Er gebeuren vreemde dingen om ons heen (video)
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Iedere week opnieuw gebeuren er dingen op onze aarde waar eigenlijk niemand een verklaring
voor heeft.
Van ruimteschepen die aankomen en vertrekken bij vulkanen, twee zonnen en onverklaarbare
lichtverschijnselen.

Er gebeuren de laatste tijd vreemde dingen met UFO onderzoekers. Zo was er onlangs Tyler
van Secureteam
die aan alle kanten werd bedreigd, gearresteerd en er vervolgens nog in slaagde een laatste
video kort online te plaatsen, waarna hij tot op de dag van vandaag van het toneel lijkt te zijn
verdwenen.
Een tweede bekende UFO onderzoeker, Scott Waring, komt nu ook met berichten dat zijn
Youtubekanaal wordt aangevallen door Google, het moederbedrijf van Youtube. Misschien
betreft het een technische storing, maar Scott is er heilig van overtuigd dat Google/Youtube een
oorlog tegen hem is begonnen omdat ze niet willen dat de waarheid over UFO's naar buiten
komt.
Er gebeuren vreemde dingen met zijn account wat hij al sinds 2007 heeft. Zo zijn alle geplaatste
commentaren onder alle video's plotsklaps volledig verdwenen.
Het lijkt wederom op een signaal dat men toch hoe dan ook niet wil dat er dingen naar buiten
komen over buitenaardse zaken.
Iets dat zeker ook bestempeld kan worden als buitenaards, is een zon naast onze eigen,
oftewel een tweede zon. Wij hebben eerder deze week een artikel geschreven over de
programmering van de bevolking waarbij op allerlei subtiele manieren deze wordt voorbereid op
een tweede zon aan de hemel.
In dat kader kan je ook het volgende screenshot zien van een Nederlands televisiescherm dat
wij ontvingen via een lezer (dank!) waar duidelijk een tweede zon is waar te nemen. Er wordt
verder niets over gezegd voor zover wij hebben begrepen, maar ondertussen registreert het wel
in de hersenen van de kijkers. Dit noemt men subliminale programmering.
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