Horoscopul anului 2020
pentru Europa si intreaga lume
Ziduri vor fi daramati.
Granite desfiintate.
Substantialul va fi anulat.
Valori reale vor fi distruse.
Statusul actual va fi ridicat.
O tema de care se intereseaza toata lumea sunt banii si intrebarea daca vine crashul financiar
in anul 2020.In principiu directia la bursa se indreapta spre crash (prabusire),dar bula iluzilor,in
primul rand la DAX,face ca el sa fie inca in urcare.Deja in anul 2019 s-a vazut aceasta tendinta.
Iluzia este planeta Neptun.Iar daca ,ca si in februarie,se adauga planeta Jupiter,iluzia creste imens.
Toti cei care prognostica crashul vor fi denumiti pesimisti si producatori de panica.Prabusirile vin
oricum.Eu m-am uitat cand sunt cele mai periculoase faze de timp.
Anul 2020 se schimba foarte mult la nivelul financiar in Germania.Horoscopul anului 2020/21
este un horoscop care se ocupa in special cu finante si economie.Se arata o abrogare a statusului
actual privind viata de zi cu zi.Lucrurile numai functioneaza ca si pana acum.Normalitatea dispare
tot mai mult,ceea ce se va arata in diferite feluri in realitate.
Acestea se refera in primul rand la Germania.Si alte tari sunt afectate,dar in Germania fiecare
este afectat de intamplarile principale.Nu sunt simplu de tradus constelatiile vazute de mine,dar
pentru Germania as traduce:anularea bunurilor al poporului.Fiecare va avea pierderi,iar acestea vor
fi imense.Toate astea nu au de a face doar cu politica financiara si economica,ci si cu alte situatii.
Indicata este in primul rand perioada de timp in jurul datei de 03.februarie 2021!
In principiu temele sunt supravietuire si lupta pentru supravietuire.Deci va fi un an epuizant in
care fiecare este ocupat cu intrebarea cum poate supravietui intr-un timp in care nu exista dreptul la
alimentarea colectiva sau protectie comunala prin sisteme sociale.Se arata alte nevoi pentru a trece
peste noile provocari ai vietii de zi cu zi.Cu toate ca nu sunt prea multe constelatii bune,se incearca
a gasi solutii bune.Sau cum se spune:ar putea sa fie mai rau.
Indecele DAX
Creste in februarie.Surprinzator creste si in aprilie/mai
Termenul in primavara este un pic cu noroc,dar prin 16.05.sunt zile destul de critice pentru
Germania si banii germanilor.In principiu traim o faza mai dificila incepand din mijlocul lunii
aprilie pana mijlocul lunii august.Indecele Dax reuseste inca sa se tot ridice din nou si sa creasca in
inaltimi fantastice,la care nimeni nu se asteapta.Bula creste tot mai mare.Economia este mai
problematica incepand din luna iunie pana in august.Deoarece prin iulie/august se pare ca economia
se reface destul de bine,sunt indece care cad,la care nu se asteapta nimeni.Asa si pe la sfarsitul lunii
august,inceputul lunii septembrie si din nou in primavara anului 2021.Sfarsitul anului 2020 pierde
indecele Dax in popularitate.Se fac multe vanzari.In primavara anului 2021 scade mai tare.

NYSE
Turbulente vor fi la inceputul anului si la NYSE.Inceputul lunii februarie nu arata bine deloc.
Spre mijlocul lunii si mijlocul lunii aprilie arata situatia mai bunisoara.Dar deja sfarsitul lunii aprilie
si mijlocul lunii mai,putem sa ne asteptam la noi pierderi.Incepand din vara lucrurile devin tot mai
problematice.In primul rand din 13.iulie pana la sfarsitul lunii august,este o perioada cu mari
pierderi.Mai bine arata lucrurile din mijlocul lunii octombrie.Dar deja din noiembrie/decembrie
(pana mult in anul 2021) ne asteapta multe pierderi.

aur
Pretul aurului creste si creste.Pare ca o senzatie.
Printre ele mai si scade un pic pretul,dar sfarsitul lunii mai/inceputul lunii iunie face chiar o saritura
in sus.Dar la sfarsitul anului 2020 se va tranti o usa.Se poate sa se introduca o taxa/impozit pe aur
sau chiar o interzicere de posesie.Chiar si o devalorizare extrema.Deja la sfarsitul lunii octombrie se
arata asa o directie.Termenul exact este sfarsitul lunii decembrie.Va venii o cezura fundamentala.

