Veel tweede zonnen waargenomen tijdens passage van storm Ophelia (video)
Zondag, 22 oktober 2017 10:01

Vooral in Ierland en Groot Brittannië werd tijden de passage van de storm Ophelia door
verschillende mensen een tweede zon waargenomen.
Gelukkig voor de machthebbers, geloofde het volk het verhaaltje over een optische illusie
veroorzaakt door zand ui de Sahara.

We leven nu in de tijd dat wanneer er inderdaad een ander zonnestelsel bij ons op bezoek
komt, we daar nu ongeveer steeds meer beelden van zullen zien.
Remote viewers, zoals Ed Dames, hebben voorspeld dat de planeet Nibiru als onderdeel van
dat mini zonnestelsel aan het einde van dit jaar voor iedereen zichtbaar zou moeten zijn en
daarnaast is er NASA die
voor het eerst toegeeft
dat er zich inderdaad een onbekend planeet in ons zonnestelsel bevindt.
Onderzoekers naar dit fenomeen zijn er niet zoveel. De twee meest bekende zijn toch wel
Nancy Lieder en Marshall Masters. Van beiden publiceren wij regelmatig bevindingen en
hoewel ze niet helemaal op één lijn zitten met hun voorspellingen en theorieën zijn beiden
overtuigd van het bestaan van dit mini zonnestelsel.
Nancy Lieder is behoorlijk in haar wiek geschoten omdat NASA haar al deze jaren voor gek
heeft verklaard en nu zelf "opeens" ook komt met het gegeven dat er zich een onbekende
planeet in ons zonnestelsel bevindt. Natuurlijk is ze boos omdat NASA altijd heeft gezegd dat
mensen niet naar haar zouden moeten luisteren en nu moeten ze proberen het verhaal zo te
verkopen dat het publiek hen straks niet aan de hoogste bomen opknoopt omdat ze de
waarheid altijd verborgen hebben gehouden.
Het publiek zal furieus reageren wanneer ze er eenmaal achter komen dat ze decennialang zijn
voorgelogen en dat de elite die tijd heel nuttig heeft gebruikt om zichzelf goed voor te bereiden.
Ondertussen heeft volgens Marshall Master de storm Ophelia die de afgelopen week over
Ierland en een groot gedeelte van Groot Brittannië trok, gezorgd voor een aantal bijzondere
waarnemingen van planeten uit het mini zonnestelsel.
Mensen die nieuw zijn aangaande dit onderwerp, raden wij aan dit artikel te lezen. Het geeft
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meer uitleg over de binaire tweelingplaneet van onze zon, de donkere ster Nemesis, met de
planeten die een omloopbaan om deze donkere ster hebben, waaronder de planeet Nibiru.
Zelfs de Engelse kranten zoals The Sun maakten uitgebreid melding over dat er tijdens de
passage van de storm Orphelia opvallend veel tweede zonnen werden waargenomen.

Dat was natuurlijk toch wel even schrikken voor veel Britten, maar gelukkig, volgens The Sun
was het allemaal een optische illusie en niets om ons zorgen over te maken.
Het was een optische illusie die veroorzaakt zou zijn doordat de storm Orphelia zand had
opgeschept van de Sahara en dat was de reden dat mensen Star Wars beelden zagen. Klaar,
het publiek slaapt verder.
En zo gaat het keer op keer op keer. Alles wordt ontkend totdat er geen ontkennen meer
mogelijk is en dan wordt er een passend verhaaltje bedacht om uit te leggen hoe dat mogelijk
was. Net zoals NASA jarenlang alternatieve media die het waagden om over een onbekende
planeet te schrijven belachelijk maakte.
Volgens Master is het Sahara zand sowieso een kletsverhaal omdat volgens diverse
betrouwbare bronnen Orphelia helemaal niet is ontstaan in de buurt van de Sahara, maar in de

2/3

Veel tweede zonnen waargenomen tijdens passage van storm Ophelia (video)
Zondag, 22 oktober 2017 10:01

noordelijke Atlantische Oceaan.
En dat klopt zoals het volgende bericht laat zien:
This year, however, we've been confronted with an even weirder phenomenon - Hurricane
Ophelia. Ophelia didn't begin in the tropics at all - it began life as a decaying cold front over the
North Atlantic in early October.
Het effect wat we wel hebben gezien met Ophelia, zo zegt Masters, is dat de chemtrails die
normaal de zon blokkeren nu eens goed zijn weggewaaid en dat er door de deeltjes in de lucht
die afkomstig waren van de bosbranden in Portugal atmosferische condities zijn ontstaan die te
vergelijken zijn met wanneer je door een laskap naar de zon zou kijken.
Van de vele beschikbare voorbeelden van twee zonnen op die dag, heeft Masters er een
tweetal uitgezocht en geanalyseerd. De reden voor deze twee is omdat ze beiden zijn
opgenomen in het centrum van Londen door verschillende mensen. Uit zijn analyse blijkt dat
het hier wel degelijk gaat om fysieke objecten en niet om een lensflare of iets dergelijks.

Deze unieke gebeurtenis heeft er in ieder geval voor gezorgd dat honderdduizenden mensen,
zo niet miljoenen, een vreemd verschijnsel in de lucht hebben waargenomen, een tweede zon.
Masters noemt deze dag dan ook Ophelia dag, omdat dit eigenlijk de eerste keer is dat mensen
massaal kennismaken met het onbekende zonnestelsel.
Dit keer kan het nog worden weggemasseerd door de altijd bereidwillige mainstream media,
maar een volgende keer zal dit waarschijnlijk niet meer zo gemakkelijk zijn.
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