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Ognisty podmuch 

  

Nad Ziemię nadciąga najsilniejsza od 150 lat burza magnetyczna, spowodowana przez
potężne wybuchy na Słońcu. Brytyjscy naukowcy ostrzegli właśnie rząd swojego kraju
przed możliwymi konsekwencjami - informuje newsru.com.

  

Według ich prognoz, burza, który na pewno spadnie  na Ziemię w ciągu półtora roku, może
bardzo poważnie uszkodzić  aparaturę elektroniczną, a także ważne systemy komputerowe.

  

  

NASA i Europejska Agencja Kosmiczna już od dwóch lat ostrzegają przed zjawiskami
solarnymi, jakie mogą wystąpić pod koniec 2011 r. i przez 2012. Niewiele osób coś sobie z tego
robi.Naukowcy zjawisko hiperaktywności słonecznej nazywają „burzą słoneczną, do której
dochodzi raz w życiu, „ NASA ostrzega, że zabójcze rozbłyski słoneczne mogą uderzyć w
Ziemię paraliżując infrastrukturę techniczną całej półkuli północnej i cofając wszystko z
powrotem do poziomu z końca XIX wieku.
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  Również Rosja wyraziła zaniepokojenie zbliżającym się końcem cyklu. Wybitny astrofizyk,Aleksiej Dimitriew, twierdzi, że to, co się dzieje, jest gorsze, dużo gorsze niż to, co przyznałyNASA i ESA. Nasz cały Układ Słoneczny wchodzi w ogromny, niebezpieczny, obłok energii.  

  To jest coś nieznanego. Jesteśmy wobec tego bezbronni. Nie posiadamy nawet odpowiednichmożliwości obserwacji obszaru, w który wlatuje nasz układ gwiezdny. Jedyne możliwościwglądu w to, co się dzieje poza naszym sąsiedztwem pochodzą z sond Voyager i Pionier, aletechnologia tych urządzeń pochodzi z przed ponad 30 lat i to ogranicza możliwość jejwykorzystania.  Naukowcy NASA dopiero 14 lipca 2010 r., odkryli, że nasz system przechodzi przez obłokenergii. To bardzo pobudzony, naelektryzowany obłok gazu, jest niepokojący i zdaje sięwpływać na nasze Słońce. W połączeniu z ziemskim osłabieniem i ruchem polamagnetycznego, świat staje się coraz bardziej bezbronny, w obliczu masowych rozbłyskówsłonecznych i intensywnego promieniowania.  

  NASA, ESA i National Academy of Science wydały bezprecedensowe ostrzeżenie przed burząsłoneczną w roku 2012. Ale to, co NASA ukrywa, według Dimitriewem to fakt, że Słońce iwszystko w naszym Układzie Słonecznym, pogrążyło się w nieznanej chmurze fotonów… toniebezpieczeństwo gdyż może wyzwolić gigantyczne rozbłyski słoneczne, anomaliemagnetyczne, zmiany masy komet i destabilizację orbit niektórych planetoid.  
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