Ohnivá koule nad Malajsií a
Singapurem zaznamenána na
kameru – jiný jasný meteor
proletěl nad stejnou oblastí o den
dříve
Coconuts
Překlad: NaSeveru.org
14.února 2020

Ohnivá koule, vzácný astronomický jev, přelétla po nebi nad Malajsií a
Singapurem. Někteří z obyvatel měli to štěstí, že událost pozorovali a jednomu ze
svědků se událost podařilo natočit.
Na internetu se vzápětí objevil záznam z palubní kamery od YouTube uživatele
jménem Violet Crystal, který k tomu poznamenal, že jasný meteor zazářil na
obloze v Johor Bahru kolem 5. hodiny ráno.
Ten samý klip byl poté přeposlán na facebookovou stránku All Singapore Stuff,
kde získal přes 100.000 shlédnutí a objevilo se pod ním mnoho komentářů od
dalších lidí žijících v Singapuru, kteří událost také pozorovali, mimo jiné ze čtvrtí
Loyang, Bartley a Hougang.

“Tak tohle jsem viděl v Bartley dnes ráno,” napsal Sky Tai do komentáře.
“Viděl jsem to v Loyangu v pět ráno. Myslel jsem si, na probíhá útok na Singapur!
Zaplaťpánbu že jsem neměl halucinace,” připojil se Izzat Asyraf Nahrawi.

Claudia Jiang také napsala, že ohnivou kouli viděla, údajně kolem 6:40h… “Viděla
jsem to v úterý taky! Letělo to směrem k East Coast.”
Další uživatelé se připojili s tím, že viděli něco podobného o den dříve, v
úterý 11.února.
Mezinárodní meteorická organizace (International Meteor Organization, IMO)
obdržela 4 zprávy o pozorování středečního meteoru.

Komentář: Čas ve videu ukazuje 12.února, 5:00h, přičemž skutečně došlo ke
dvěma odlišným událostem, kdy první, k níž se žádné video doposud
neobjevilo, proběhla 11.února v 6:40h, což ukazuje také databáze IMO…

Snímek z databáze IMO.

V atmosféře vzplane každý den mnoho meteorů, ale většina z nich shoří ještě před
dopadem na zem. Podobné události zaznamenali tento týden pozorovatelé
také v Itálii, Velké Británii, Kanadě a ve Spojených státech.
Podle amatérského singapurského sdružení Astronomy.SG Group nebyla tato
ohnivá koule zaznamenána Evropskou kosmickou agenturou ani v NASA, takže
nelze s jistotou určit její původ. Domnívají se, že se jednalo o kosmický objekt,
který shořel v atmosféře.

Komentář: Rovněž v úterý 11.2. ráno o kus dál v Indii média psala o
meteorickém roji – prakticky ve stejném čase … Meteorit dopadl na
průmyslovou zónu Itarana v indickém Alwaru

SOTT archiv: Meteor fireball seen over Malaysia and Singapore

Další případ Ztracení – kód 411?:
Zmizelá evropská dívka nalezena
mrtvá v malajsijské džungli za
podivných okolností
Niall Bradley
Sott.net
Překlad: redakce Na Severu.org
15. srpna 2019

Příslušník malajsijské královské policie ukazuje na mapě oblast
pátrací a záchranné akce

Detaily ohledně nalezení těla pohřešované irsko-francouzské dívky v malajsijské džungli z
13. srpna podle všeho nasvědčují, že se jedná o další případ „Zmizení-kód 411“.
Patnáctiletá Nora Quoirinová byla na dovolené v Malajsii spolu se svými dvěma mladšími
sourozenci a rodiči; ubytováni byli v eko rezortu Dusun ve státě Negeri Sembilan.
Rezort, umístěný na začátku stezky na západní straně rezervace lesa Berembun, je pouhých
35 km vzdušnou čarou od mezinárodního letiště Kuala Lumpur, ale je nicméně obklopen
hustým deštným pralesem.

