Ohnivá koule zazářila nad
Mexikem a hořící materiál po
dopadu způsobil v severních
státech na několika místech
požáry
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Obyvatelé napříč severovýchodním Mexikem byli ohromeni, když v úterý
6.října večer osvítila oblohu dozelena zbarvená ohnivá koule. Úřady
oznámily, že hořící úlomky tělesa způsobily v místech dopadu menší
požáry v buši.

Zprávy začaly přicházet ve velkém ze severního státu Nuevo Leon poté, co
pravděpodobný meteor přelétl po nebi přibližně ve 22:14 hodin místního času.
Událost zaznamenalo mnoho očitých svědků a také domovních kamer, z jejichž
záznamů je patrná světelná intenzita, se kterou ohnivá koula prolétla atmosférou
po temném nebi.

Ahí les va video del meteorito donde si se aprecia, grabado por una de las
cámaras de @FER_GV #Meteorito #mty @Cicmty @aztecacomunidad
@_LASNOTICIASMTY
@MauroMoralesMtz
@abimaelsalas
pic.twitter.com/2sJUTe21Pw
— Isacar Leal (@isagol_) October 7, 2020

Usuarios en redes sociales reportan el avistamiento de un #meteorito en
#Monterrey, #NuevoLeón.
Vía: @RosendoChV.pic.twitter.com/tWZ2lZ4AQn
— Webcams de México (@webcamsdemexico) October 7, 2020

Úchvatná ohnivá podívaná vyvolala řadu spekulací na internetu. Někteří tvrdili, že
meteor byl součástí roje Drakonidů, který vrcholí mezi 6. a 11.říjnem s frekvencí
kolem 20 meteorů za hodinu. Přirozeně se našli jiní, kteří přispěchali s mnohem
výstřednějšími teoriemi, například že jev byl buďto dílem Elona Muska nebo
mimozemšťanů.
Jednotky civilní obrany vyjely hasit stepní požáry, které vypukly krátce po
prolétnutí tělesa, načež mezi lidmi vyvstaly obavy, že se neznámý objekt rozpadl a

mohl by pro region znamenat větší nebezpečí, než se původně myslelo.

Aseguran que #Meteorito visto en #Monterrey cayó en #CiudadVictoria.
Autoridades inspeccionan la zona.@Cicmty pic.twitter.com/KE09NA2ms4
— Azael (@soyaval) October 7, 2020

Ohnivá koule byla pozorována mimo jiné ve městech Ciudad Victoria, Monterrey,
Tamaulipas a Tula. Vyšetřování události stále probíhá.

Komentář: Zprávy o požárech způsobených dopadem meteoritů také
přicházejí čím dál častěji. Nejen Země, ale celá Sluneční soustava prochází
proměnou, která není srovnatelná s ničím, co jsme v astronomickém věku
dosud zaznamenali.
SOTT archiv: Meteor fireball lights up Mexican skies and rains fire on
northern states

Kroupy velikosti melounů padaly v
Mexiku – druhá podobná událost
během týdne
Time 24 News
Překlad: NaSeveru.org
18.května 2020
Nejprve přišla intenzivní bouře, ale to byl jen začátek. Pak začaly padat kroupy.
Město údolí, Huasteca de San Luis de Potosí v Mexiku, je na podobné bouře
zvyklé, ale to co přišlo tentokrát, to neočekával nikdo.
Když se spustilo krupobití, z nebe začaly padat ohromné ledové koule,
některé z nich o velikosti melounů.
https://www.youtube.com/watch?v=VdF81QexkLw&feature=emb_logo
Pohroma postihla mnoho aut a domů, na které dopadly tyto ledové koule. Došlo ke

zničení okenních skel a střech. Vzhledem k tomu, jak neobvyklá to byla situace,
velký počet lidí si neodpustil pořizování videí a fotografií, které se vzápětí objevily
na sociálních sítích.

Komentář: 13.května padaly obří kroupy na jiném místě Mexika, v General
Teránu ve státě Nuevo León (viz Extrémní krupobití ve Španělsku a Mexiku)

SOTT archiv: Hailstones the size of MELONS pound San Luis de Potosí,
Mexico

Extrémní krupobití ve Španělsku a
Mexiku
Hynek Veselý
NaSeveru.org
18.května 2020

Materiál, který se hromadí v atmosféře díky neustálému přibývání kosmického i
sopečného materiálu, musí dříve či později někde spadnout a obvykle to bývá ve
formě extrémních srážek. Vzhledem k tomu, že ochranná vrstva Země se smršťuje
a ochlazuje, dochází v poslední době také k extrémním bouřím se silným
krupobitím.
13.května jednu takovou zažil General Terán v mexickém státě Nuevo León:

https://www.youtube.com/watch?v=ABkgEKcR3QE&feature=emb_logo

O dva dny později podobná situace potkala obec Piornal ve španělském regionu
Cáceres, Extremadura:

https://www.youtube.com/watch?v=g7qjLDh-mtI&feature=emb_logo

Tento trend trvá již několik let a vzhledem k dalším klimatickým proměnám Země
lze očekávat, že letos dojde díky kombinaci všech těchto faktorů k zásadnímu
dopadu na potravinovou produkci, což ještě více zkomplikuje hospodářskou
situaci obyvatel mnoha zemí na celém světě.