Euro
Neptun este planeta nemarginirii,dar si a dizolvarii.
Neptun sta pe Euro.Asta inseamna ca Euro este valuta iluziilor si afla in anul 2020 o mica criza de
existenta.Va fi totusi stabilit.Scade in februarie ,dar mai mult in aprilie,mai,iunie.Va fi tot timpul
„salvat“in anul acesta.Turbulente mai mari afla in lunile august/septembrie.Va fi brambureala in UE
legata de Euro.Aceasta situatie continua tot asa pana in anul 2021 (ianuarie).Nu se va reusii a se
gasii o solutie buna.Astrologic se poate traduce:ce a fost abrogat se va abroga.Euro a fost introdus
sa egalizeze valutele,iar acea egalizare va fi ridicata.Rau devine la sfarsitul anului2020/inceputul
anului2021.Solutia consta poate din devalorizarea sa.De vazut sunt mari pierderi de valori ai UE.
Asa se vede si in tratatul dela Lissabona.In acesta se vad distrugeri uriase de averi.

FIV (fondul international valutar)
FIV-ul a avut la ultima sa aniversare (27.12.2019) o idee excelenta,dar aceasta nu este realizabila.
2020 isi pierde controlul asupra planurilor sale.Asta duce la masuri tot mai extreme.Conteaza doar
gastigarea luptei.Noua sefa Kristalina Georgiewa are constelatia constringerea la saracie.Si la ea
este de vazut ca nimic nu poate fi realizat cum a fost planificat sau dorit.Ea aduce in primul rand
pentru Germania mari pierderi financiare.Expl.mijlocul lunii februarie si la vara.

FED (rezerva federala a SUA)
FED traieste in acest an mari turbulente,pe care ar vrea sa le dea mai departe la altii.
Se poate ca ar vrea ca congresul SUA sa nu mai aibe cuvant de spus in afacerile ei si in privinta asta
ar avea chiar carti bune.

BCE (banca centrala europeana)
BCE are constelatia in radix:gestionara deficitului ; constrangere de distrugere ideologica ;
Furie publica ;suruburi ptr.degete.
Furia publica se va aprinde 2020 tot mai mult.Acum este planificat un atac asupra baniilor
economisiti de oamenii de rand.Perioade extreme se vad la sfarsitul lunii ianuarie si cu inceputul
verii 2020.

SNB (banca nationala a Elvetiei)
SNB este supusa unei presiuni masive 2020.
Cam in mijlocul anului se arata un nou inceput existential.

ROMANIA
Este vorba de nemarginirea care isi arata existenta deja in realitate si actioneaza
ca un potential / o energie,in asa fel incat infrastructura tarii si economia interna se inrautatesc.
Poate ca inca nu se vede in realitate,sau este ascunsa ,chiar infrumusetita.Dar situatia este „la start“
si asteapta sa devina reala.
Astea se arata atunci prin desfiintarea surprinzatoare a statusului,neasteptat printr-o arma.
Informatii (false)care sunt utilizate pentru manipulare.Aceasta poate fi o informatie (fake news) ca
de expl.“soldati rai au intrat in maternitate,au scos bebelusii din incubatoare si i-au trantit de
pamant“(vezi invaziunea in Cuveit 1990).
Dar si un virus este o informatie.Un virus „crescut“sau modificat este o informatie manipulata.
Prin aceasta sau urmarile de acolo va fi dintr-o data abrogat statusul.Viata se schimba dintr-o data.
Statusul este felul cum functioneaza viata de zi cu zi,practic „normalitatea“vietii.Aici sunt incluse
lucrurile desfasurate cu care nu ne mai ocupam concret.Ne trezim dimineata,mergem la
lucru,circulam cu masina sau autobuz,tren etc.,facem cumparaturi la super market,aprindem seara
lumina,dam drumul la apa dela robinet,avem asigurarea de sanatate,primim banii dela
bancomat,calatorim cu avionul,avem internet,telefon si facem concediu in strainatate.Avem si cine
sa ne ia gunoiul dela strada etc.Toate astea functioneaza doar cu o logistica,administrare,bani si
sistem bancar intact.Daca toate astea numai exista,atunci numai pot functiona nici aceste procese.
Nu trebuie toate de-odata sa se distruga,dar este deja obositor sa fie tot mai multe intreruperi in
aceste lanturi logistice.
Destinatia este abrogarea regulilor actuale,legiilor actualului guvernamant.
Primul pas in aceea directie merge spre desfintarea infrastructurii in domeniul comert.
Sunt transformari inevitabile,o transformare lenta,asa incat deocamdata nu este remarcata de toti.
Socotit pe localitatea Topraisar,Neptun este exact pe ascendent (AC)
-Nemarginirea este cel mai tare simtita acolo.
-Nemarginirea este totul ce nu are granite,chiar ignora granitele.De expl.si forta a naturii.Poate fi si
apa ca la un tsunami,sau inundatii,sau foc (incendii ca in Australia,Africa sau California,care au fost
stinse saptamani in sir),sau alunecari de teren,cutremur,dar si virusuri sau bacterii si poate si o
combinatie din mai multe.
De aceea sunt planetele din cadrul al patrulea,planete de destin.Sunt necontrolabile.
Topraisar sta pe primul loc la destin si va fi innundat de nemarginire.
Interesant devine in primul rand in lunile mai si iunie.
Totusi are Romania in anul 2020 inca foarte mult noroc.
Si in realitate sunt evolutii bucuratoarecare mai acopera destinatia.
Vor fi legate multe aliante noi in primul rand si privat,sunt de vazut multe casatorii,schimburi de
domiciliu sau alte asocieri private noi.

