Heeft planeet Nibiru haar keerpunt bereikt?
Woensdag, 27 september 2017 16:40

Inmiddels is de beruchte datum van 23 september achter de rug en veel mensen vragen zich
nu af waar die onbekende planeet zich nu eigenlijk bevindt.
Dat er iets gaande is op aarde begint ook bij de grote massa in te zinken, want de ene ramp
volgt de volgende nu snel op met nu weer massale evacuaties vanwege een vulkaanuitbarsting
in Indonesië.

Al jaren schrijven wij over de heftige aardveranderingen en dat deze niets te maken hebben met
de zogenaamde door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde .
Wel wordt een deel van die aardveranderingen moedwillig veroorzaakt door de machthebbers
in de achtergrond door gebruik te maken van een machtig wapen dat ze bezitten in de vorm van
weermanipulatie oftewel geo-engineering. Daarnaast is het echter duidelijk dat er grote
krachten inwerken op de aarde die onder andere zorgen voor een extreem hoog aantal
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen die steeds heftiger en frequenter worden en sinkholes.
Zo staat er nu in Indonesië weer een grote vulkaan op het punt van uitbarsten en zie je de
volgende soort berichten:
Bijna 50.000 bewoners geëvacueerd op Bali voor vulkaan

Indonesische autoriteiten waarschuwden bewoners vrijdag dat de vulkaan Agung elk moment
kan uitbarsten.

Op het Indonesische eiland Bali zijn al bijna 50.000 mensen gevlucht uit angst voor een
uitbarsting van de vulkaan Agung. Bewoners zijn naar verschillende hoeken van het eiland
getrokken of zelfs geëvacueerd naar het eiland Lombok, schrijft AFP.

Indonesische autoriteiten verhoogden het uitbarstingsrisico afgelopen vrijdag naar het hoogste
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niveau omdat de vulkaan “een kritische fase” in is gegaan. De seismische activiteit van de
vulkaan was plotseling sterk toegenomen. Het gebied tot twaalf kilometer van de krater wordt
gezien als een gevarenzone. Het is niet duidelijk hoe snel de vulkaan zal uitbarsten.
Niet alleen in Indonesië moesten duizenden mensen worden geëvacueerd, ook op het eiland A
mbae
:
Ambae is een eiland in de Vanuatuaanse provincie Penama en telt circa 10.000 inwoners.
Provinciehoofdstad Saramatra is op Ambae gelegen.
De noodtoestand is daar uitgeroepen en de helft van de bevolking (5.000 mensen) is
geëvacueerd in verband met een uitbarsting van de vulkaan Monaro, afgelopen zaterdag.

Al dit soort toenemende verschijnselen zou heel goed kunnen worden veroorzaakt door de
enorme krachten die inwerken op de aarde door de nadering van een mini zonnestelsel .

Naast dit soort fysieke aanwijzingen, zijn er ook niet fysieke, zoals die naar ons werd gestuurd
door een lezer (dank!):

Ik weet dat die planet komt ik heb het allemaal gezien zonder dat ik er ooit wat over had
gehoord. Je mag me aan een leugentest zetten. Jaren daarvoor ook bezocht door wezens, had
ik toen ook al gemeld bij jullie site .

Laatste droom vertelde me dat juist wanneer je denkt of het vergeet dat er iets gaat gebeuren
het dan daadwerkelijk gebeurt. De waarschuwing was het gaat gebeuren en de gevolgen zijn
verschrikkelijk. Ik heb een jaar last ervan gehad, de angst die je hebt omdat het zo onwerkelijk
is .

Het boeit te weinig mensen en dit alles heeft wel degelijk met een god te maken dat is waarom
ik de visioen kreeg.
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Enkele weken geleden schreven wij een artikel over waar deze planeet zich dan nu zou
bevinden. Wat dat betreft zijn we afhankelijk van de informatie zoals die door enkele
onderzoekers naar buiten wordt gebracht en in het vorige artikel was dat de informatie
afkomstig van Nancy Lieder.

Belangrijk om te weten is dat de omloopbaan van Nibiru compleet anders is dan die van andere
planeten. Waar de andere planeten, met uitzondering van Pluto, min of meer op hetzelfde vlak (
ecliptica
) om de zon draaien, zo is dit met Nibiru niet het geval.

Deze komt eigenlijk van onder het vlak van de omloopbanen van de normale planeten, klimt
dan als het ware boven de horizon, achter de zon langs, en dan vervolgens weer terug
onderweg de ruimte in. Die passage zou dan volgens de meeste onderzoekers moeten
plaatsvinden tussen onze aarde en zon.
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