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Březen 2019 byl dalším měsícem zásadních extrémních meteorologických
událostí, s rekordními záplavami, krupobitím, sněžením a přírodními požáry – na
každém kontinentu, bez ohledu na roční období.
Zatímco média nadále šíří pseudovědecké tvrzení, že změnu klimatu, jehož účinek
by měl skutečně dopadnout až na budoucí generace, způsobuje lidstvo, je to
PRÁVĚ TADY A TEĎ, kdy se klima mění – a kromě zmírnění některých jeho
dopadů, není v moci našich vlád změnit průběh tohoto posunu.
Mezi březnové „zlaté hřeby“ patřily katastrofické záplavy na středozápadě USA,
když „zimní hurikán“ zaplavil většinu území USA sněhem a deštěm. Obzvlášť silně
zasažena byla Nebraska; dvě třetiny tohoto státu se proměnily ve vnitrozemské
moře. Z několika silných cyklónů na jižní polokouli, jeden způsobil bezprecedentní
záplavy v jihovýchodní Africe a zabil 1.000 lidí.
Obrovské prašné víry, ‘tornáda na sněhu’, ‘sněhové bouřky’ a přívaly krupobití a
deště se dějí s takovou pravidelností, že jsou prakticky „normální“. Totéž platí pro
velkolepá pozorování jasných bolidů, o kterých už publikují zprávy i média
hlavního proudu – po desetiletí ignorování.
To vše, a mnohem více, v SOTT Proměnách Země za tento měsíc…

SOTT Proměny Země – srpen 2018:
extrémní počasí, planetární změny,
bolidy
Silné deště, krupobití, záplavy a sesuvy půdy v tomto měsíci nadále páchaly velké
škody, od Číny po USA. Stovky osob zemřely a tisíce byly odsunuty.
Vlny veder, které udeřily v některých částech Evropy, Austrálie a Spojených
Států, byly nahrazeny neskutečným množtvím deště – a dokonce i sněhem v
případě Sardinie – během nebývalých teplotních poklesů. Ale Sardinie nebyla
jedinou oblastí, která dostala velkou dávku srpnového sněhu, Austrálie, Uruguay a
také Alpy dostaly svůj podíl.
V Ohnivém kruhu pokračovala silná aktivita, a to nejen v podobě vulkanické
činnosti, ale i sérií silných zemětřesení nad 6. magnitudou, které otřásly Indonésií
a usmrtily více než 300 osob, zatímco Venezuela byla zasažena zemětřesením o
síle M7.3, nejsilnější za posledních 118 let. V srpnu se po celém světě objevil stále
větší počet vodních smrští, “ohnivých tornád” a prašných vírů. V minulosti to byl
zácný jev, ale vodní smrště jsou dnes v některých oblastech stále častější.
Současně se tyto víry ohně, vody a prachu objevují na velmi neobvyklých místech.
A korunu tomuto šílenství nasadilo několik jezer a řek po celém světě, které v
srpnu jednoduše zmizely. Co se to děje? Jen čas ukáže!
Pokud se vám video líbí, prosíme, sdílejte!

