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Глобалната промяна на климата на Земята в основата си е производна от астрономическите процеси и тяхната цикличност.

Имайки предвид последните научни данни (в това
число и в областта на физиката, астрофизиката, космологията, хелиосеизмологията, астросеизмологията, климатологията на планетите) спектъра от космически въздействия е достатъчно широк.

Това са процеси, на които човечеството не е в състояние да влияе на
днешен ден, тъкмо за това не трябва да бъдат подценявани техните
последствия, възможните рискове
и трудности за хората във връзка с
предстоящите събития на Земята.
Хората е нужно да се готвят за тези
събития.
Ако учените от миналото правели своите изводи на
основата на изследвания и наблюдения извършени
с ограничени технически средства и ресурси в едно
или друго време, то днес техническия спектър от
възможности е станал много по широк. Последните
изследвания в областта на физиката на елементарните частици, неутронната астрофизика, извършени от работната група от учени на Международното
движение „АЛЛАТРА“, разкриват доста по-широки
възможности за перспективни фундаментални и
приложни изследвания...
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Грешката им се крие в това, че не са отчели влиянието на нарастващото ускорение на Вселената, космическите фактори, астрономическите процеси върху
състоянието на глобалната климатична система на
планетата. Всичко това влияе не само на Слънцето, но
и на планетите от Слънчевата система, в това число и
на такъв гигант като Юпитер, какво остава за нашата
планета.

Тази цикличност е неизбежна. Геоложката история на
нашата планета свидетелства, че Земята нееднократно е преживявала подобни фази на глобална промяна
в климата.

ALLATRA

Един от най-важните международни проблеми на XXI
век се явява промяната на климата на Земята. Особено
безпокойство предизвиква стремителния ръст в динамиката на катаклизмите, които се наблюдават в последното десетилетие. На днешен ден съществува огромен
риск от неразбирането и недооценката на всички фактори и мащабите на влияние на различните космически и геоложки процеси върху глобалната промяна на
климата на Земята. Съвсем наскоро, още в края на XX
век някои учени издигали различни хипотези и теории
за постепенната промяна на климата. Но всичко се оказало съвсем не така, както са си го представяли. Внимателният анализ на ръста на природните катаклизми,
екстремните климатични явления по целия свят, а също
така статистическите данни относно космическите и
геофизичните явления за последните години показват
тревожна тенденция към рязко увеличаване на тяхната
цикличност. Тези данни свидетелстват, че издигнатите
от редица учени предположения, че промяната на климата в близките 100 години ще носи плавен характер
не се оправдават, тъй като този процес тече с много поголяма динамика.
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На днешен ден се е натрупало голямо количество общоизвестни
и слабо известни факти свидетелстващи за различни планетарни промени, случили се за много
кратък интервал от време. Това е
и ускорението на движението на
тектоничните плочи и ръста на
активните процеси от общопланетарен характер като сеизмичната, слънчевата активност, промяна на магнитното поле на Земята,
скоростта на преместване на магнитните полюси,
преместването на земната ос, промяната на албедото на планетата, нейните орбитални параметри.
Освен това се наблюдава увеличение на температурата близо до повърхността на Земята, топенето
на вечно замръзналите земни площи, съкращаване на площите на полярните ледени шапки и морета, повдигането на нивото на моретата и океаните, промяна на руслата на реките, възникването
на опасни хидрометереологични явления (суши,
наводнения, тайфуни) и много други. Тоест, регистрират се множество изменения, протичащи в
земната литосфера, хидросфера и атмосфера.
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Максималното, което имаме –
това са няколко десетилетия,
имайки предвид надигащите се
събития. Изострящите се геофизични прцеси на планетата,
появата на различни аномалии,
увеличението честотата и мащабите на екстремалните явления,
скокообразното усилване на природните катаклизми в атмосферата, литосферата, хидросферата на
Земята през последните две десетилетия свидетелстват за отделянето на екстремно високи нива
на екзогенна (външна) и ендогенна (вътрешна) енергии. Както е
известно, през 2011 година този
процес преминал в нова активна
фаза на развитие, за което свидетелстват пиковете на отделяната
сеизмическа енергия, фиксирани
при зачестилите силни земетресения, а също така и при увеличения
брой на разрушителните тайфуни,
урагани, глобалната промяна на
буреносната активност и други
аномални явления на природата...

Международное общественное
движение «АЛЛАТРА» (www.allatra.org)
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Реално, хората нямат
не 100 години, но дори и
50, за да се подготвят за
надигащите се глобални
промени.

Глобалните климатични промени вече влияят на
здравето, условията на живот и осигуряването на
жизнения минимум на хората от всички континенти
на Земята. Наблюдаваният ръст на глобалните природни катаклизми говори за това, че в близките десетилетия ще се сблъскаме с катастрофални последици
от световен мащаб, засягащи цялата човешка цивилизация с невиждани в историята жертви и разрушения. Обществото неизбежно се доближава до пика
на дадената фаза и днес вече се намира в епохата на
глобалните климатични промени и проблема с климата вече не може да се разглежда като изключително
научен. Това е комплексен общо дисциплинарен проблем, засягащ социалните, икономическите, екологичните аспекти...
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...Дори тази публична информация за глобалната
промяна на климата, достъпна на днешното световно
общество свидетелства за развитието на крайно негативна ситуация за човечеството. Конкретно в доклада на Междуправителствената група от експерти по
промяна на климата (МГЕПК) от 31 март 2014 година
се казва, че на всички континенти и океани се наблюдават последствията от промяната на климата, предизвиквани от глобалното му затопляне. Отбелязва
се, че наблюдаваните последствия от промяната на
климата вече са засегнали екосистемите на сушата и
океаните, някои източници помагащи за съществуването на хората като водоснабдяването, селското
стопанство, човешкото здраве. Тоест хората, обществата, екосистемите по цял свят се оказват изключително уязвими, но с различно ниво на уязвимост
в различните места на планетата. Последствията от

промените могат да се окажат неочаквани, изключително сериозни, всепроникващи и необратими...
Промените в климата вече са абсолютно очевидни
и вземат все по застрашителен характер. Временните мащаби на климатичните промени на планетата, безусловно превишават средностатистическата продължителност на „политическия живот“ на
онези лица, които взимат решенията, свързани с
безопасността и съдбата на цели народи. Днешната световна политика на потребителското общество
все повече губи своя човешки облик, разкривайки
своята истинска същност. Достатъчно е да се разгледа какви мерки за осигуряването на безопасността
на народите се приемат в едни или други страни и
кой реално осигурява своята безопасност, прикривайки се зад „грижатата за народа“...
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Политиката на определени международни организации от развитите страни, някои учени спонсорирани от тях поддържат теорията, че една от основните
причини за промяна на глобалния климат на Земята
се явява антропогенно въздействие върху природата, свързано с изхвърлянето на парникови газове в

