Meer dan 500 tornado’s in 30 dagen (video)
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Amerika is afgelopen week opgeschrikt door een niet aflatende stroom tornado’s.
Niet alleen werd een record aantal tornado’s geregistreerd, maar ook hier speelt weer een
sinistere agenda, die weinig met de natuur te maken heeft.

Ze zijn wel wat gewend op het gebied van tornado’s in Amerika, maar wat er nu gebeurt kan je
op zijn zachtst omschrijven als extreem ongewoon.
Een zwerm tornado’s, zo dicht op elkaar gepakt dat de één soms niet van de ander was te
onderscheiden, heeft een enorme ravage aangericht in de Amerikaanse staten Indiana en Ohio.
Eén persoon kwam om het leven en zeker 130 anderen raakten gewond. Zo’n 5 miljoen
mensen zitten zonder stroom.
Door de kracht van de tornado’s werden daken van huizen geblazen, ramen gebroken en
vielen bomen en elektriciteitspalen om. Voor sommige scholieren werd het schooljaar extra
vroeg beëindigd vanwege schade aan schoolgebouwen, zo meldt persbureau AP.
De mainstream media brengen braaf de verhalen en spreken over situaties die nog niet eerder
zijn voorgekomen. Zo veel tornado’s in een kort tijdsbestek zo vroeg in het jaar.
En dat het er veel zijn is duidelijk; meer dan 500 tornado’s in de afgelopen 30 dagen in de
Verenigde Staten is nu niet bepaald normaal te noemen.
Afgelopen dinsdag was de 12e dag op rij dat er minimaal 8 tornado’s voor kwamen en dat is
een absoluut record. De schade in de Midwest is dan ook enorm en veel plaatsen zien eruit
alsof er een allesvernietigende oorlog heeft plaatsgevonden.
De schade loopt in de miljarden dollars en het einde lijkt nog lang niet in zicht.
De vraag die zich dan vervolgens aandient is of deze tornado’s natuurlijk zijn of bewust
gecreëerd door de mens? Dat deze technieken er zijn is niets nieuws en wij schrijven er dan
ook al jaren over.
Het zal dan misschien ook niemand verbazen dat ook hier de sporen weer wijzen naar
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geo-engineering.
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