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1. Neshody Ruska s Ukrajinou, které vyústily do války mezi nimi budou
trvat cca do března, dubna. Nebude to jednoduché ukončit, čas od času
vzplanou boje na hranicích. Ale během 2 měsíců by se to mělo uklidnit.
Vzniklé obavy z 3. světové války jsou neopodstatněné. Tato válka ale
bude mít velký vliv na zdražení plynu, ropy, jídla a vlastně všech
prostředků denního používání.
2. Přijdou i přírodní katastrofy. Od dubna – a bude to vědecky potvrzeno
– bude situace vykazovat extrémní aktivitu a sice v pásmu radiace
záření, které vnímáme, ale i v pásmu, které nevnímáme a to bude mít
vliv na technické zařízení. Bude velký nárůst teplot, budou tát ledovce,
permafrost, zvedne se voda v řekách a očekávejme i vzestup hladin
moří. To bude pokračovat i v příštích letech.
3. Další zpráva se týká monarchie a sice nejstarší dáma monarchie žijící
v Evropě odejde z tohoto života. Ještě dříve než odejde, zřítí se symbol
monarchie a to bude znamení o jejím odchodu. Ona má sice legitimní
následníky, ale i tam dojde ke změnám.
4. Další zpráva se týká Asie, a sice Čína v období 3. a 4. měsíce násilně
převezme kontrolu nad zemí, která je s ní úzce spojená. Nemusíme se
obávat, konflikt se nerozšíří mimo jejich území.
5. Budou následovat další přírodní katastrofy v Evropě. Německo a
sousední země až do Skandinávie budou sužovány častými dešti a
záplavami. I v Asii, např. v Indii budou srážky extrémní a s tím
související povodně a záplavy.
6. WHO oznámí, že z Afriky přichází velmi nakažlivý a velmi rychle se
šířící virus, který způsobuje astma. Zasáhne Evropu a severní Ameriku,
ale do Asie se nerozšíří. Přesto se jeho šíření a léčení dostane
maximálně do 3. až 4. měsíců – do konce července pod kontrolu.
Nebude takový, jaký jsme zažili teď.
7. V příštích měsících, od dubna do července, bude a S+J Americe,
zejména v USA zaznamenáno od jihu až k severu silné zemětřesení, na
pobřeží Pacifiku budou vysoké vlny, které jsme dosud neviděli (ne
tsunami) a to všechno bude provázeno silnými dešti. Zemětřesení a
záplavy. Totéž se objeví i na území Indie a jihovýchodní Asie.
8. V příštích měsících bude Čína vystupovat dominantně a provokativně
vůči sousedním zemím, Rusku a Indii. Bude se jednat o hospodářství a
také hranice.