атмосферата. На тази основа са разработени различни международни документи, такива като протокола
от Киото (допълнение към рамковата конвенция на
ООН за промяна на климата). Независимо от положените усилия практиката е показала неефективността
на подобни документи...
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По ирония на съдбата такъв фактор като „антропогенното влияние“ несъмнено има място, но той носи
изключително политически и комерсиален характер.
Вместо очакваното от масите изпълнение на обявените намерения по подобряването на климатическата
ситуация на планетата от силните на деня, изпълнението на тези задължения на практика бе превърнато
в комерсиален проект, търговия с квоти, водещо до
обогатяването на ограничен кръг от лица. За съжаление тези международни документи се превърнаха
просто в един аргумент в търговските войни и фактор за оказване на натиск върху икономическата
политика на една или друга страна. Те преследват в
основната си част различни бизнес интереси на отделни лица, от колкото реални действия за подобряване ситуацията на планетата. Уви, отново се активира чисто човешкия фактор и налагането на решения
продиктувани не от най-добрите подбуди на отделни
заинтересовани лица.
За съжаление в света на потребителското общество се
огласяват и популяризират масово такива климатични
хипотези, които са изгодни единствено на тези страни,
които ги инициират, поддържат и пропагандират. За
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едни страни – това е политическия интерес, за други –
икономическия. А като цяло – утопичния поглед върху
кардиналното решение на въпросите, свързани с глобалните промени на климата. Но затова пък напълно
реално осъществяване на стратегическото съперничество, скритата борба за власт и световно влияние, което увеличава риска за конфронтация между големите
държави. Както е известно от теорията на системите,
всяка идея, носеща високи доходи, се използва във все
по-сложните условия до тогава, докато не се превърне
в причина за голяма катастрофа...
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Мащабните природни катаклизми, които протичат
циклично на планетата вече са се случвали неедно-
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Без съмнение човешката активност влияе негативно на
околната среда в мащабите на планетата. Но това влияние е минимално в сравнение с протичащите природни
явления, които само ще се усилват в близко бъдеще, за
което не спират да алармират добросъвестните учени
по целия свят. На днешен ден антропогенното въздействие не се явява причина за мащабните планетарни
катаклизми, поради посочените по-горе причини. Глобалните климатични промени на Земята се случват по
независими от човечеството обстоятелства и изискват
реална консолидация на усилията на всички хора на
планетата за оцеляването на цивилизацията в близко
бъдеще, струва си всеки жител на планетата да се замисли за това.
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кратно в историята на Земята и човешката цивилизация. Но какви уроци ни носят тези научни знания, свидетелствуващи за някогашните планетарни
трагедии? Природните катаклизми нямат „държавни граници“, тези изкуствено създадени условности,
които били измислени от управниците за разделяне
и власт над хората. Последствията и бедите, които
носят общопланетарните катаклизми излизат далече
извън границите на една или друга държава и засягат по един или друг начин всеки жител на Земята.
Рязкото повишаване на сеизмичната и вулканична
активност води до моментални катастрофични последствия в едни или други области. От лицето на
Земята изчезват цели държави, загиват хора, мнозина остават без покрив над главата и средства за
съществуване, започва глад и широкомащабни епидемии...
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На 11 март 2011 година в Япония се случило найсилното земетресение за целия период от сеизмични
наблюдения в дадената страна – „Великото източно
земетресение“ с магнитуд 9,0 степен по Рихтер. Епицентърът на сеизмична активност се намирал на 130
км от град Сендай, тъй като властите имали много
малко време да предупредят и защитят населението
от наближаващото цунами, било невъзможно да се
направи каквото и да било. Тоест точното време и място на трагедията станало известно на властите едва
11 минути преди началото...

Снимки на японския грас Натори: преди (ляво) и след (дясно) земетресението със сила 9,0 степен
по Рихтер, разтърсило полуостров Осика на 11 март 2011 година. Снимките са предоставени от
корпорация Geo Eye.
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Съвременното ниво на научно-техническия прогрес позволява на някои развити страни да следят
мащабно със своите спътникови мрежи ситуацията
на Земята. Създадени са редица програми и системи
за връзка, благодарение, на които се осъществява
мониторинг и прогнозиране на процесите, случващи се на планетата като цяло и на различни локални
участъци и се фиксират всички физични промени.
Въпреки това съвременната наука за климата, която
се основава на остарели данни за физическите процеси в микро и макрокосмоса на днешен ден не е в
състояние да прогнозира екстремните природни явления с голям интервал от време преди настъпването на събитията.
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Историята ни учи, че липсата на единение на човешкото общество на духовно-нравствена основа
и съвместни действия на хората по цялата планета,
континент, област в отношение подготовката към катаклизмите и бедствията от глобален мащаб води до
унищожението на голяма част от тези хора. А оцелелите умират от неизлечими болести, епидемии и са-

моунищожение във войни и междуособици борейки
се за източниците за оцеляване. Като правило, бедата се появява внезапно, пораждайки хаос и паника.
Единствено предварителната подготовка и обединението на народите по света пред предстоящите природни опасности дава големи шансове за оцеляване
и съвместно преодоляване на трудностите в епохата,
свързана с глобалните промени на климата на планетата.

На днешен ден развитието на теоретичната и приложна ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА (http://allatra.org/
bg/reports/iskonnaja-fizika-allatra),
формираща фундаментално новото
разбиране за физическите процеси и
явления, случващи се в живата и не
жива природа, дава шанс на човечеството за еволюционен пробив в различни клонове на науката, тъй като
всичко в този свят се базира на физиката. Това засяга и областта на геофизиката и нейното по-детайлно изучаване. Опира се на общите закони на
ИЗКОННАТА ФИЗИКА АЛЛАТРА,
дава възможност да се правят изчисления, които ще позволят в близко
бъдеще не само да се предвиди хода
на развитие на физичните процеси
и явления, но и с голяма точност да
се предвиди поведението на природата. А това означава да се предприемат адекватни мерки за пълно или
частично предотвратяване на едно
или друго природно явление, в краен случай да бъде смекчено или наймалкото да се предприеме евакуация
на населението...

Международно обществено движение
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Как съвременните учени съдят
за възникването на едни или други явления? В метеорологията
мощните дъждовни облаци се
явяват едно от главните условия
за възникването на торнадото,
което на свой ред се формира при
нахлуването на студени въздушни маси върху нагрятата земна
повърхност. Спътникът фиксира
облачния фронт и по тези снимки
учените правят своите предположения за вероятното възникване
на съответното природно явление. Реално, човечеството констатира визуално и прави своите
изводи по следствията от случилите се в невидимия свят физични
явления. Изводите на учените носят характера на предположението, а не точно знание на причините за зараждането на различни
явления във физическия свят.

ALLATRA

Всичко, което се обявява публично на
световната общественост е възможността за възникването на едно или
друго природно явление. Тоест реално протича гадаене на „боб“, а не точни разчети базиращи се на физичните
процеси, водещи до едни или други
промени.
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Но тук изниква остро въпроса за това в чии ръце могат да попаднат тези напредничави научни знания? Какво е състоянието
на днешното съвременно общество, тънещо в блатото на потребителския начин на мислене?

