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Jak se solární minimum postupně prohlubuje, všechny elektromagnetické jevy
nabírají na intenzitě i četnosti a také jsme zažili další měsíc rekordního množství
srážek.
Nejvíce v červenci trpěla východní Asie. Extrémní monzunové deště a následné
povodně a sesuvy zasáhly do životů desítek miliónů lidí, přičemž stovky lidí v Číně,
Nepálu, Bangladéši a Indii zemřely.
Čína se i nadále potýká s nejhoršími povodněmi za dlouhé desítky let, stovky řek
jsou na rekordních úrovních. Silné deště pustošily 27 z 31 provincií země. 37
miliónů lidí muselo před záplavami prchnout a dosud nejméně 141 lidí zemřelo

nebo se pohřešuje.
Jižní Korea stále trpí pod nejdeštivějším monzunem poslední doby; nejméně 15 lidí
zemřelo a 1.500 muselo být evakuováno. 1.300 domů po celé zemi bylo zatopeno
nebo zavaleno sesuvem. Kolem tisíce silnic a mostů bylo strženo nebo poškozeno.
Silné seště a záplavy sužují také indický Assam (již od května), vyhnaly z domovů
kolem 2-3 miliónů lidí ve 27 regionech, vyžádaly si životy více než 100 osob a
zničily velké množství zemědělských plodin. 2.400 vesnic se ocitlo pod vodou.
Dva týdny dešťů spustily bleskové povodně v Jemenu, které strhávaly domy,
farmy, elektrické sítě a vodovodní potrubí. Tisíce lidí zůstaly bez přístřeší a
nejméně 14 osob zahynulo.
Podobná situace nastala v některých oblastech amerického středozápadu a
jihovýchodu, přičemž tornádová sezóna je stále v plném proudu, kdy se několikrát
vyskytla mnohočetná tornáda. To byl také případ kanadského Ontaria, Alberty a
Saskatoonu, což jsou místa, kde k takovým jevům obvykle dochází jen velmi
vzácně.
Mimosezónní sněžení se objevovalo i tento měsíc, jako například v Číně nebo
Norsku, kde napadlo 30cm sněhu a teplota klesla na -7°C.
Na jižní polokouli sněžení dosahovalo historických hodnot. V Andách naměřili přes
5m nadílky, Snowy Mountains v Austrálii obdržely kolem jednoho metru a v Jižní
Africe se dočkali sněhu na nevídaných místech.
Ohnivé koule byly znovu k vidění prakticky po celém světě, což nám připomíná, že
nesmíme přestat sledovat nebe a ‘záměry Vesmíru’.
Noční svítící oblaky jsou v této roční době již téměř běžný jev, což nejspíš svědčí o
značném nárůstu nabitých prachových částic ve svrchní atmosféře. Připomeňme
si:
“Neuvěřitelné množství srážek během uplynulých měsíců se dá vysvětlit
stoupajícím množstvím elektricky nabitých částic v horních vrstvách atmosféry.
[…]
[…] Nabité částice mají na počasí na Zemi mnohem větší vliv, než jaký mu
přisuzujeme.”

Extrémní počasí i nadále devastuje produkci potravin po celém světě a spíše dříve
než později můžeme očekávat nárůst cen potravin.

Komentář: Předchozí vydání série Proměny Země najdete v sekci SOTT
Media.

