Uwaga Tornado ! Uwaga trzęsienie Ziemi ! Wszytko można przewidzieć !
Zgodnie z hipotezami jakie zamieściłem około 5 lat temu dotyczącymi koniunkcji planet i z tego
powodu możliwościami trzęsień Ziemi, informuję i dodaję, że Tornado na Filipinach pojawiło się
około 4-5 dni po ustawieniu się Ziemi, Księżyca i Słońca w jednej linii. Oś koniunkcji „celowała”
w półkulę południową Ziemi bo tam było zaćmienie całkowite tzn . tarcza Księżyca pokryła się z
tarczą Słońca !
Więc tym razem chciałem uzupełnić moją hipotezę; koniunkcja trafiła tym razem w ogromny
obszar morski Oceanu Indyjskiego.
W skrócie zjawisko koniunkcji kosmicznej jest podobne do modelu trzech kulek wiszących nad
sobą które polewamy wodą część wody omywa każdą kulkę i powoduje zawsze wirowe zgrubienie
strumienia wody na dole kulki. To zjawisko się powiela w jakimś stopniu w stosunku do trzeciej
kulki. Eter w przestrzeni kosmicznej omywa planety będąc ich siłą napędową wzniosu dryfu
spiralnego na północ kosmosu i siłą obrotową, kumuluje się więc zawsze na północy planety w
postaci zgrubienia (Aurora – Zorza Polarna ) i tam ją opuszcza ze wszystkim co niesie eter ( a jest
to rozprawa na cały następny artykuł – tak ja pisałem wcześniej ludy północy mają kodeks
zachowań w przypadku obserwacji Zorzy Polarnej ). Eter tak samo w skali mikro omywa molekuły.
Normalnie w kosmosie zazwyczaj jest uśredniona gęstość eteru dopóki planeta nie znajdzie się nad
drugą planetą na kierunku spiralnego przemieszczania się eteru w kosmosie. Eter płynie od
głębokiego południa kosmosu wirowo do góry (patrz poprzedni artykuły) w obrębie naszej
galaktyki rozprzestrzenia się promieniście i wiele nitek eteru napędza układy planet i planety
wprawiając je w ruch i odpływa z planety w postaci skumulowanego wiru (odwrotnie jak z wodą
eter płynie do góry na północ kosmosu) nazywanego przez nas Zorzą Polarną tzn. skupisko eteru
zawsze tam istnieje i odpływa dalej w kosmos na północ jest tylko mniej lub bardziej podświetlone
cząsteczkami ze Słońca.
Wg. ksiąg aryjskich planety nazywają się loka (wyspy) na morzu płynącej od południa (wody )
strumienia eteru który powstał jak gejzer na powierzchni Oceanu Przyczyn (Gharbo Dhakkasai)
który unosi je w powietrzu (w eterze) popychając do góry i jednoczenie obracając. Gdyby z
jakiegoś powodu ten ogromny strumień eteru z południa osłabł lub zaniknął planety spadłyby z
powrotem ! do oceanu przyczyn GharboDhakkasai i później poprzez następny tego typu pulsacyjny
gejzer eteru proces życia (Galaktyki) zaczął by się od nowa. Jak widać tych gejzerów eteru
utrzymujących różne galaktyki są niezliczone ilości w przestrzeni kosmicznej.
Więc jeśli taki strumień wypływający z północy planety natrafi powyżej o następna planetę
następuje kumulacja grawitacji bo Strumień Eteru = Grawitacja . Więc też nie wszystkie koniunkcje
muszą być takie katastroficzne a tylko te na kierunku ogólnego ruchu eteru (rzeki kosmicznej z
południa na północ)
Wg moich hipotez w listopadzie 2013 nastąpiło następujące zjawisko;
Strumień skumulowanego eteru z koniunkcji Słońca i Księżyca będąc w takim położeniu w
kosmosie spowodował nacisk na wielka masę wody i powierzchni Ziemi, że masa ta odreagowując
wybiła się do góry w pierwszej oscylacji następnie stworzyła ogromne podciśnienie w powietrzu i
pociągnęła jego masy wirowo w dół.
Jak pisałem wcześniej natura Ziemi jest taka , że zazwyczaj od 4-5 dni następuje odreagowanie
skorupy Ziemi i mas morza na nacisk zwiększonej grawitacji od koniunkcji planet w osi tej
koniunkcji ! Wtedy mogą wystąpić zjawiska o dużej skali działania groźne dla ludzi !
Jak sądzę opracowań komputerowych dotyczących połączeń i innych informacji na temat płyt

tektonicznych nie brakuje jak również możliwości komputerowych wykrywania takich osi
koniunkcji wobec Ziemi na wiele lat wcześniej poprzez badanie ustawienia planet, więc wszystko w
mniejszej lub większej skali można przewidzieć na długo przed zdarzeniami więc jest czas by
przeprowadzić akcje logistyczne z przetransportowaniem ludności itd...z rejonów zagrożonych.
Dlaczego nasza cywilizacja z tego nie korzysta ? Przecież w ten sposób można uratować wielu
ludzi tzn. każdego z nas !
„Przeszkodą jest pieniądz”