Международно обществено движение
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Днешното световно общество е раздробено изкуствено от системата с: граници, идеологии политически
партии, религии, социални слоеве и много други.
Съвременната система негласно пропагандира шаблона, че човек за човека е вълк. Промишлено-финансовия „световен елит“, владеещ огромна част от
световния капитал, под едни или други предлози реализира проекти преследващи анти хуманни цели.
Достигнали до така наречения „световен елит“ някои
индивиди смятат, че висшите научно-технически достижения трябва да принадлежат единствено на техния тесен кръг, а населението на планетата трябва да

съществува в страх, нищета и послушание. Течащата
в днешно време идеологическа обработка на съзнанието на световното общество, изкуствено навързваща
модела на потребителското отношение към живота
разрушава духовно-нравствените основи и стимулира в хората горделивостта, егоизма, завистта, страха,
омразата един към друг. Последното се поднася на
обществото под формата на постоянното внушаване и
търсене на „външни и вътрешни врагове“ и се прави
с една-единствена цел – разделяне на обществото на
малки части, които могат да бъдат лесно манипулирани и настройвани едни срещу други.
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В целия свят се оказва изкуствен системен
натиск, целящ създаването на геноцид, целящ повишаване смъртността на населението на земното кълбо. Внедряват се различни програми за изкуствено съкращаване на
населението на планетата в това число и с
помощта на преднамерено създавани икономически, финансови, продоволствени
световни кризи. Нагнетява се демографска
психоза. С помощта на СМИ на народите по света се внушава абсолютно невярна
информация, че ръста на населението се
явява главна причина за бедността в света
и това грози с екологична катастрофа; че
във връзка с „пренаселването на планетата“
вече има „недостиг на продоволствия, питейна вода и ресурси“.

Тъкмо за това няма никакъв проблем с „пренаселването на планетата“. Единствената причина поради, която световния елит (световните банкери
и олигарси, съсредоточили в своите ръце голяма
част от световния капитал) се стреми да съкрати
населението на Земята това е – жаждата им за власт
и контрол над целия свят. Работата е там, че при

А реално, планетата е способна да
изхрани 25 милиарда души, което се
потвърждава от разчетите на прогресивните световни учени. Нещо
повече, днешните технологии, разработени на основата на ИЗКОННА
ФИЗИКА АЛЛАТРА, позволява да
се получи безплатна енергия от неизчерпаем източник, а следователно
да осигури безплатно всички хора
на Земята с продоволствия, питейна
вода и необходими условия на живот.

увеличаване на населението на земното кълбо човечеството става за тях трудно управляемо, в него
се появява повече свободомислие. Системата за тотална власт започва да издиша. А свободомислието и независимото общество, в което доминират
духовно-нравствените приоритети – са огромна заплаха за системата...
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Но в съвременният потребителски свят, вместо да се
решават проблемите на народите по света, се взимат
решения за неговото изкуствено съкращаване. Тайните решения на шепа промишлено-финансови магнати се въплъщават интензивно в живота посредством
усилията на същото това много милиардно население
на Земята. Както е известно, колкото повече се нагнетява страха, толкова е по-лесно да бъде управлявано.

Конкретно в конспиративните теории и аналитичните
материали за световната политика съществува такова
понятие като „златният милиард“ („нов световен ред“),
което предполага съкращаване на населението на Земята до един милиард души. Тази теория можеше и да
си остане незабелязана ако не бяха постоянните потвърждения на идеологията и от събитията случващи се
по целия свят през последните десетилетия...
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родни катаклизми или да са посещавали зони, където
все още съществува вероятност за възникването на едно
или друго екстремално природно явление? Като правило
нито един от управниците не загива в природните катастрофи, затова пък масово загива така нареченото „простолюдие“, тоест такива като всички нас. В момента, в
който се появи информация, че живота на един или друг
високопоставен управник е застрашен, то те са първите,
които бягат от своята страна, осигурявайки своята и безопасността на своето семейство, а след това дори черпят
политически дивиденти от последствията на трагедията.
Вече не е тайна, че в днешния потребителски свят се налага правилото да се скрива истинната информация от
обществото и целенасочено да се занижават рисковете
за здравето на хората, както и циничното отношение към
чуждия живот...

Международное общественное движение
«АЛЛАТРА» (www.allatra.org)
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...Нещо повече, във връзка с неизбежността на надигащата се общопланетарна климатична катастрофа, на днешен
ден в „задкулисието“ звучат други цифри. Вече иде реч за
само 144 хиляди души, „имащи право на съществувание
на Земята“, от които 4 хиляди е световния елит – 40 хиляди обслужващия персонал и охрана, а 100 хиляди са
робите, осигуряващи максимално удобство на елита. За
тази цел са построени цели бункери, тайни подземни градове с продоволствия достатъчни за оцеляването по време на периода на глобалните природни катаклизми. Колкото и да е парадоксално, но тези подземни градове са
способни да поберат сумарно именно 144 хиляди души...
Бункерите всъщност са просто илюзия за безопасност в
този свят, та нали всеки човек е не само смъртен, а внезапно смъртен. Случайно да сте виждали първите ръководители на държавите да са загивали по време на при-

В световното общество трябва
спешно да се променя потребителското отношение към живота със
съзидателното. Наблюдава се сериозно отстъпление от духовно-нравствените основи, тази главна опора
в живота, заради която съществува
човешкия род...

Международно обществено
движение „АЛЛАТРА“
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Хората остават сами с бедата, в това число и по време
на катаклизмите. Много от тях загиват просто, защото
не са били информирани на време за надигащата се
опасност, а още повече от хората губят своите домове,
средствата за съществуване и се превръщат в климатически бежанци. А в условията на потребителското
общество и раздутия егоцентризъм, положението на
бежанците става по-лошо от най-последния роб. Ако
отнякъде се появи помощ, то в повечето случаи тя е
закъсняла, когато много от хората вече са загинали. А
и в много отношения тази помощ зависи от политиката, а не от реалното съчувствие и взаимопомощта на другите народи, които утре
могат да се окажат в същата ситуация на
жертви на климатичните промени. Но
още по-страшен е факта, че в хората попаднали в такава бедствена ситуация и
завладени от паниката и отчаянието се
активират същите тези шаблони, които
са възприели от потребителското общество – пренебрежително отношение към
чуждия живот и грижа само за себе си.

Достатъчно е да си спомним опита на Китай,
когато в провинция Хайнан била дадена грешна
прогноза за очаквано земетресение. Следствие
от настъпилата паника, мародерствата и други причини, предизвикани от спешната евакуация
на населението от дадения район, загинали много
повече хора, от колкото при едно евентуално земетресение.

Кое е първото нещо, което една държава започва
да изчислява след природното бедствие? Числото
на жертвите, което като правили се занижава, също
така и икономическите щети, които като правило се
завишават. Нима може човешкия живот да се съпоставя с вещоманията и финансовата статистика? Та
това са човешки животи, които е можело да бъдат
спасени или поне драстично минимизирани. Кой от
нас би искал да стане просто една цифра в статистиката? Никой.

