonsopkomst drie hemellichamen zichtbaar zijn via hun webcam) hierbij een video van Pete
WDHCo, waarin hij info deelt van een Argentijnse astronoom. Die beschrijft drie hemellichamen,
die niet thuis horen in ons zonnestelsel, maar die hij wel gespot heeft aan de hemel, te weten
(zoals hij ze noemt): 'The Dragon', 'Planet X' en 'Sun Nemesis'. De info in deze video lijkt
perfect aan te sluiten op de info die ik jullie eerder gaf, alleen hebben de drie 'beestjes' nu een
naam gekregen.
De bijgesloten video vertelt het verhaal van een astronoom uit Argentinië die contact heeft
opgenomen met de maker van de video en bevestigd dat er drie onbekende hemellichamen
zichtbaar zijn aan de hemel. Zoals eerder gezegd, zijn astronomen heel erg bang om
publiekelijk met dit soort informatie naar buiten te komen, dus hij doet dat dan ook anoniem.
Het zonnestelsel bestaat uit een donkere ster, Nemesis, een aantal planeten en manen en
schijnt er ongeveer zo uit te zien volgens die Argentijnse astronoom.
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