Voorbereiding bevolking komst Nibiru naar volgende fase
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De komst van de planeet zal gefaseerd bekendgemaakt worden aan de bevolking om op
die manier totale paniek te voorkomen en zo lang mogelijk iedereen aan het werk te houden.
De elite is zo ongeveer klaar met de voorbereidingen en langzaam maar zeker wordt duidelijk
dat er wel degelijk, zoals wij al vele jaren schrijven, een onbekende planeet in ons zonnestelsel
aanwezig is.

Er zijn van die dingen die wij al jaren voorspellen en waar we liever geen gelijk over zouden
krijgen. Zoals het bestaan van een grote onbekende planeet in ons zonnestelsel.
Jarenlang zijn we voor gek versleten en nu begint dit fenomeen langzaam maar zeker
mainstream bekend te worden. Het gaat niet ineens, nee, stap voor stap, en iedere keer komt
er een nieuw element om de hoek kijken.

De hele bekendmaking gaat gefaseerd en is begonnen in begin 2016:

Ons zonnestelsel heeft hoogstwaarschijnlijk toch negen planeten. Astronomen hebben sterk
bewijs gevonden voor het bestaan van een nieuwe planeet. De planeet is ongeveer tien keer zo
zwaar als de aarde en bevindt zich in een baan ver achter die van Neptunus.

Daarna ging het stapsgewijs verder en werden er toevallig steeds meer nieuwe planeten door
NASA ontdekt.
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En nu gaan we weer een volgende fase is met het volgende bericht:

Aan de rand van ons zonnestelsel, ver voorbij alle planeten, bevindt zich een mysterieus object.
Het is een klein rotsblok dat er 44.000 jaar over doet om een baan rond onze zon te draaien.

Het object heeft de wetenschappelijke naam 2015 TG387 gekregen. Hij is ongeveer 300
kilometer in doorsnee. Mogelijk is hij een dwergplaneet, net als Pluto. De ontdekking is vandaag
bekendgemaakt door de Internationale Astronomische Unie, de wetenschappelijke organisatie
die over het onderzoek naar het heelal gaat.

Het element waar nu heel sterk het accent op wordt gelegd is de extreem ovale omloopbaan.
De nu ontdekte kleine planeet heeft de bijnaam The Goblin gekregen.
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