Статистически данни на някои държави за щетите,
нанесени от природните катаклизми
Държава
СУМАТРА
(земетресение с
магнитуд 9,1 – 9,3)

Дата
на събитието

Икономически
щети

Официален брой
на жертвите

Не официален
брой на жертвите

227 898

350 000
http://www.sristi.org/dmis/book/print/14

26 декември
2004 г.

34 милиарда
долара

http://earthquake.usgs.gov/
earthquakes/world/most_
destructive.php

ХАИТИ
(земетресение
с магнитуд 7,0)

12 януари
2010 г.

7,804 милиарда
долара

222 500

316 000

http://www.lessonsfromhaiti.org/
download/Report_Center/PDNA_
English_original.pdf

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/
world/most_destructive.php

ЯПОНИЯ
(земетресение
с магнитуд 9,0)

11 март
2011г.

около 309
милиарда
долара

15, 889 – загинали
2,597 – изчезнали
безследно

23,377

http://earthquake.usgs.gov/
earthquakes/eqinthenews/2011/
usc0001xgp/#summary

http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/
higaijokyo_e.pdf

http://earthquake-report.
com/2011/08/04/japan-tsunamifollowing-up-the-aftermath-part16-june/
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Защо се случва така? Защото цивилизацията се
оценя не по нивото на духовно-нравствения ръст
на обществото, а по темповете на икономическия
ръст. Тъкмо за това всяка държава се интересува
на първо място от икономическите щети. Но тук
изниква въпроса, а какво всъщност представлява
държавата в своята основа? Кои са онези хора,
които представляват една държава? Това е само
една малка групичка, притежаваща контрол над

цялото общество, която живее на една или друга територия. Те са същите хора, както и всички
останали, с една разлика, че са се поставили повисоко от обществото и вече се грижат за него.
Човечеството по един безмозъчен начин е приело
именно тези правила на играта и със своите ръце
изпълнява програмите на системата, независимо,
че хората имат възможността да променят всичко
това...
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Днешният проблем номер едно – е зомбирания с
потребителското отношение към живота човек,
изпитващ пренебрежение към чуждия живот и
смърт, загрижен единствено за себе си и това се
повтаря фрактално в цялото общество... Всяка
държава сама решава дали си струва да помогне

на някоя друга страна претърпяла някакво бедствие или не, както и каква да бъде тази помощ,
сама преценя своите сили, технически и икономически възможности и взима решение за помощ на
населението или за предотвратяването на последствията от катаклизма...

© 2014 Marco Di Lauro,
http://www.marcodilauro.com/
(Frederic Dupoux/Getty Images)

© 2014 Marco Di Lauro,
http://www.marcodilauro.com/

Земетресението разтърсило на 12 януари 2010 година
остров Хаити, намиращ се в карибско море, не далече
от бреговете на Централна Америка нанесло катастрофални щети на република Хаити и нейното население. То отнело живота на повече от 222 000 души.
Последното земетресение с такъв магнитуд в Хаити е
било регистрирано през 1751 година. Най-страшното
е, че по-голямата част от хората загинали не от самата стихия, а вследствие от борбата за късче хляб и
глътка вода, нападенията на мародерите и отсъствието на елементарна човешка помощ. Оцелелите от
земетресението Хаитяни масово умирали по улиците
от острия недостиг на питейна вода, продоволствия,
медикаменти и лекарска помощ.
Журналистите, които пристигнали на мястото на
бедствието нарекли ситуацията „апокалиптична“ не
заради голямото число на жертвите и катастрофалните разрушения, а заради тежката психологическа
обстановка сред хората. В града царяло безжалостно
мародерство. Труповете първоначално били събирани
по тротоарите и банкетите на пътищата, но когато
се натрупали прекалено много, започнали да ги ринат с
булдозери. Месните жители били овладени от злоба и
отчаяние. Поради високата температура и наличието
на хиляди разлагащи се трупове се зародила опасността
от масова епидемия... Хората се редили на километрични опашки за продоволствия, в които царяла основно
агресия. Част от жителите нападали продоволствените складове, грабили и отнемали едни на други храната,
много от хората умирали направо на улицата от глад и
обезводняване... Оцелелите жители на Порт-Пренс споделили, че не видели никаква реална помощ от техните
управници, както и от другите държави, независимо, че
едва ли не от всички държави по света постъпвала информация за изпратена такава.
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В световен мащаб вече се наброяват десетки милиони хора, принудени да напуснат своите домове поради стихийните бедствия. Тази цифра
расте с всяка година. В близко бъдеще климатичните бежанци ще са милиарди! Оцеляването върху
огромните опустошени, наводнени и заразени (с
вследствие от технологическите катастрофи) пространства практически ще бъде невъзможно. През
това време голяма част от хората все още нехайно
се надява, на помощ и някакви действия, отговорност за своите животи на тези, които първи ще избягат при най-малката опасност. Струва си всички
хора да се замислят: ако сега, в относително мирно
време, жреците и политиците от световния елит са
загрижени единствено с осигуряването на своето
благополучие и спасението на своите семейства, то
какво ще се случи в близко бъдеще – по време на
глобалните катаклизми? Мислейки, че проблема с
оцеляването на цялото човечество няма да засегне
лично вас, вашите деца и внуци е равносилно на
обричане на гибел...

ALLATRA

Не е тайна, че в съвременния свят помощта се дава
избирателно. Международните механизми координиращи общата хуманитарна помощ и нейното
насочване към пострадалата страна не са развити,
а тези, които има в момента са силно политизирани. Навсякъде, по една и съща схема се нагнетяват социалните и морално психологически ситуации: „стихията (не е засечена на време) – паниката
(жертви и пострадали) – страх по целия свят (чрез
съответната масова пропаганда на СМИ)“. Тоест
случва се бедствие, което поражда паника сред неподготвените за това бедствие хора и благодарение
на СМИ този страх се усилва по целия свят. Общо
взето, както при човека в потребителското общество, така и при групите хора, управляващи страната се активира един и същ механизъм на доминация на егоистичното мислене. Своевременната
промяна вектора на мислене на обществото в посока на доминация на духовно-нравствени, съзидателни приоритети може да предотврати много
беди, които са надвиснали над човечеството...

thekievtimes.ua
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Както Луната затъмняваща слънцето изглежда голяма и значима в сравнение с него, така и политиците прикриват от хората реално надигащите
се неизбежни глобални катаклизми. Прикриват
се и отвличат по всевъзможни начини вниманието на хората от реалните проблеми, прокарват
чрез своите сценаристи и продуценти театралния сценарий на световната политика, разпалвай-

ки изкусно разпри, конфликти, продоволствени
и икономически кризи. Създават се изкуствено
нестабилни условия за съществуване на хората,
на които проблемите на собствената им държава
(както Луната скриваща временно Слънцето) изглеждат много по-значими, от колкото реалните
проблеми на Земята и оцеляването на човешкия
род (Слънцето).