Rodina Quoirinů sem dorazila 4. srpna, ubytovala se ve své letoviskové vile, poté v 8 hodin
ráno její otec zjistil, že zmizela, když si všiml, že není ve svém pokoji a okno je otevřené.
Pátrací a záchrané týmy (PZT) ji začaly hledat, přičemž pracovní teorie malajských
úředníků byla taková, že v časných ranních hodinách opustila ložnici, odešla a ztratila se.
Nora se však narodila s mozkovou vadou holoprosencefalie, což je neobvyklý stav, při
kterém není přední mozek plně rozdělen na levou a pravou hemisféru.
Nořin zdravotní stav znamenal, že byla velmi závislá na nepřetržité péči a, na čemž trvá její
matka, „sama od sebe by se nevzdálila“. Její sourozenci, kteří spali ve stejné místnosti jako
ona, si nevšimli jejího odchodu a průmyslové kamery ve středisku nezachytily její odchod. I
kdyby k tomu byla motivována, je nepravděpodobné, že by Nora mohla fyzicky překonat
nástrahy spojené s opuštěním letoviska a putovat skrz strmou, hustou džungli. Z těchto
důvodů její rodiče trvali na tom, aby místní vyšetřovací orgány zvážily, že byla unesena.
Policie nevylučuje žádnou možnost, včetně kriminálního motivu, ale oznámila že :
…nebyly nalezeny žádné známky toho, že by do objektu vnikl nějaký vetřelec.
Ve vile nenašli žádné stopy ani forenzní důkazy, které by naznačovaly, že dovnitř
vstoupila neznámá osoba. Celá oblast kolem vily, kde rodina bydlela, je pokryta vlhkou
vegetací a jednosměrná cesta vedoucí k letovisku je zablácená.
Kdyby někdo vnikl dovnitř oknem a vyšel nahoru po schodech do patra, do ložnice kde
Nora spala, dá se předpokládat, že by na podlaze zůtaly stopy bláta. Je to právě kvůli
nedostatku důkazů o jakémkoliv zločinu, proč policie řeší tento případ především jako
pohřešované osoby.
Tak jako tak, několik týmů PZT prohledávalo během 9 dní oblast až do vzdálenosti 4 km od
rezortu, dokud dívka nebyla nalezena 13. den. V tomto bodě bylo do rozsáhlého
prohledávání okolní džungle a nedaleké řeky zapojeno přes 350 lidí, a nasazeny byly
helikoptéry s termálními detektory, drony, záchranní psi a dokonce i místní šamani.
Místo, kde byla nalezena, místní šéf policie popsal jako „obzvláště nepřístupné“.

Vzdálenost mezi rezortem kde Nora byla naposledy spatřena a místo na

kterém bylo její tělo nalezeno o 9 dní později

Během hledání našli stopy, ale ty k ní nevedly. Nasadili specializované psy na hledání
mrtvol, ale ti její pach nezachytili. Její matka, Meabh Quoirinová, dokonce nahrála vzkazy,
které týmy PZT přehrávali na megafonu když procházely džunglí:

Co je podivné, že našli Nořino tělo vedle vodopádu Lata Berembun, který se nachází
2 km od její vily. A co víc, byla nalezena na místě, které již bylo dříve prohledáno. A
není to tak, že by si jí nevšimli napoprvé; její tělo bylo nahé a nezakryto korunami
stromů nebo jinou vegetací. Prostě tam jednoduše… nebylo – a o několik dní později tam jen
tak leželo.

Pěší pátrací týmy hledají Noru. Nevíme, jak blízko jsou k místu kde
byla nakonec nalezena, ale pokud tyto balvany o něčem vypovídají,
Nora jimi byla pravděpodobně obklopena. Velké balvany a balvanová
pole patří mezi běžný profilový bod případů Zmizení – kód 411 …

Tady jsou dronové záběry z džungle, kudy by Nora Quoirinová – patnáctiletá dívka z
Londýna, Anglie, se zřetelným postižením – musela projít, aby nějakým způsobem skončila u
vodopádu:

Místo je tak odlehlé, že její tělo muselo být vytaženo helikoptérou. I když by
pravděpodobně nebyla oblečena více než do pyžama, nebo spodního prádla, zatím nebylo
nalezeno žádné oblečení ani osobní věci. Sean Yeap, který byl součástí
dvacetipětičlenného týmu PZT, který byl u šokujícího objevu, uvedl, že jak se k ní přiblížili:

„Vypadalo to, jako by spala. Hlavu měla položenou na rukou. Ale každý z nás
věděl, že je mrtvá. Bylo to velmi smutné a dvě ženy ve skupině se nechtěly přiblížit a
začaly plakat.“
Pitva provedená vrchním patologem z Kuala Lumpuru byla zpočátku posouzena jako
„neprůkazná“ ohledně příčiny smrti. Nyní uvádějí, že „pravděpodobně zemřela v
důsledku stresu a vyhladovění“, ale prozatím vyloučili „násilí nebo únost“ a nenašel se
„prozatím žádný důkaz o násilném trestném činu“, ačkoliv testy stále pokračují.

