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Jak wyglądali ci, którzy z nieba przybyli na Ziemię - Anunnaki? Wielu z Was na pewno
zastanawiało się jak to możliwe, że istoty mieszkające na innej planecie wyglądają dokładnie
tak samo jak my. Czy przez to, że niczym się nie różnimy na Ziemi nie znaleziono żadnych ich
szczątków, gdyż nawet gdy były znajdywane były brane za szczątki zwykłych ludzi? Otóż
okazuje się, że nie do końca jest to prawdą. Szczątki Anunnaki zostały znalezione. Dzięki tym
znaleziskom możemy odpowiedzieć na kolejne pytania dotyczące ludzkości.

Jesteśmy do nich bardzo podobni. Różnice wynikają przede wszystkim z dwóch faktów. Po
pierwsze jesteśmy krzyżówką genetyczną małpoluda z Anunnaki, więc zachował się w nas
pewien pierwiastek tego małpoluda, a po drugie mieszkamy na planecie, której warunki
środowiskowe są inne niż na planecie Anunnaki.

Czarnogłowi.
Pierwsza cecha, która rzuca się w oczy, to nasze owłosienie, które jest głównie czarne. Po
części jest to wynik działania genów ziemskich, a po części warunków, w których żyjemy.
Anunnaki na swojej planecie rzadko są narażeni na zgubne działanie promieni słonecznych. Na
Ziemi z racji bliskości Słońca zwierzęta musiały wykształcić przeciw nim ochronę w postaci
pigmentu, dlatego nasze włosy są ciemne, a włosy Anunnaki zawsze są opisywane jako bardzo
jasne. Nie tylko ich włosy są pozbawione pigmentu, ale też kolor ich skóry według Sumerów jest
śnieżnobiały.

Giganci.
Druga cechą, która nas odróżnia jest wzrost. Anunnaki są wyżsi od ludzi. Jest to spowodowane
wielkością ich planety oraz większą gęstością ich atmosfery. Na starożytnych pieczęciach
Anunnaki są zawsze przedstawiani jako wyżsi od ludzi. O ile mniejsza grawitacja Ziemi
ułatwiała pracę Anunnaki przybywającym z Nibiru, to powrót na ich macierzystą planetę był dla
nich przeżyciem traumatycznym. Przyzwyczajeni do ziemskiej "lekkości" nie mogli
funkcjonować w swoim środowisku.

Znaleziska.
Czy znaleziono szczątki istot pasujących do powyższego opisu? Odpowiedź na to pytanie jest
twierdząca - tak, znaleziono bardzo dużo takich szczątków! Dlaczego się o tym nie mówi?
Niestety są pewne grupy ludzi, którym bardzo nie na rękę jest przyznanie się, że ludzkość
powstała inaczej niż opisuje to oficjalna wersja wydarzeń. Zapraszam do obejrzenia krótkiego
filmu na temat znalezionych szczątków gigantów. Niestety na razie tylko po angielsku. Jeśli ktoś
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ma możliwości tłumaczenia takich filmów, jest zainteresowany tą tematyką i chciałby się do nas
przyłączyć - proszę pisać na admin@nibiru.pl .

Pytania otwarte.
- Czy Neandertalczyk był pierwszą wersją człowieka? Tą, która nie uczyła się najlepiej?
- Czy Homo Sapiens jest drugą wersją człowieka powstałą dzięki spółkowaniu Enki z
neandertalską kobietą?
- Czy czynnik Rh krwi został nam po naszych małpich przodkach?
- Czym jeszcze się od nich różnimy?

Zapraszam do dyskusji na naszym forum !

W kolejnej części artykułu zastanowimy się jakie cechy odróżniają ludzi i zwierzęta
importowane z Nibiru od zwierząt ziemskich.
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