на тези действия голяма част от световното общество
се намира в постоянно напрежение, под постоянните
удари на изкуствено създаваните ситуации, уж свързани с финансови кризи или военни конфликти...

(Lalage Snow/AFP/Getty Images), http://www.theepochtimes.com/

Днес вниманието на обществото се приковава
върху въоръжените конфликти, прецизно организирани и спонсорирани от заинтересуваните страни. Въоръжен конфликт в Йемен на основата на
религиозни разпри, разраснали се до политическо
противопоставяне. Въоръжен конфликт в Сомалия. Въоръжен конфликт в Южен Судан, довел до
бедствено положение 7 милиона души. Конфликти
в Ливан, Сирия, Палестина, Ирак, Иран, Израел,
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Вместо да се насочат всички усилия към реална консолидация на народите по света, се разпалват войни и омраза едни към други, изкуствено се стимулират политически урагани и икономически торнада. В резултат

сектора Газа, Нигерия, Камерун, Либия, Алжир,
Мали и много други страни... Последствията от
превратите и революциите навсякъде са едни и
същи, протичат по един и същи сценарий: Унищожението на огромно количество хора, разрушаването на инфраструктурата, икономически колапс,
безкрайни потоци от бежанци, разчистването на
големи територии от местното население поради
поръчания военен театър.

http://pennypincherjournal.blogspot.com

John Moore/Getty Images North America),
http://www.zimbio.com/
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В Международното движение „АЛЛАТРА“
влизат хора от различни страни и те наблюдават в своите държави практически едни
и същи политически явления и изкуствено
навързаните политически взаимоотношения.
Между самите хора практически няма някакви особени различия, всички те имат едни и
същи стремежи и желания: всички здравомислещи хора искат да живеят спокойно, мирно,
достойно и щастливо. Алгоритъм на събитията също е един и същ, всичко се случва като по
шаблон. Навсякъде цари едно и също разделение, социална диференциация, разделение
и неравенство на обществото. Политическите
и жречески единоборства постоянно създават
нестабилност и въвличат в конфликт подчинения им електорат, разделят обществата на
противоборстващи лагери. В много страни по
света усилването на националната вражда се
случва като по сценарии и предшества смяната на властта. Гладът и страха, разделението
на бедни и богати, негласните действия на
политиците дори срещу собствените си народи се е превърнало в ежедневие. Но щом
навсякъде се използва един и същи сценарий,
следователно зад този театър на световни
събития стои една и съща група сценаристи и
режисьори, манипулиращи съзнанието на масите, а хората дори не го забелязват, виждайки
единствено „своята Луна“.

ALLATRA

...За да се държат масите в неведение и безразличие към случващото се, за да не мислят за глобалната картина, хората биват
принуждавани да оцеляват и да се борят за
насъщния. Дори и за тези, които имат натрупано имущество и финанси се създават
дестабилизационни условия целящи загубата им, мотивирайки действията с „естествените“ икономически кризи. Общо взето
свиват мирогледа им до точката на грижи за
днешния ден, карат ги постоянно да мислят
за натрупаното, съсредоточават вниманието
изключително върху користните интереси.
Та нали загубата на натрупаното ще задене
горделивостта на дадените хора, ще понижи
техния обществен статус. Системата държи
хората в една илюзия на условностите, отнемайки тяхната жизнена сила и време за
подхранване и осъществяване на своите
програми. И всичко се прави, хората да не
забелязват глобалното, в това число и неизбежното, което предстои. Но какво ще се
случи ако хората се освободят от наложените им илюзии и ограничения и осъзнаят истинния смисъл на своя живот, вземат
и се обединят на основата на мира и приятелството, независимо от системата, независимо от волята на световните политици и
жреци?

Самата система на днешното световно потребителско общество е построена с цел разделение, започвайки от държавите и завършвайки със семейните
взаимоотношения, егоистическото отношение едни
към други, безразличието към „чуждите“ проблеми,
към „чуждата“ беда и „чуждия“ човешки живот. И
всичко това се случва на прага на глобалните световни катаклизми! Ако днес системата на световната политика настройва всички едни срещу други в
полза на бизнес интересите и амбициите на своите
проводници, стимулира в хората национална, религиозна и расова нетърпимост, ако пробужда в хората най-низките инстинкти и пропагандира в СМИ
убийствата, разприте, войните, разрушенията и зомбира умовете на хората, карайки ги да враждуват помежду си, то какво очаква човечеството утре?
Та нали всеки, където и да живее и колкото сигурно да се чувства днес, утре може да стане жертва на
природните катаклизми, климатически или политически бежанец. Всеки утре може да остане без работа и средства за съществуване. Единствено човешката доброта е способна да обедини хората и да им
помогне да преживеят трудните времена. Всеки още
днес може да се прояви като разбиращ и загрижен
човек, изпитващ душевна доброта към ближния. Та
нали там, където живеят двама винаги ще се намери място за още двама, там, където живеят петима,
винаги ще се намери място за още пет души. Ако
човек още днес е способен да се свие в собствения
си дом в името на спасението на „чуждото“ семейство и техните деца, да сподели своята храна, дрехи
и покрив, Ако днес е способен да стане пример за
висша хуманност и човечност за мнозина, да победи
своето зло, да твори и умножава доброто по света, то
това е залог, че утрешния ден все още не е загубен за
човечеството...
На днешен ден има маса открития и изобретения,
които могат да променят много в живота на обществото към по-добро. Но сред световните политици
и жреци съществува негласно табу относно дадените научни изобретения, способни да променят качествено човешкия живот. Световната общественост
не е запозната с това, тъй като всички разработки се
скриват още на нивото патентоване, а много често
и много преди това, на етапа на самото откритие.
Всичко се прави тайно в полза на бизнес интереса

на шепа хора. Световните политици и жреци не могат да допуснат подобен глобален пробив на научнотехническия прогрес, тъй като това ще предизвика
за тях редица проблеми.
Както вече се спомена в дадения доклад, на днешен ден е известно, че нашата планета е в състояние да издържи популация от 25 милиарда души.
Последните открития в областта на новата физика
(ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА) вече утвърждават, че е напълно реално да се обезпечи напълно
такова количество хора не само с продоволствия и
питейна вода, но и с всички жизнено необходими
условия. Днес удължаването на човешкия живот
отвъд видовия предел и лечението на смъртоносните болести вече не е фантастика, а напълно доказан
научен факт...

