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NASA: Gigantisk asteroide kan treffe jorda i oktober
Av Xstra - 14. juli 2019 | 15:51



NASA advarer: En gigantisk asteroide kan treffe jorda i oktober. Illustrasjonsbilde, Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Del saken

En asteoride som veier hele 55 milliarder kilo kan tre e jorda 3. oktober, advarer
NASA. Kraften som vil utløses av en slik kollisjon tilsvarer 2700 megatonn TNT.
Til sammenligning: Atombomben som ble sluppet over Hiroshima var et sted mellom
0,13 og 0,18 megatonn. Ifølge Daily Express vil asteroiden, som har fått betegnelsen
Asteroide FT3, ha en hastighet på over 70,000 km i timen, eller omtrent 20 km i
sekundet.
Asteroide FT3 går i bane rundt sola, så hvis selv om vi unngår kollisjon denne gangen, vil
den passere jordens nærområde på nytt i 2024 og 2025.

SISTE SAKER

NASA oppdaget asteroiden i 2007, og har bekreftet banen gjennom 14 ulike
observasjoner. I en uttalelse sier at en kollisjon riktig nok er usannsynlig, men kan ikke
utelukkes. Flere og bedre observasjoner vil gi bedre og mer nøyaktige forutsigelser.
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Jammen bra at vi betaler så mye avgifter. Det skulle vel dekke både vær og fallende
kjempesteiner. Og geitefjøs og rundinger i gatene i Oslostan! Leste forresten at "forskere" som
skriver eventyr om klimaet begynner å tro på løgnene selv!? Det var vel i nettavisen ,tror jeg,
Jeg sier som "prima vera", de gærne har det godt!
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Selvsagt.
Europa bør skamme seg.
Dèt er jeg blitt fortalt siden 1. klasse i -82. (Slapp heldigvis barnehage.)
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En typisk dramatisk biologisk situasjon som viser fordelen av å tilhøre myndighetene, selv om
det ikke kommer så godt frem i hverdagen. Om denne asteroiden skulle treffe jorden, vet alle
hvem som først havner trygt nede i bunkerne: Stoltenberg, Solberg, Støre.. hele den gjengen
der.
Så fordelen av å sitte trygt i, eller via, myndighetene er ikke så lett å se mens alle har mat i
magen og underholdning strømmes på internett. Men de grådigste, de feigeste - DEM tenker
lenger, og derfor gidder dem å engasjere seg selv når alt ser trygt ut (ved konstant overflod).
Dvs dem som strever etter å sikre seg- selv når alt ser 100% trygt ut (ved konstant overflod), og
de andre skjønner ikke hvorfor dem gidder å engasjere seg engang. Det er det som er så rart,
det er mye lettere å lure dem rundt seg da maten flyter over alt (konstant overflod). Løgnen
f.eks. lever mye, mye lenger nå. Sannsynligvis fordi den basale delen av hjernene våre får et
konstant signal som sier "alt er trygt ... masse mat ... alt er trygt ... masse mat ... alt er trygt ...
masse mat".
Men da ulykken først skulle komme, sånn som i dette asteroide tilfellet. Om teorien min
stemmer og denne asteroiden treffer f.eks. den vestlige verden - da er populasjonen i den
vestlige verden statistisk sett blitt dramatisk ondere i løpet av få sekunder. Fordi de fleste som
da havner trygt nede i bunkeren, er de som trives- og blir sterke, i konstant overflod
(velfungerende demokrati). Når asteroiden er på vei er slagordet "Alle skal med", blitt til "Vi må
dessverre sikre at sentral-styringen av samfunnet overlever".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uønsket universell tilstand, stabiliseres kun med en konstant tilførsel av energi (skatter)
1. Konstant overflod --> 2. Løgn --> 3. Onde egenskaper (4 lov)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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