Nořiny rodiče Meabh a Sebastien děkují malajské policii, armádě a
dobrovolníkům za jejich úsilí při hledání

Pro rodinu to musí být velmi smutné a traumatické. Bohužel k takovým náhlým a
nevysvětlitelným zmizením dochází až příliš často.
Tento případ má téměř veškeré profilové body, které vidíme v případech Zmizení –
kód 411. Jedná se o skupiny případů pohřešovaných osob, které byly znovu vyšetřeny a
katalogovány kalifornským policejním detektivem Davidem Paulidesem v jeho sérii knih
Zmizení – kód 411 [Missing 411]. Přestože se jeho knihy převážně zaměřují na případy v
Severní Americe, autor nicméně vyzdvihuje, že k těmto incidentům dochází po celém světě.
Lidé někdy zmizí beze stopy; někdy jsou nalezeni, ale co tyto případy mají obvykle společné,
je několik nebo více profilových bodů součástí souboru podivných, ale nápadně podobných
okolností:
oběť měla nějaké postižení nebo slabost
oběť zmizí/je nalezena na místě s velkými balvany nebo v balvanovém poli
oběť se z ničeho nic „zatoulala“, bez zporování
oběť je nalezena bez oblečení nebo s chybějícím oblečením
oběť je nalezena u vody nebo blízko ní
oběť je nalezena ve značné vzdálenosti od jejího posledního známého místa výskytu,
v nepřístupném terénu, kde by pro oběť samotnou bylo obvykle obtížné se dostat,
ne-li rovnou nemožné
příčina smrti je „neprůkazná/neznámá“

oběť je nelezena na místě, které bylo předtím prohledáno
Ve skutečnosti jedinými chybějícími profilovými body Zmizení – kód 411, které tento případ
(zatím) nesplňuje, jsou:
meteorologická událost (ke které obvykle dojde v době zmizení nebo během
počátečních fází pátrání PZT);
seskupování v určité oblasti – není známo, zda v tomto případě došlo ke zmizení v
místě s minulými nebo současnými nevyřešenými případy pohřešovaných osob.
Možná, že vědci v Malajsii nebo se znalostmi o ní mohou tyto poslední body objasnit.
Měl bych zmínit, že konkrétní detail v případu Nory Quoirinové, který mě donutil, abych se
na něj blíže podíval, byl popis toho, že byla nalezena nahá u vody a vypadala jako by spala.
Tento popis odpovídá jednomu z ženských případů uvedených v nedávném dokumentu
Paulidesova filmu „Zmizení – kód 411: ti co jsou loveni“.
Ve skutečnosti jedna podskupina případů, které Paulides kataloguje v Severní Americe, jsou
zmizelí lovci, kteří jsou obvykle ozbrojení, zdraví muži, velmi dobře znají přírodu a dokonce i
konkrétní místo, ze kterého zmizeli. Takže se to může stát každému, ale nejlepší – a možná
jedinou – obranou proti tomu, aby se něco takového stalo vám nebo někomu koho znáte, je
povědomí o tomto jevu…

Nora Quoirinová

Mezitím můžeme rodině Quoirinů přát jen to nejlepší, zatímco truchlí nad svou dcerou, a
povzbudit čtenáře, aby se seznámili s fenoménem záhadných zmizení.