Související články:
Čeká nás „Malá doba ledová“? Sedm hlavních změn které se nyní
odehrávají na zemi, o nichž by každý měl vědět
Solární minimum: Počasí může letos bláznit, říká NASA a mainstream
upouští páru – sluneční aktivita nejnižší za 200 let
V australském Queenslandu padaly kroupy o velikosti kriketových míčků
V Itálii padaly kroupy o velikosti pomerančů, 20 zraněných
Kroupy velikosti od pinpongových míčků až po grapefruity padaly po celé
Evropě
Ve zprávách dominuje extrémní teplo, ale měli bychom být znepokojeni
spíše náhlými výkyvy počasí – co se to děje?

SOTT archiv:
Extreme hailstorm slams Piornal, Spain on May 15
MASSIVE hail pummels General Terán, Nuevo León State, Mexico

UFO
natočeno
u
Popocatépetl v Mexiku

vulkánu

Sputnik
Překlad: redakce NaSeveru.org
1.září 2019

Podle tvrzení lovce UFO by nikoho ani nenapadlo riskovat přelet s letadlem tak blízko ústí
sopky, nemluvě o tom, že předmět, který viděl, údajně používá jakýsi druh neznámé
maskovací technologie.
Vyhlášený lovec nepolapitelných mimozemských vesmírných lodí Scott C. Waring, který již
dříve ohlásil objevy, jako je „Mona Lisa z Marsu“ a údajná podmořská mimozemská
základna, přišel s dalším odvážným tvrzením a trvá na tom, že zachytil „neznámý předmět
jak prolétá skrz oblak kouře“ nad mexickou sopkou Popocatepetl.
Podle Waringova vysvětlení na jeho blugu ET Data Base, tento objev učinil během
sledování živého přenosu sopky, na kterém zahlédl zmiňovaný předmět bez „křídel,
ocasu nebo kondenzační stopy“ a který vypadal jako bílý disk „s tmavou boulí ve
středu na spodní straně. “

„Na plavidle nejsou žádné identifikační značky. Navíc druhá kamera v levém horním rohu 
vůbec nic nezachytila. Pro tu kameru to bylo neviditelné!“ napsal. „Vypadá to jako
maskovací technologie mimozemšťanů. Takže to považuji za skutečné UFO.”
Waring také vyslovil své pochybnosti, zda by byl někdo ochoten riskovat přelet letadlem tak
blízko ústí sopky, přičemž dodal, že objekt je podle všeho asi 200 metrů dlouhý.
Tento konspirační teoretik již dříve vydal řadu tvrzení, týkajících se různých zvláštních
předmětů, které údajně našel na fotografiích NASA, ale americká vesmírná agentura
vysvětlila alespoň jeden z jeho objevů jako případ pareidolie – psychologický jev, kdy lidé
vidí rozeznatelné tvary v mracích, skalních útvarech, nebo jinak nesouvisejících předmětech
či datech.

Komentář: Stojí za poznámku, že po celém světě došlo k mnoha pozorováním UFO,
která byla zaznamenána okolo vulkánů a dokonce i jak vlétají do jícnů sopek:
UFO zachyceno na kameře sledující islandskou sopku (video)
UFO: Kamera sopky zachytila maskovanou entitu nad Španělskem?
Několik UFO zachyceno jak přelétají nad Yellowstonskou supersopkou
Diskové UFO vyfotografované nad sopkou Irazu v Kostarice
Další UFO natočeno na kameru jak vlétává do sopky Popocatepetl v Mexiku
UFO: Mexická televizní stanice natočila jasný 1 km dlouhý válec jak padá do sopky
UFO natočeno během erupce sopky Calbuco v Chile

SOTT archiv: UFO seen grazing past Popocatepetl volcano in Mexico

Druhé extrémní krupobití během
měsíce v mexickém státě Jalisco
Vallarta Daily News
Překlad: redakce Na Severu
29.července 2019

Krupobití zasáhlo centrum obce Zapotlán del Rey ve státě Jalisco, Mexiko a
ochromilo automobilovou dopravu.
Ze zpráv vyplývá, že obyvatelé nebyli schopni opustit své domovy, protože vchody
do domů byly na čas zcela zablokovány. Správa města oznámila, že dvě ulice byly
zataraseny ledem, který musel být odstraněn s použitím těžké techniky.
Starosta obce, Saúl Padilla Gutiérrez, sdělil médiím, že krupobití způsobilo
katastrofu. “Z události, ke které došlo dnes večer, máme vážné obavy.”
Před necelým měsícem, 30.června 2019, zasáhlo mocné krupobití 30 okrsků ve

východní části Tlaquepaque a Guadalajary a došlo k velkým škodám na majetku.
Očekává se, že úřady později oznámí bližší podrobnosti ohledně škod v oblasti.

