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Â PLANETA NIBIRU NIE ZAGRAZA ZIEMI Â W odniesieniu do fantastycznych teorii, jakoby planeta Nibiru,
przechodzac niedaleko Ziemi, mialaby spowodowac koniec swiata, nalezy powiedziec jasno i jednoznacznie, ze takie
pomysly z naukowego i logicznego punktu widzenia sa absurdalne, przynajmniej w najblizszym czasie. Â Mityczna
planeta Sumerow, ktora wedlug zapisow na ich tabliczkach, ma krazyc gdzies w naszym ukladzie planetarnym, moze
okazac sie planeta rzeczywista. W swietle ostatnich odkryc naukowych poznalismy wyniki bada, ktore wskazuja na
istnienie duzego ciala fizycznego w okolicach pasa Kuipera, gdzies daleko za orbita Plutona. Â Â

Na tej ilustracji widoczna jest hipotetyczna orbita dla duzego ciala fizycznego, prawdopodobnie planety skalnej duzo
wiekszej od Ziemi. Wyliczenia wskazuja jej mase, na okolo dziewieciokrotnie wieksza od masy Ziemi. Orbita tej
hipotetycznej planety wedlug wyliczen, posiada czas jednego obiegu wokol Slonca, ktory wynosi 3600 lat. Nie jest
jeszcze ona widoczna w teleskopach, ktore dosyc dokladnie monitoruja przestrzen wokol nas. Â W odniesieniu do
wielkosci jej orbity i obecnego polozenia w pasie Kupiera, czas jaki jest niezbedny by "Nibiru" (Â Nebiru, Neberu (akad.
nÄ“beru; asyr. NÄ“buru)Â znalazla sie w bezposredniej bliskosci naszej planety to kilkaset lat. Â Jak grzyby po deszczu
rodza sie publikacje, ktore pokazuja jakies filmiki, na ktorych wedlug autorow mozemy zobaczyc tajemnicza planete
gdzies w okolicach Slonca. Przewaznie sa to zdjecia widocznego kulistego obiektu duzych rozmiarow, ktorego kontury
znajduja sie w koronie slonecznej. Autorzy z fascynacja oceniaja ten w istocie olbrzymich rozmiarow kulisty obiekt, jako
planete Nibiru ukryta za sloncem. Mozna odniesc wrazenie, ze Niburu jest jakims drapieznym potworem, ktory schowal
sie za slonce i czeka na okazje by skoczyc i pozrec biedne ziemie i zepsutego czlowieka. Â Zupelnie jak w rosyjskiej
bajce, smieszno i straszno. Â Selekcjonowana wyobraznia. Tylko w taki sposob mozna okreslic fantazje autorow.
Mozna sobie wyobrazic rozne rodzaje zagrozenia dla ziemskiej cywilizacji, ktora mniej lub bardziej zasluguje naÂ
korekte w postaci globalnego odzialywania. Mozna sobie rowniez wyobrazic, ze tym sprawca, ktory uskuteczni korekte
blednej drogi czlowieka bedzie inna planeta. Ale, zeby taka planeta schowala sie za sloncem to juz kosmiczna
przesada. Jezeli nawet w lecie wydluzona trajektoria orbity wskazywanej planety przyczyni sie do jej ukrycia za
centralna gwiazda ukladu grawitacyjnego, to w zimie niczego ta gwiazda nam nie bedzie zaslaniac i tajemnicza planeta
bedzie widoczna jak na dloni. Jezeli oczywiscie ta planeta nie pedzi z druga szybkoscia kosmiczna, by niespodziewanie
zaatakowac ziemie. Â Chyba, ze w mysl kosmicznej przesady, chytra planeta caly czas siedzi schowana za centralna
gwiazda systemu planetarnego i czeka na okazje dorwania ziemi na goracym uczynku. Jeszcze bardzie zazarci
fantasci, strasza kosmitami z tej planety, ktorzy tylko czekaja na dogodna chwile do abordazu. Czyzby Nibiru byla chytra
planeta? Â Odkrytych zostalo sporo sumeryjskich tabliczek. Sa posrod nich takie, ktore przedstawiaja rzeczy istniejace
na kosmicznym ziemskim niebosklonie. Czy nikt nie zastanowil sie nad tym, ze te obrazki pokazuja fakty istniejace w
czasie wlasciwym dla zycia ich autorow. One, te obrazki nie mowia o naszym czasie i w tej kwestii nie maja zadnego
znaczenia jako istniejace obecnie zagrozenie dla ziemi i czlowieka ze strony Nibiru. Owszem wszystko to moze sie
wydazyc, gdy taka olbrzymia planeta zblizy sie do Ziemi na niebezpieczna odleglosc. Ale na taki stan rzeczy musimy
jeszcze poczekac kilkaset lat. Obecnie Nibiru jest niewidoczna, schowala sie w pasie Kuipera, by fantasci mogli byc
jeszcze bardziej fatazyjni, kosmicznie fantazyjni. Trudno ocenic, kto sobie bardziej kpi. Czy planeta Nibiru z fantastow,
czy fantasci z latwowiernych ludzi. Â Na zakonczenie tej bajki dodam, ze zadnego zagrozenia dla czlowieka ze strony
jakiejkolwiek duzej planety w czasie najblizszych lat nie ma. Obserwacje astronomiczne sa tak bardzo aktywne i
skuteczne, ze jedynie planetoidy i asteroidy, moga sie niepostrzezenie zblizyc do ziemi na niebezpiecznie bliska
odleglosc. Â Andrzej Struski de Merowing Â A.D.25.02.2015.Â
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