Komentář:
Kromě divočiny patří do další podskupiny lidé, kteří se ztrácejí v městských oblastech.
David Paulides si všiml, že převážně mizejí nadrůměrné inteligentní a fyzicky zdatní
mladí muži, což odporovalo běžnému očekávání v případech, kdy někdo zmizí z města
uprostřed noci – tedy že budou mizet lidé žijící na ulici. Podivoval se nad tím, že tito

muži byli ti nejlepší z nejlepších.
U převážně většiny obětí byla zjištěna extrémně vysoká hladina alkoholu, přestože
Paulides trval na tom, že okolnosti za kterých k těmto zmizením došlo, nedovolovaly,
aby oběti mohli takové množství alkoholu vypít.
Zde je rozhovor s Davidem na téma městských zmizení (v angličtině):

https://youtu.be/C8OJLFme0zA

Další související články:
Zmizení – kód 411: záhadná zmizení lidí, která nikdy nebyla objasněna
Neviditelná ruka vesmírného šprýmaře: krajní podivnost a paranormální povaha
fenoménu UFO
Recenze knihy: Krajní podivnost dimenzí, hustot a procesu mimozemského únosu
[The High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien
Abduction]
SOTT archiv: Missing European Teenager Found Dead in Malaysian Jungle Under
Mysterious Circumstances – Another Missing 411 Case?

Dokument: Malajci zabránili FBI
ukořistit černé skříňky letu MH17
První zprávy.cz
28.července 2019

Nový dokument Maxe van der Werffa, předního nezávislého vyšetřovatele
katastrofy Boeingu malajských aerolinek letu MH17, odhalil průlomové důkazy o
manipulaci a falšování materiálů šetření.
Například zamlčení záznamů z radarových pásek ukrajinských leteckých
sil atd. A také pokus agentů Federálního vyšetřovacího úřadu USA (FBI) o
ukořistění černých skříněk sestřeleného letounu, který poprvé odhalil
malajský úředník Národní bezpečnostní rady.
FBI se odmítla vyjádřit ke zprávám o pokusech agentury zabrat černé skříňky
malajského Boeingu v roce 2014. „Nemáme žádné komentáře,” sdělil suše
agentuře RIA Novosti zástupce FBI.
Zdrojem průlomového dokumentu se stali premiér Malajsie Mohamad Mahathir a
plukovník Mohamad Sakri, důstojník odpovědný za vyšetřování ministerstva vnitra
a ministerstva vnitra Malajsie po havárii 17. července 2014, a forenzní analýza
malajských OG IT Forensic Service přepisů ukrajinské tajné služby (SBU), které
nizozemští státní zástupci vyhlásili za skutečné.
Film odhaluje důkazy malajské vlády o tom, že soudní svědectví JIT,
fotografie, videoklipy a telefonní pásky byly považovány za manipulované
Ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) a že jsou nepřípustné při
trestním stíhání u malajského nebo jiného národního nebo mezinárodního
soudu.
Poprvé také malajská vláda odhaluje, jak se postavila do cesty pokusům,
které USA organizovaly během prvního týdne po havárii s cílem zahájit
vojenský útok NATO na východní Ukrajinu. Krycím příběhem bylo zachránit
letadlo, těla cestujících a důkazy o tom, co způsobilo havárii. Tato operace byla ve
skutečnosti zaměřena na porážku separatistických hnutí v Donbasu.
Nový film na internetovém blogu Zero Hedge odhaluje, že tajná malajská
vojenská operace 22. července v souvislosti s černými skříňkami MH17,
zabránila USA a Ukrajině v jejich ukořistění. Malajská operace, odhalená ve
filmu plukovníkem malajské armády, eliminovala důkazy kamuflážního příběhu.
Plukovník Mohamad Sakri, který měl na starosti činnost Malajsijské národní rady
pro bezpečnost, uvedl v novém dokumentárním filmu nizozemského novináře
Maxe van der Werffa o katastrofě, že malajská armáda provedla tajnou operaci,