ELVETIA
Si francul elvetian CHF va fi supus unei presiuni mari datorita brexitului.
In principiu mai functioneaza inca bine.
Dar la sfarsitul anului se va despartii francul elvetian de o alta valuta definitiv.
Elvetia are cu Germania in 2020 altercatii.
Elvetia are cartile mai bune in orice caz.

UE
In UE nu merg lucrurile inainte,doar ideile la mai multe moralitati.
De vazut este o stagnare.Nimeni nu se misca ,dar fiecare incearca se se scoata din situatia actuala.
Rezultatul sunt despartiri si mai multe indicatii ideologice.Brexitul este cel mai complicat divort pe
care ne putem imagina.Va fi multa cearta si incompatibilitati.Si brexitul aduce o disolvare de status.
Ce va cadea este :minoritatea de blocaj,la care s-a ajuns in primul rand in comisia UE de tarile:
Germania,Olanda,Austria si Marea Britanie.Tarile cu valuta forte stabilesc cei 34%necesare.
Dar la iesirea Marei Britaniei,tarile sudice din UE nu mai vor avea blocaj prin veto.

Acest fapt va avea repercursiune asupra eurobonds.
UE are constelatia principala:nereusire de aranjamente ,de incompatibilitate si o aspirare la
despartire (divort).Dar aceasta nu functioneaza asa simplu.
Situatia este ca la un divort cand divortatii nu reusesc sa se desparta unul de celalalt pentru ca tot
timpul intervin situatii care trebuie din nou negociate.Asa si UE devine tot mai incapabila de
actiune.Tot anul este doar cearta.UE risca sa se sparga.