Komentář: Guadalajara, Mexiko: Při bouřce napadlo až 150cm krup
SOTT archiv: Second freak hailstorm hits Jalisco, Mexico over the last
month

Guadalajara, Mexiko: Při bouřce
napadlo až 150cm krup
ČT24
1.července 2019

Šest čtvrtí města Guadalajara na západě Mexika pokryla silná vrstva ledu po
prudké bouřce s intenzivním krupobitím. Na některých místech se vytvořil ledový
krunýř vysoký až jeden a půl metru.
V oblasti Guadalajary panovala třicetistupňová vedra, když se přihnala bouře a
část druhého největšího města Mexika během chvilky doslova zmrazila. Do ulic
pětimilionové aglomerace proto musela vyjet odklízecí technika.
Média informovala o záplavách a vyvrácených stromech, nicméně nejsou hlášena
žádná zranění. Úřady uvedly, že živel napáchal škody na dvou stovkách domů a s
desítkami aut si ve městě i jeho okolí pohrály přívaly vody.
„A pak se ptáme sami sebe, jestli jsou klimatické změny skutečností. Tohle je
dosud nevídaný přírodní fenomén,“ komentoval událost guvernér státu Jalisco

Enrique Alfaro Ramírez.

Komentář: Další záběry této události ukazují, že se naštěstí nejednalo o
velké kroupy, které by mohly napáchat větší škody nebo ohrozit životy
obyvatel města, ale jejich množství bylo skutečně extrémní.
#Guadalajara blanketed in 1.5 metres of ice after massive #hailstorm#Mexico
pic.twitter.com/4zpejukGlY
— Ruptly (@Ruptly) July 1, 2019

*world* Another video of massive amounts of hail in Guadalajara, México today,
Jun 30th. Source: Mundo extremo pic.twitter.com/F8pylv3O6Q
— severe-weather.EU (@severeweatherEU) June 30, 2019

#AlMomento siguen los trabajos de remoción de hielo en las calles de la colonia
Rancho Blanco con el apoyo de maquinaria pesada de nuestra dependencia,
retiramos el granizo de las calles y posteriormente se depositaran en camiones
de volteo. @GobiernoJalisco pic.twitter.com/su9L2ee4A9
— Protección Civil JAL (@PCJalisco) June 30, 2019

Související články:
Kroupy velikosti od pinpongových míčků až po grapefruity padaly po celé
Evropě

https://naseveru.org/2019/01/16/pisecne-boure-krupobiti-snezeni-i-lijaky-stredomo
ri-bicuji-meteorologicke-extremy/
Bleskové povodně, písečné bouře, krupobití a dokonce i sníh: celá oblast střední

a východní Afriky po celý měsíc pod náporem extrémního počasí

Mexický Popocatépetl vychrlil
popel do výšky 9.800 metrů
Cap Allon
Electroverse.net
15.června 2019

Zvýšená aktivita sopky Popocatépetl i nadále pokračuje ve velkém stylu. K jedné z
největších erupcí za poslední roky došlo 14.června v 15:40 UTC.

Washingtonské centrum pro monitoring sopečného popílku (VAAC) varovalo před
sloupem hustého dýmu stoupajícího do výšky 32.000 stop (9.800 metrů),
pohybujícím se severovýchodním směrem.
Popel tak vystoupal k hranici FL328 (32.800 stop), při jejímž překročení mají
sopečné erupce přípmý dopad na ochlazování atmosféry Země.
Twitter byl rychle zaplaven úchvatnými snímky a videozáznamy.
Esta mañana el volcán Popocatépetl #DonGoyo registró una explosión a las
10:40 y generó una columna de una altura aproximada de 5 mil metros de altura
con contenido moderado de ceniza.El semáforo de #AlertaVolcánica permanece
en #AmarilloFase2 ( @garzaec) pic.twitter.com/CPXKI8O5up
— LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 14, 2019

#Volcán #Popocatépetl. A las 06:44 h, se detectó una explosión con una altura
entre 4 y 5 km. El de alerta se encuentra en #AmarilloFase2. Se exhorta a no
acercarse al volcán. pic.twitter.com/WUCr7USwxX
— ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) June 17, 2019

‘Kouřící hora’ zvýšila během posledních měsíců svoji aktivitu desetinásobně, což
velmi přesně koresponduje s prudkým poklesem sluneční aktivity.

Komentář: Mexická sopka Popocatépetl vychrlila sloup dýmu do výšky 11,3
km – největší erupce za poslední roky
SOTT archiv: Mexico’s Popocatépetl volcano erupts firing ash to 32,000 feet
(9.8 KM)