aby získala „černé skříňky“, které se po pádu malajského Boeingu v roce 2014
pokusily ukořistit USA a Ukrajina.
Sakri řekl, že přijel na místo havárie a setkal se se zástupci Doněcké
administrativy, kterou tehdy vedl Alexander Borodaj. Sakri řekl, že se skupinou 11
lidí, včetně dvou lékařských specialistů a vojáků malajské armády, dorazili na
místo před ozbrojenými zástupci z Austrálie, Nizozemska a Ukrajiny – posledně
jmenovaným nebylo jednotkami DLR dovoleno se účastnit. Plukovník Sakri tedy
jako první obdržel „černé skříňky“ během ceremonie předání, která byla natočena
22. července 2014 v Doněcku. Snímek také ukazuje dokument s podpisem Sakriho
a pečetí Malajsijské národní rady bezpečnosti, která potvrzuje skutečnost, že
došlo k převodu „černých schránek“.
Podle Sakriho CMM OBSE požádala Malajsii o předání černých skříněk, ale
byla odmítnuta. Poté, podle Sakriho, přišli agenti FBI. ,,Vyzvali mě, abych
jim ukázal černou skříňku. Řekl jsem ne,”uvedl Sakri. Rovněž sdělil, že se
ukrajinská vláda v Kyjevě pokoušela přimět, aby jim nechal černé skříňky.
„Řekli jsme ne. Nemůžeme. Nemůžeme to dovolit,” uvedl plukovník.
Na YouTube byl zveřejněn 28minutový nezávislý nezávislý dokument o katastrofě
Maxe van der Werffa. Film obsahuje důkazy malajského premiéra Mahathira
Mohamada, plukovníka Mohamada Sakriho, který vedl vyšetřování za malajskou
vládu, a výsledky forenzního zkoumání údajných záznamů předložených
bezpečnostní službou Ukrajiny, dodané malajskou firmou OG IT Forensic
Services. Režisérkou a koproducentkou filmu byla Yana Erlashová.

Komentář:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=wkDWwYk4-Ho

Malajský Boeing, letící z Amsterdamu do letu MH17 Kuala Lumpur, havaroval 17.
července 2014 poblíž Doněcka. Na palubě bylo 298 lidí, všichni zemřeli. Kyjev
obvinil z havárie milici, ti ale uvedli, že nemají prostředky, které by umožnily
sestřelit letadlo v této výšce.
Společná vyšetřovací skupina (JIT), která pod vedením generálního prokurátora

Nizozemska bez účasti Ruské federace provádí vyšetřování okolností havárie,
dříve předložila prozatímní výsledky. Šetření tvrdí, že Boeing byl sestřelen
raketovým obranným systémem Buk, který patřil k 53. protiletadlové raketové
brigádě ruských ozbrojených sil z Kurska. JIT oznámila jména čtyř podezřelých v
případě havárie MH17. Podle vyšetřování jsou mezi podezřelými Rusy Igor Girkin,
Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov, stejně jako Ukrajinec Leonid Kharčenko.
Vyšetřovací skupina se domnívá, že se podíleli na přepravě raketového obranného
systému Buk na místo v Donbasu a na útoku na malajský Boeing. Jak uvedl
zástupce JIT, skupina vydá mezinárodní příkazy k jejich zatčení. JIT také uvedla,
že soudní řízení s havarijním případem MH17 se bude konat v Nizozemsku a
začne 9. března 2020.
Jak uvedl ruský zástupce generálního prokurátora Nikolai Vinničenko, ruská
strana převedla ruská radarová data a dokumentaci do Nizozemska, a ta
naznačují, že raketový systém Buk, který zasáhl Boeing, patřil Ukrajině, ale
vyšetřovatelé tuto informaci ignorovali. Ruské ministerstvo obrany rovněž
informovalo, že všechny rakety, jejíchž fragmenty ukázala nizozemská komise pro
vyšetřování havárie MH17, byly po roce 2011 zlikvidovány.

Komentář: Malajský premiér: Vyšetřování MH17 bylo „od samého počátku
podfuk k obvinění Ruska“

Malajský premiér: Vyšetřování
MH17 bylo „od samého počátku
podfuk k obvinění Ruska“
Tyler Durden
Zero Hedge
Překlad: Reformy.cz

