Engeland waarschuwt voor komende extreem koude winter (video)
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Terwijl overal ter wereld wetenschappers aan de bel trekken omdat er een langdurige koude
periode komt, is dat in Nederland niet het geval.
Waarschijnlijk zijn wij dan het enige land ter wereld waar de door de mens veroorzaakte
opwarming keihard zal toeslaan, terwijl de rest van de wereld bevriest.
Wat een geluk dat wij in Nederland leven, het land waar de burger systematisch wordt
kaalgeplukt om de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde te bestrijden.
Om dit sprookjesverhaal in stand te houden, moet de waarheid uiteraard ver van diezelfde
burger weg worden gehouden, want anders trekken ze de portemonnee niet meer.
Het AD komt met een verhaal dat de Britten dit jaar een koude winter verwachten:
De maanden januari en februari worden volgens enkele Britse berekeningen kouder dan de
wintermaanden in 2013 en tevens de op zeven na koudste in dertig jaar. Dit alles als gevolg van
een krachtig hogedrukgebied boven Noord-Europa waardoor een koude oostenwind opsteekt.
De berekeningen laten 57 procent kans zien dat komende winter kouder wordt dan die van
2018, die op de meeste plaatsen overigens normaal verliep.
De reden dat de Britse tabloids dit jaar met dergelijke uitspraken komen, komt vooral doordat
veel wetenschappers spreken over het ‘zonneminimum'.
En dat klopt, want veel wetenschappers denken zeker dat er een langdurige koude periode
komt, zoals wij al schreven in een eerder artikel:
Een internationale groep wetenschappers kwam onlangs bij elkaar bij National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA ) voor een workshop, waarbij ze nogal opzienbarende
voorspellingen deden voor de komende zonnecyclus 25.
Zij voorspellen dat de aarde zich moet voorbereiden op een langdurig en diep
zonneminimum, waarbij de zon weinig of geen activiteit zal vertonen (zonnevlekken).
Tussen de zomer van 2019 en de herfst van 2020 zal het aantal zonnevlekken nog verder
verminderen, waardoor we aanzienlijk koudere temperaturen zullen meemaken.
De door hen voorlopig gemaakte voorspelling ziet er zo uit en is identiek aan de voorspelling
die wij al heel lang hanteren.
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