GERMANIA
Anul 2020 este pentru Germania un an fatidic.
Fiecare om in parte este afectat.Germania este invadata in mai multe feluri.Pe scena publica totul
pare inca destul de bine.Momentan traiul vietii a majoritatii este inca inalt.Pentru acestia este greu
de imaginatca se poate schimba viata brusc.Deodata viata este schimbata.Asta se arata in a doua
parte a lunii iulie.Incepand de atunci totul se schimba foarte rapid.Dupa aceea totul va fi si mai
dificil si greu decat la sfarsitul lunii februarie.Incepe prabusirea imaginatiilor.Multe pe care ne-am
bazat se arata fara capacitate de sustinere.Se ajunge la mari pierderi pe plan material.
O constelatie inseamna:nu se mai ajunge la bani.Poate prin restrictie de bani gheata sau chiar prin
inchiderea unei banci sau expropriere prin fondul de garantare a depozitelor si poate prin salvarea
unei banci.Oricum totul va fi intors pe cap in primul rand economic si financiar.Aceasta se
considera pana in primavara 2021.Desfiintarea industriei de automobile continua.Ce se poate,se
distruge.Este o politica foarte destructiva.Multi se intreaba daca este doar incompetenta sau rea
vointa.Multe insolvente se arata in parcursul anului,chiar mai multe decat in anii trecuti.Planuri de
expropriere de imobile avanseaza.Schimbarea a statusului pe plan financiar este datorat in primul
rand de:1.nemarginire;imensitate.2.catastrofe naturale si de mediu sau prin felul cum sunt tratate
aceste teme.3.prin fortarea vehementa de expropriere a imobililor.4.forte externe.
Spargerea bulei imobiliare se vede la inceputul anului 2021.
Germania este pe drum de a fi condusa spre zid.
Desi Germania are deja un sistem imunitar slabit,nu se reuseste inca cu acest plan.Germania inca
mai are prieteni.
Aici vreau sa mentionez ca toti care isi doresc un crash financiar sau un backout,vad o santa mare sa
se mai indrepte situatia dupa aceea din nou intr-o directie mai buna.Dar in horoscopurile vazute de
mine, din anii viitori,nu se vede o directe spre bine.Nu se pune intrebarea daca va fi mai bine sau
mai rau.Fiecare intelege altceva prin aceasta notiune.Unii se refera la timpurile anilor `70 sau `80
sau si mai frumoase.Dar eu vad o cu totul alta evolutie.Suntem intr-o tranzitie epocala.Asta
inseamna ca in urmatorii 20 de ani se va schimba absolut totul!
Asa cum s-a schimbat viata dupa revolutie franceza (1789-1799) lumea intreaga.In sensul ca
ordinea veche a fost desfiintata.Schimbarile vor fi de data asta mult mai extreme.Si este indoielnic
daca vom privii aceste schimbari ca ceva pozitiv si mai bun.Germania se afla in ochiul vartejului ,ce
vom vedea pe parcurs.Se pare sa nu fie prea rau.Dar nu putem spune ca va fi mai bine situatia ca in
prezent.Va fi doar mai bine decat in alte parti ale lumii.
2020 mergem inca un pas in aceasta directie.Contractul de coalitie,care a fost semnat in data de
12.03.2018, scurge sub constelatia divort sau separare extrem de dificila si deficitara.In acea zi
statea planeta Uranus pe Germania.Chiar si Uranus-Luna,care dupa traducere corecta inseamna
abrogarea poporului sau abrogarea/desfintarea patriei sau si desfintarea sentimentelor.
Uranus este planeta desfiintarii:deci desfiintarea Germaniei ca tara cum o cunoastem,este de vazut
in contractul de coalitie din punctul de vedere al continentului.
2020 Uranus intra ca planeta principala in horoscopul Germaniei ca sa desfiinteze toata valorile
substantiale si toate granite.
Aceasta real,social si financiar.Va fi socul in zori de zi cand toti vor realiza ce au provocat si vor fi
paralizati de groaza.Asta se va intampla cam la sfarsitul anului 2020 inceputul anului 2021.
Angela Merkel trebuie sa numere cu un atac asupra ei.S-a stavilit o furie enorma in potriva
cancelarei.

AUSTRIA
Si in Austria se schimba totul dela baza.Poate nu asa drastic ca si in Germania.
Austria trece printr-o criza imobiliara si financiara.
Sebastian Kurz va avea tot anul multe desamagiri.In aceasta perioada el se va afla permanent intre
scaune.Este un timp obositor si rau pentru el.

FRANTA
Franta porneste destul de rau in anul nou.Deja in ianuarie sunt stagnari,obstacole,greve.
Situatia se agraveaza la inceput de primavara.
Nu doar strazi sunt blocate.Vor aparea restrictii din partea statului.O inbunatatire din partea politicii
lui Macron nu este vizibila.
Francezii fac mai departe greva.Este o intarire in ambele tabere.

MAREA BRITANIE
Se vad anul acesta multe violente.Se vad si atacuri cu motivatie ideologica.
Boris Johnson este in anul 2020 pentru multi un salvator.Pentru Germania si DAX,este de fapt mai
neplacuta politica sa.
El promite paradisul,dar multe forte se pozitioneaza in potriva lui.In primul rand economic si
financiar.GB are parte de un dezastru.Londra se infatiseaza destul de agressiva.Germania va fi unul
din perdanti in aceasta disputa.