20.června 2019

Malajsie vyjadřuje hlubokou nespokojenost s Holandskem vedeným vyšetřováním
zřícení letounu MH17, které s konečným závěrem „ukazovalo prstem na
Rusko ještě, než nějaké vyšetřování vůbec začalo,“ řekl podle RT malajský
ministerský předseda. Malajsie tvrdí, že jsou z toho „nešťastní“ a ministerský
předseda této země řekl, že při tomto šetření bylo „více politikaření než
hledání faktů.“
Ministerský předseda Malajsie Mahathir Mohamad tato prohlášení pronesl poté,
co společný vyšetřovací tým zveřejnil poslední výsledky tohoto vyšetřování, které
zkratovitým usuzováním ukazují prstem na Moskvu. Malajsie říká, že
v důsledku toho není přesvědčena o řádnosti tohoto vyšetřování.
„Jsme z toho velice nešťastní. Od samého počátku to byla jen politická hra
hledající, jak obvinil Rusko ze špatnosti. Ještě než ten případ začali
zkoumat, tak už tvrdili, že sestřelení MH17 provedlo Rusko,“ řekl místním
médiím ministerský předseda.
Společný vyšetřovací tým ve středu určil čtyři osoby, tři Rusy a jednoho Ukrajince,
jako potenciální podezřelé, kteří sehráli „významnou roli“ při sestřelení MH17,
když jim předtím údajně z Ruska přistrčili protiletecké rakety Buk. Jak Moskva,
tak mezinárodní vyšetřovatelé se shodují, že malajský letoun byl opravdu
sestřelen raketou Buk.
Ale Moskva říká, že ta raketa patří ukrajinským vojákům a takový již vyřazený typ
rakety v ruských ozbrojených silách už dávno neslouží. Malajsie říká, že by chtěli,
aby než se ukáže na Rusko, existoval také nějaký „důkaz o vině.“
„Prozatím žádný důkaz neexistuje, jen něco jako jedna paní povídala,“ říká
Mahathir.
Toto zřícení vyšetřovala i holandská Bezpečnostní rada, která se soustředila na
technické aspekty této tragédie. Ti kritizovali Ukrajinu, že během ozbrojeného
konfliktu na východě v roce 2014 tam neuzavřeli vzdušný prostor, což k tomuto
incidentu rovněž přispělo. Přesto ale, jako to komentuje Moskva, tato konečná
zpráva je plná „vzájemných rozporů“ a „nepodložených tvrzení.“

Komentář: Dlouhotrvající vyšetřování na půdě Holandska bylo zametáním
stop pod koberec. Začalo to dohodou mezi Ukrajinou, Austrálií, Holandskem
a Belgií, že všechny výsledky šetření ohledně příčiny pádu MH17 zůstanou
přísně tajné, dokud se všechny strany nedohodnou jinak. Kterákoliv ze
signatářských zemí má právo vetovat rozhodnutí ostatních.
Snad nejvýraznější byl z vyšetřování vyplývající fakt, že kokpit letadla byl
prostřílen leteckým kanónem a v celém incidentu musel být zapojen vojenský
stíhací letoun. Dnes se již o tomto detailu a dalších faktech ve zprávách
vyšetřovací komise vůbec nepíše. Snad i proto, že by se ukázalo, že kanón, ze
kterého se střílelo, byl montován v rámci modernizace gruzínskou firmou ve
spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems na ukrajinské stíhačky
Scorpion Su-25KM. A o bombě, která byla na palubu pravděpodobně
umístěna na holandském letišti Schipol, které zabezpečovala izraelská firma,
ani nemluvě.
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Následující dva záznamy zvláštních zvuků nahraných začátkem tohoto roku
pocházejí z Grónska a Malajsie. Vzhledem k tomu, že majitelé kapitálu, který
financuje mainstreamovou vědu a média, nám víceméně odmítají přiblížit pravou

podstatu změn probíhajících na planetě, nelze přesně určit původ těchto zvuků a
zařadit je do odpovídající kategorie. V některých případech může být příčina
geologická, jindy atmosférická nebo geo(elektro)magnetická. I tento fenomén
patří mezi jevy, které se objevují čím dál častěji. Kdybychom měli k dispozici data
ze systematického pozorování a následného výzkumu napříč souvisejícími vědními
obory, mohli bychom najít odpověď ohledně původu těchto podivných zvuků.
Zatím se musíme spokojit jen se shromažďováním dat přístupných na internetu.
Video z Grónska nahrál uživatel YouTube Finn Enoksen 4.ledna. Hlasitost
záznamu je úmyslně zvýšena, protože podivný zvuk nebyl příliš hlasitý.
Nejpatrnější je v čase 1:18. Celý jev údajně trval zhruba hodinu, s přestávkami
kolem 5-10 minut:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=rudRpsrjAgc
Záznam uživatele ‘suraya’ pochází z Malajsie (stát či přímo město Malakka):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=wmxkKvKKHL0
Kniha Pierre Lescaudrona a Laury Knight-Jadczyk, ‘Proměny Země a lidskovesmírné spojení‘, se uceleným způsobem snaží podat vysvětlení procesů, které na
naší planetě probíhají v posledních letech se stále vzrůstající intenzitou. Její
recenzi najdete ZDE.