Международно обществено движение
„АЛЛАТРА“ (www.allatra.org)

SCIENCE

ALLATRA

46

Разделения и прегради, кавги и борби – ето това е
крайния резултат от развитието на системата на
потребителското общество. Всичко това са едни и
същи нейни програми действащи навсякъде по един
еднотипен начин: между народите, държавите, хората, живеещи на една улица и дори между членовете
на едно семейство. Но тези разрушителни програми
е лесно да бъдат трансформирани в съзидателни и
обединяващи, ако самите хора го пожелаят и предприемат действия към обединение, независимо от
системата.
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Във връзка с развитието на ИЗКОННА ФИЗИКА
АЛЛАТРА, пред обществото се разкриват такива перспективи, който могат да променят кардинално неговия живот. Първо, тези знания позволяват да се получава така наречената „свободна енергия“ абсолютно
безплатно и в неограничени количества, прекъсвайки зависимостта от енергийните полезни изкопаеми
като нефт, газ, въглища и др. Второ, знанията на ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА, и това вече е доказано,
позволяват да се получат всякакви органични и не-

органични съединения, а също така да се мултиплицират живи и не живи обекти в готов вид. Та нали в
основата на химията стои физиката, тъй като всичко е
изградено от елементарни частици. А по-точно всичко в нашия свят е изградено от това, от което са изградени елементарните частици и контрола над това
позволява да се създаде абсолютно всичко в необходимото количество. Днес, благодарение на знанията
на ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА вече са получени
първите експериментални доказателства...
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...А това показва, че могат да бъдат
създавани всякакви хранителни продукти от най-високо качество годни
за директна консумация, както и да
се подобрява всичко, което е необходимо. Тоест не са нужни дървета и
усилия за тяхното отглеждане, за да
се получи една ябълка с необходимите вкусови качества и химически елементи. Не е необходимо да се отглежда пшеница и да се организира цял
цикъл на производство, за да се получи крайния продукт във вид на прясно
изпечен хляб. Не е необходима крава,
за да се получи прясно мляко с безупречно качество или кокошка, за да
се получи едно яйце. Не е необходимо
да се убиват животните, за да се получи едно готово месно блюдо. Та нали
млякото, яйцата и месото са просто
комбинация от елементарни частици
Всичко може да се създава в готов
вид, знаейки законите за управление
на това, което лежи в основата на елементарните частици. И всичко това
благодарение на знанията на ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА е вече реалност. А това означава, че с развитието
на дадените нови еволюционни технологии, основаващи се на дадените
знания ще позволи на цялото население на Земята да използва свободно и
безплатно всичко, което е необходимо
за осигуряването нормални условия
за съществуване: перфектно здраве,
безплатна енергия, продоволствия и
др.. Безусловно всичко това трябва да
бъде абсолютно достъпно и безплатно за всички жители на планетата...
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Възможно ли е още сега да се внедрят дадените иновативни технологии в масовото производство и цялата научна информация от този научен
пробив във физиката на елементарните частици
да стане достъпна за всички народи по света? В
съвременните условия на потребителското общество – не. И за това има много причини. Първо,
световните СМИ принадлежат на „световния
елит“, който диктува своите условия, какво трябва да знаят масите и какво не. Второ, всички отлично разбират, че нефта, газа, въглищата, генерираната електроенергия – е световен бизнес,
служещ на тесен кръг частни интереси. Това е
власт, която диктува политическите и икономически условия от системата, изкуствено създава
зависимости на цели държави и народи. А това
означава, че кое да е внедряване на алтернативни
източници на енергия е абсолютно неприемливо
за системата, тъй като ще доведе до освобождаване от робството и зависимостите от съществуващите модели на потребителското общество.
Трето, прогресивните учени, които действително
са загрижени за подобряване на условията на живот на много хора, неведнъж са се сблъсквали с
явлението, когато световните „научни светила и
авторитети“ (чието мнение е като слънчогледови семки, които жреците и политиците купуват и
продават както си искат) организират публично
оплюване на първооткривателите и осмиване на
техните открития...

Ако хората от различните държави започнат да обединяват усилията
си в решаването на различни въпроси, самостоятелно, независимо
от своята националност, вероизповедание, социален или друг статус,
извън политическите и жречески системи, насочени към разединение на хората, тогава е напълно реално да се построи съзидателно
общество в кратки срокове, чиито фундамент ще бъдат общочовешките, духовно-нравствените основи.

Всички сме хора и всички имаме едно местообитание – Земята, една нация – човешката, една ценност – живота, благодарение, на
който можем да реализираме себе си и да постигнем смисъла на своето съществувание в
най-висшия духовно-нравствен аспект.
Сега само слепеца няма да забележи надигащите се събития! Ако
днес не направим нищо, утре вече ще е късно. Какво наследство ще
оставим на своите деца и внуци: борба на смърт за глътка вода или
живот във вътрешна духовна свобода? Смъртта или живота? Време е
хората да се върнат към руслото на добротата и човечността, докато
кораба на човешката цивилизация заедно с неговите командири не се
е разбил в скалите на политическия егоизъм и жреческата жестокост.
Време е да променим взаимоотношенията в световното общество и
трябва всеки да започне първо от себе си. Тъкмо за това се говори в
концепцията „АЛЛАТРА“...
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Всички тези знания, несъмнено могат да станат достъпни за човечеството ако повечето хора по света започнат да си протягат ръка, да се
консолидират, да се обединяват в едно съзидателно общество извън
системата. Днес човечеството се намира в пресечната точка на избора: дали да се подържи действащата система, продължавайки да се
съдейства за въплъщаването на теорията за „златния милиард“ или
благодарение на новите знания на ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА
да се способства за създаването на „златното хилядолетие“ като минимум за 25 милиарда души. Времето за размисъл вече е изчерпано,
тъй като с огромна скорост изтичат последните относително стабилни дни, в които е възможна реална консолидация на човечеството
и със съвместни усилия да се предотвратят най-страшните последствия от предстоящите глобални природни катаклизми. Всевъзможните съвместни действия по този въпрос на народите по света, базиращи се на честта, съвестта и искрените човешки взаимоотношения
ще имат решаващо значение, което несъмнено ще окаже огромно
влияние върху бъдещите събития и перспективите за съществуването на човешката цивилизация като цяло.
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Достатъчно е да си спомним трагичните истории на онези учени,
които са се опитвали да докажат публично с очевидни факти съществуването и получаването на алтернативни източници на енергия с
относително простички методи, как световните „светила на науката“ всячески дискредитирали техните разработки пред очите на непросветеното общество... Не е тайна, че в света на „елитната наука“
подобни открития или се осъждат публично и се осмиват (ако се е
случило изтичане на информацията в СМИ), или не се афишира пред
научната и световна общественост. Това е начин за самозащита на
системата от опитите да бъде разрушена. Но във връзка с глобалните
промени в климата на планетата настават други времена, тъй като
цели континенти ще се сблъскат с катастрофалните последици от
стихийните бедствия и алтернативните източници на енергия ще се
превърнат в жизненоважни и необходими за всички...

http://everythingidevice.com/apple-desktop-wallpapers-hd/

В съвременния свят е крайно необходима консолидацията и обединението в съвместната идейна дейност
на порядъчните и здравомислещи учени от различни
страни по света, които не служат на своята горделивост и разбират цялата пагубност от съществуването
на системата на потребителското общество. Това ще
усили не само реалната ефективност при подготовката на човечеството към природните катаклизми, но и
ще даде първите кълнове на съзидателното общество
и обединение на хората върху духовно-нравствените
основи извън политиката и религията. На днешен ден
благодарение на учените от Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ вече има научен фундамент върху, който могат да се обединят и сплотят
множество талантливи хора, за които главните неща
в живота се явяват Човечността и Съвестта. Последните открития на учените участващи в Международното обществено движение „АЛЛАТРА“, свидетелстват за еволюционния пробив в областта на новата
теоретическа и практическа физика, изследвания, които се извършват от 1996 година. Това е именно тази
изконна физика на природата, която дава отговорите
на фундаменталните въпроси: от какво е изградена
първичната материя, как се преобразува и къде изчезва. Вследствие основополагащите отговори на дадените въпроси, разкриващи нова епоха в развитието
на науката, дадената физика бе наречена – ИЗКОННА
ФИЗИКА АЛЛАТРА...