RUSIA
Vladimir Putin are parte de un an plin de dezamagiri politice,cam pana toamna/iarna 2020.Totusi
reuseste in parcursul timpului sa gaseasca solutie dupa solutie.
El este a ceea persoana care in epoca actuala este macinata de celelalte structuri de putere.
Se afla intr-un camp de tensiune extrema si exista puteri care vor sa-l distruga.
El simpatizeaza Germania.Luna sa sta direct pe RFG.
Rusia are si in anul 2020 mari probleme economice si este aproape izolata.
Deja la inceputul anului se ajunge la mari turbulente si tendinte revolutionare.
La primavara se arata o inbunatatire economica placuta.

TURCIA
Erdogan si Turcia sunt 2020 o unitate.Amandoi au de multe ori noroc.
La inceputul anului are Erdogan un pic probleme.Exista forte care se pozitioneaza in potriva
intereselor sale.
La sfarsitul anului 2020 se vede o modificare importanta pe plan politic ptr.Erdogan.
El va fi atunci legea.Dar dupa aceea se formeaza o rezistenta masiva.Incep revolte.S-ar putea sa le
vedem mai clar in anul 2021.

AUSTRALIA
Se arata un inceput nou pe pamant ars.
Temele prezente sunt distrugere si moarte.
Incendiile devastatoare din anul trecut,duc la schimbari radicale si revolutionare,care azi inca nu
sunt vizibile.
Seful guvernului australian Scott Morrison are multe constelatii care inseamna:legatura indirecta
cu moartea,in radixul lui.
Spre sfarsitul anului il va obliga furia poporului sa faca schimbari grave,sau va fi rasturnat.

AFGANISTAN,IRAN,USBEKISTAN,OMAN
Astea sunt teritoriile pe care eu nu as face concediu.
Acolo se vad 2020/21 mari rascoliri.Mai mari decat le-am vazut pana acum acolo.
Temele sunt arme nucleare.Dar si rascolirile din acele parti au potential de distrugere ca si arme
nucleare.
In Iran sunt puteri revolutionare la treaba,care incearca sa rastoarne guvernul.
Dar posibilitatea de a reusii este minima.

CHINA
Beijing este momentan gastigatorul razboiului economic.
Din primavara incepand se va prezenta China si mai agresiva.
China se va instala cu totul intr-un nou fel pe plan financiar.

AMERICA
Continentul american va avea de suferit multe nenorociri si catastrofe naturale si ai mediului
inconjurator.
S-ar putea sa fie o intamplare violenta la granita SUA/Canada care va avea repercursiuni cu
implicatii adanci.In primul rand pe SUA.

SUA
SUA ramane pe directia lor si se cearta mai departe cu restul lumii.
Dar si in SUA se simte declinul economiei tot mai mult.SUA se afla si in acest an ca si in anii
trecuti,in fata insolventei.
Donald Trump afla in acest an multe dezamagiri.Multe despartiri se vad chiar si de prieteni vechi.
Alegerile le va gastiga oricum.Dupa alegeri va proceda si el mai agresiv.Dar 2021 strategia sa se va
evapora.Planurile lui nu i se indeplinesc pentru ca soarta ii distruge socotelile.
In California vor fi mari seisme,cutremure.
In special in regiunea San Francisco,Riverside si Palm Springs.Si la alte catastrofe ne putem
astepta.In plus se decupleaza mai multe state de dolar.

AMERICA DE SUD
Multe tari din America de Sud vor fi scuturate de tulburari grele interne.
In primul rand Brazilia va simti schimbari violente.
Pe prim plan se vad regiunile Rio de Janeiro si Coasta de Est.

PANAMA
Panama va apare in presa din cauza coruptiei,spalarii de bani si alte activitati ilegale.
Se va ajunge la mari pierderi financiare.

Schimbare a climei
Tema schimbarii a climei ne va ocupa permanent in noul an.
Din cauza ca catastrofele pe baza vremii mai extreme sau a distrugerilor de mediu,se ingramadesc si
in Germania(conteaza pana 04/2021).
Schimbarea conditiilor de mediu duc la schimbari profunde in realitate.Pe de o parte se ajunge la
mari turbulente reale,care duc la taxe si mai extrem ridicate.Exact acum incepe sa se formeze o
rezistenta.La sfarsit se instaleaza o noua ordine publica.

