Tiden
er
inde
til
at
forudsige naturkatastrofer og
forsvare menneskeheden!
Vi må samarbejde om at forudsige jordskælv og vulkanudbrud; vi
må forsvare Jorden mod asteroider og kometer; vi må lære at
kontrollere ekstreme vejrfænomener; vi må samarbejde om
forsvaret af denne ene menneskehed, vi alle er fælles om.
Af Benjamin L. Deniston
EIR, 10. sept., 2017 – Det sene august og tidlige september
har været en omtumlet tid i vores Solsystem. USA, Mexico og
Caribien rammes af en række intense orkaner (Harvey, Irma,
José og Katia). Forud for disse orkaner udsendte Solen flere
eksplosive soludbrud (inklusive den største i over et årti) og
afsendte udbrud af plasma direkte mod Jorden, udbrud, der
skabte alvorlige, geomagnetiske storme. Ud over orkanerne,
blev Mexico rystet af det største jordskælv i over hundrede år
– med en styrke på 8,1 og 90 km ud for den sydvestlige kyst.
Disse naturlige begivenheder minder os om menneskehedens
sårbarhed over for farerne i vort Solsystem og understreger
vor tids strategiske virkelighed: Nationerne må komme sammen
for at forsvare Jorden mod disse trusler.
Chiapas-jordskælvet med en styrke på 8,1 har på tragisk vis
taget omkring 100 menneskeliv (iflg. tilgængelig information
den 10. sept.). Takket være elektriske sensorer og
advarselssystemer, fik mange indbyggere en advarsel nogle få
tiendedele sekunder, før jordskælvets bølger nåede dem –
hvilket gav dem tilstrækkelig med tid til at forlade bygninger
eller finde ly. Men hvad, hvis vi kunne udstede advarsler
timer, eller endda dage, før store jordskælv indtræffer?
Små grupper af pionérvidenskabsfolk har i årtier helliget sig

til at detektere, studere og forstå forvarselssignaler, der
fremkommer i timerne, dagene og ugerne før udbruddet af
seismiske begivenheder. Disse videnskabsfolk har vist, at
forskellige former for elektriske, elektromagnetiske,
magnetiske, termiske og andre anomalier og signaler går forud
for
jordskælv
og
giver
grundlaget
for
tidlige
varslingssystemer, der kunne redde utallige liv.
Én af de ledende pionerer inden for dette område er professor
Sergey Pulinets, der har fremlagt sit revolutionerende arbejde
for EIR, Schiller Instituttet og LaRouche PAC. Professor
Pulinets har samarbejdet med sin kollega, prof. Dimitar
Ouzounov, i udviklingen af deres lithosfære-atmosfæreionosfære koblingsmodel. Denne model forklarer fysikken bag
jordskælvs-forvarselssignaler og giver den teoretiske ramme
for et tidligt jordskælvsvarslingssystem.
Efter vidtgående undersøgelser og demonstrationer, er deres
team nu klar til at bringe dette arbejde til aktiv anvendelse
– hvis regeringer er rede til at træde frem og støtte
udviklingen af tidlige jordskælvsvarslingssystemer.
I øjeblikket bringer lederskabet af Kina, Rusland, Bælte & Vej
Initiativet og BRIKS-partnerskabet verden nærmere til det Nye
Paradigme, som Helga og Lyndon LaRouche har forudset. Rent
strategisk betyder dette, at disse ledende magter, inklusive
dem i Europa og USA, må opgive geopolitiske ambitioner og
indlede et strategisk samarbejde for at forsvare Jorden og
alle dens indvånere mod udfordringer, der truer hele
menneskeheden.
Vi må samarbejde om at forudsige jordskælv og vulkanudbrud; vi
må forsvare Jorden mod asteroider og kometer; vi må lære at
kontrollere ekstreme vejrfænomener; vi må samarbejde om
forsvaret af denne ene menneskehed, vi alle er fælles om.
Denne artikel forekommer som lederartikel i EIR fra 15. sept.,
2017.

Foto: Soludbrud kan overvåges mht. deres potentiale for at
forårsage alvorlige, geomagnetiske begivenheder. Her er en
masseudsendelse i koronaen i færd med at sætte af fra Solen. I
denne kunstners gengivelse ses Jorden og dens magnetosfæres
feltlinjer til højre.(NASA/ESA)