71

SCIENCE

Но както показва практиката, това не е проблем на
науката като такава (и последните фундаментални
открития на групите учени
от Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ потвърждават това),
колкото проблема свързан с
потребителското общество,
чиито корени се скриват в
егоистичните, користни желания и властолюбиви стремежи. Днес голяма част от
учените не са обединени
около идеята за еволюционен пробив във физиката,
който ще помогне на човечеството да стъпи на пътя
на духовно съзидателното
общество. Дадените специ-

алисти са изкушени от добре заплатени проекти от
системата, за които могат да получат не само пари,
но и звания, премии длъжности и цялата атрибутика на условности от системата, разделяща хората по
всякакви начини. При подобен подход техния научен пробив има място единствено в областта новите
въоръжения и способи за поробване, манипулация,
унищожение на човечеството и всичко живо на планетата.
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Независимо от значителните постижения на съвременната физика, хората все още не разбират достатъчно дълбоко процесите, случващи се както на
Земята, така и в нейните недра, както на Слънцето,
така и в космоса. За да можем да задълбочим своите познания са необходими фундаментално нови
подходи в тази наука и основен преглед на редица
основополагащи теории. Заявленията, че днешната
теоретична физика се намира в криза не са без основание. Вече повече от един век в нея липсват сериозни еволюционни открития, които били направени в
края на XIX и в началото на XX век, при откриването
на елементарните частици, такива като електрона,
протона, неутрона,
фотона, неутриното
и др. На тази база
се водят научни изследвания, изчисления и различни
разработки до денднешен. Започвайки
от 50-те години на
миналия век, основния инструмент за
изследване са елементарните частици, раждащи се
при сблъсъка на ускорени протони и електрони. Но
независимо от многообразието на откритите частици, много научни светила до ден-днешен не са дали
отговор на фундаменталните въпроси като: каква е
първоосновата на материята, как възниква и къде
изчезва? Всичко се върти около ускорителите на частици, повишаването мощността, честотата и вариациите на сблъсък на частиците, тоест надеждите се
възлагат върху „статистическата вероятност“ от
някакво практическо чудо в мрака на теоретичните
заблуди. Това говори за отсъствието на достатъчно
солидни знания, за да се работи с точна информация, а не да се гадае, в това число и за сложните
климатични процеси.
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...На днешен ден в редовете на Международното
обществено движение „АЛЛАТРА“ има порядъчни,
талантливи учени, социално отговорни хора, които се занимават не само с проблемите в областта
на фундаменталната физика. Много от тях работят
и в сферата на екологическата безопасност, координацията и провеждането на фундаментални и
приложни изследвания в различни научни области:
геология, хидрология, климатология, в това чис-

ло и физика на атмосферните процеси, геофизика,
биогеохимия, хидрометеорология, океанография. В
кръга на научните им интереси влиза и климатичния геоинженеринг и по-точно разработки на едно
от новите му направления и методи, абсолютно безопасни за целостността на екосистемата и живота
на хората, основани на фундаменталното ново разбиране във физиката – това на ИЗКОННА ФИЗИКА
АЛЛАТРА.

ще придобият необратим характер. Всички тези знания несъмнено ще помогнат на хората да погледнат с
по-различен поглед върху възможностите на човечеството в условията на протичащите днес процеси в
природата и да повишат многократно ефективността
на подготовката за глобалните природни катаклизми.
На днешен ден вече са направени редица успешни
стъпки в тази посока, които създават твърда научна
основа и представляват реално практическо доказателство. Началния стадий на практическата работа
в даденото направление вече дава своите стабилни
резултати...

https://maps.google.com/gallery/details?id=z4f-ZuCLmiKg.kWCrV7EGbcYE

Глобална карта на сеизмичната опасност за 2014 година
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Новите разработки в областта на климатическия геоинженеринг откриват нови възможности и перспективи
за по-нататъшно развитие на научната дейност в тази
посока. Те позволяват да се проведе мониторинг на
климата, благодарение на многофакторния анализ да
се определи хода на развитие на събитията, свързани с
климатичните промени, да се изявят компенсаторните
природни механизми и да се активират необходимите
локални или общи въздействия, насочени към промяна на климатичните условия. Последните достижения на нашите учени в тази област вече позволяват
с голяма точност да се определят „огнищата“ на проблемните места на планетата, които в близко бъдеще
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...Например, на 11 март 2011 година в североизточна Япония се случи едно от най-мощните земетресения с магнитуд 9.0 степен по Рихтер, което
предизвика мощно цунами. Епицентърът на земетресението се намирал на 130 км от брега под
дъното на морето на дълбочина 24 км. Това е найсилното земетресение в Японския архипелаг за
цялата история на сеизмични наблюдения в света.
Земетресението довело до катастрофални последствия за жителите на Япония, в това число и до развитието на тежка авария в японската АЕЦ „Фокушима-1“ (Fukushima Daiichi). Според оценката на
учените подобни силни земетресения в района на
най-големия остров на Японския архипелаг остров
Хонсю се случват не по често от един път на 600 години. Спътниците фиксирали, че в резултат на земетресението източното крайбрежие на остров Хонсю
се изместило с 2,5 метра на изток. А полуостров
Осика, който се намира на североизток от остров
Хонсю, се преместил с 5,3 метра в югоизточна посока и потънал с 1,2 метра. Това събитие предизвикало особена тревога в световните научни среди.