Friday for Future (FFF)
Si ei ne vor insotii in noul an,dar Extinction Rebellion o sa apara tot mai mult pe scena publica.
Ei vor deveni tot mai rebeli.
Consecintele vor fi tot mai dificile.Se poate sa se ajunga si la un atac aspra retelei de curent electric.

pana de curent
2019 a fost o pana de curent in america de sud.
Si Germania a fost aproape de un blackout.Pericolul unui blackout exista mai departe si devine tot
mai posibil in 2020
Potentialul este foarte aproape sa devina realitate.
Sa nu uitam cum functioneaza in ziua de azi toata infrastructura.
Deci un blackout acum este mult mai periculos decat a fost acum cativa ani in urma.

Catastrofe naturale
In toata lume se vad alunecari de teren,de munti si miscari de sol.
Altfel si mari inundatii.
Pe Islanda se va erupe din nou un vulcan
In anul 2020 totul va fi mai extrem.

Criza a refugiatilor
2015 in reluare se poate spune,dar va fi si mai grav.
Nemarginirea este reala si cuprinzatoare.
Ea ridica cu vehementa statusul,conditiile de viata se schimba profund.
Ca urmare vom avea dispute violente,care la urma lor aduc mari schimbari pe planul
real,material,social si juridic.
Asta intr-un fel cum nu s-a vazut pana acum.
Se asteapta situatii asemanatoare unui razboi civil.

In totalitate ne indreptam spre o lume noua si diferita de aceea pe care o cunoastem si pe care am
vrea s-o retinem.Nu merge doar sa supravietuim un blackout,prin care se schimba traiul nostru,sau
sa trecem cu bine peste un crash la bursa.
Vor venii tot mai multe colapsuri de curent,de piata.
2020 inca mai putem reface multe si nu vom avea colapsul total,chiar daca avem un an destul de
turbulent.Dar pamantul de sub picioare incepe sa aibe tot mai mari crapaturi.
De aceea va doresc la toti mult noroc si constelatii exceptionale pentru viata personala.

Calatorii samanistice
Am facut cateva calatorii in anul 2020.
Dar amintesc ca timpul probabil difera.Se poate ca cele aratate sa se intample cu 2-3 ani mai tarziu.

Prima calatorie din 01.12.2019
Sunt intr-un loc cu dealuri.dupa dealuri apare un fulger extrem de luminos.O explozie.
Cu frica astept daca se vede o ciuperca atomica urcand,dar din fericire nu se intampla.
Aceasta este Canada.
Atunci vad copii dela FFF fanatici.Vad ca le asteapta aceeasi soarta ca si copiilor, mai ales fetelor si
femeilor, de dupa al doilea razboi mondial.Vine o razbunare crunta.
Atunci aud cuvintele“exproprierea poporului“.
In Franta se ajunge aproape unui razboi civil.Foarte rau arata in Paris.
In Germania poporul este exproprietarit.Va fi aplicat si la imobiliare.

A doua calatorie din 26.12.2019
Cade ceva din cer.Atunci o explozie luminoasa in nord-vest (Canada).
Este o explozie groaznica care asa nu s-a vazut pana acum.Lumea este ingrozita.
Efectul asupra staturilor noastre este enorm de mare.
Seamana cu intamplarea dela Tschernobyl sau 9/11.
Dupa aceea se schimba focusul.
Inapoi zbor peste pamant ars si fum.

A treia calatorie din 29.12.2019
Intru in anul 2020.
Exista doar tacere.
Inainte a fost multa strigaciune,a fost foarte zgomotos.
Copiii dela FFF au strigat tare si mult,asa si cei din partidul de stinga si socialistii.Acum tac toti.
Totul este in tacere deplina.
Fiecare isi vede de treaba lui.
Ce s-a intamplat?
Cu violenta se sparg granitele Germaniei ca sa se schimbe tara fundamental si ptr.todeauna.
Asta se intampla in multe state din Europa,dar in Germania este situatia mai extrema.
Sunt tendinte unui razboi civil.
Nu aflu ce s-a intamplat concret.
Cineva a murit si a aparut adevarul.
Inainte de asta ma uit spre Canada-eu vad multi morti si aud „esec omenesc“
Donald Trump va gastiga alegerile din nou.
In America de Sud vor fi multe catastrofe naturale.