Та нали височината на вълните и площта, която се
озовала под вода надминали всички предварителни
разчети на японските учени. Катастрофата от такъв
мащаб показала, колко слабо подготвена била дори
такава високотехнологична държава като Япония
(един от лидерите в областта на фундаменталните
научни изследвания) към подобни катаклизми и как
бедата за една държава може да се превърне в беда
за цялото човечество...
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...Какво реално се е случило? Активизирала се е тихоокеанската литосферна плоча в зоните на субдукция.
Даденото събитие се превърнало в
своеобразен индикатор на нова фаза
на сеизмична активност, свързана с
ускореното предвижване на тази литосферна плоча. Разместването на геомагнитните полюси, разположени в
Източен Сибир и Тихия океан, върху
които оказват влияние споменатите
по-горе космически фактори, довели
до широкомащабни промени на магнитните вариации на територията на
Японския архипелаг. Учените, анализиращи последствията от стихийното
бедствие установили, че преди началото на сеизмичната активност се
появили аномалии в магнитното поле
на Земята. По-нататъшните прогнози
на световните учени се изграждат
с отчет на съседните „не активни“
огнища, чието тектонично напрежение ще бъде още по интензивно достигайки до критични нива. От тук
последвали прогнози, че в периода
до 2015 година Япония я очакват катастрофични земетресения с магнитуд повече от 8.0 степен по Рихтер и
вълни цунами, а човечеството следва
да се подготвя към сериозни последствия от разразилите се стихии на
архипелага, имайки предвид, какво
количество АЕЦ се намират на територията на тази страна.
Във връзка с тези предположения, за
научната група от Международното
обществено движение „АЛЛАТРА“,
занимаваща се с новите направления
на климатичния геоинженеринг, тази
зона представлява изключителен интерес за изучаването на възможностите за предотвратяване на нежелателното развитие на събитията както за
конкретната държава, така и за цялото
човечество. Сега, благодарение на изследователската дейност на дадената
научна група вече може да се говори
за следното... нетипичното спадане на
радиационния фон след катастрофата
на АЕЦ „Фокушима-1“... постигнатата относителна стабилност в дадения
район за сметка на активацията на
компенсаторния механизъм, разреждащ напрежението от свиването – напрежението на огромната сила, изникваща от недрата на Земята, за сметка
на разпределението и на множество
слаби земетресения...

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
Международно обществено движение
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Сеизмична активност с магнитуд ≥ 4,5 степен по Рихтер на територията
на Японския и Малайския архипелаг за октомври – ноември 2014 година

калдера Айра

вулкан

marica.bg.

Сакураджима
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Източно

Въпреки това повишената сеизмична активност – не е единствения проблем на дадения
район. На Японския архипелаг
са концентрирани и около 7%
от всички вулкани на планетата, в това число и супервулкана – гигантската вулканична
калдера Айра (Aira), която на
днешен ден представлява сериозна опасност със своята активност...

Международно обществено движение
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...Започвайки от 2013 година в полезрението на изследователския интерес на научните групи от Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ попада и
вулканологията. Това е свързано с изучаване поведението на неутриното и септонното поле на Земята, а
също така и със създаването на нови методи за про-

гнозиране изригванията на вулканите и изучаването
на съвременните магмени формации. Нашите учени,
работещи в областта на геофизиката и астрофизиката занимаващи се с наблюдение на неутринния поток
изникващ от недрата на Земята открили определени
взаимовръзки...

Международно обществено движение
„АЛЛАТРА“ (www.allatra.org)

Сеизмична, септонна и неутринна активност в района
на калдера Айра (Япония) от 2010-2014 г.
Сеизмична активност (нормална група: дълбочина на хипоцентъра от 0 до 70 км)
Септонна активност
Неутринна активност

Графика №11
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Безусловно, това са само първите стъпки на изследвания в областта на неутриното и септонното поле
в сферата на вулканологията. Ако в областта на сеизмологията, въз основа на проведените научни изследвания вече са създадени начини за получаване на
конструктивни резултати, намерени са необходимите
условия осигуряващи оптимално използване на адаптивните механизми, то в областта на вулканологията
изучаването на въздействието на адаптивните механизми все още се намира в експериментален стадий.
Но и сега вече е ясно, че този млад и динамично развиващ се клон на науката, позволяващ да бъдат изучени източниците на енергия, механизмите и рисковете, пораждащи вулканичните изригвания се явява
изключително перспективен и изисква по-нататъшно
подробно изучаване. Той дава възможност да бъде получена точна информация дистанционно, безопасно и
дълго преди събитията! Тъкмо това е нещото, което
я отличава от „вчерашния ден“ на съвременната наука. Нещо повече, първите обнадеждаващи резултати
от дългосрочното наблюдение (започвайки от януа-

ри 2013 година), получени от калдерата Айра показват важността в използването на експерименталните
адаптивни механизми, независимо от това, че нивото
на стабилност все още е достатъчно крехко. Постоянната промяна на определени действащи фактори в
границите на оптималните отклонения са обусловени
от лабилните адаптации... Проведените наблюдения,
започвайки от януари 2013 година свидетелстват, че
дадените адаптивни механизми успешно неутрализират страничните и нежелателни явления, способни
да създадат условия за възникването на всевъзможни
рискове, и крайно опасни ситуации...
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Бе установено, че в периода от януари 2010 година
до октомври 2014 година общото излъчване на неутрино и напрежението на септонното поле на Земята
намалили своята интензивност с 12 %. В същото време се наблюдава повишено излъчване на неутрино и
увеличение на септонното поле в критичните точки
на планетата. Този факт е доста тревожен, тъй като
свидетелства, че протичащите процеси в недрата на
Земята придобиват необратим характер...
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В процеса на изучаване се отдава голямо значение на космическите фактори въздействащи върху
вътрешната динамика на Земята, за което свидетелстват показатели като неутринното излъчване
и напрежението на септонното поле на Земята...
Адаптивните механизми позволяват да се установи
фазовата променливост и динамика на случващите
се в недрата на Земята процеси, свързани с формирането на конкретни условия за появата на тектонични явления, а също така да се проявят техните
детерминанти... Създадените адаптивни механизми
са основани на принципа на обратната връзка: в
отговор на външния или вътрешен тласък те предизвикват езоосмичен тласък стимулиращ създаването на условия за адекватна реакция и контра измествания (тоест активно противодействие, равно
на силата на активация на езоосмично ниво). Подобна дискретна стимулация продължава до тогава,
докато не се балансират ендогенните и екзогенните
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сили, предизвикващи явлението и провокиращи активация на тектоничните и магмени процеси, водещи до земетресения и изригването на вулканите.
По този начин конкретните адаптивни механизми
стабилизират и поддържат това относително безопасно ниво, придават определена устойчивост на
фона на постоянната променливост на условията на
дадената среда, за което свидетелстват приведените графики.
В проведените изследвания бе отбелязан един особено тревожен факт. Съдейки по графиките между
излъчването на неутриното и напрежението на септонното поле на Земята се наблюдава тесен паралелизъм на процесите, течащи в древните калдери
– Айра (Префектура Кагошима, регион Кюсю, Япония) и Йелоустон (щат Уайоминг, САЩ), независимо от факта, че са разделени от Тихоокеанската тектонична плоча.

Сеизмична, септонна и неутринна активност в района
на калдера Йелоустоун (САЩ) от 2010-2014г.
Сеизмична активност в района на калдера Йелоустоун
(нормална група: дълбочина на хипоцентъра от 0 до 70 км)
Септонна активност в района на калдера Йелоустоун

Магнитуд на земетресенията (mb, md, ml)

Неутринна активност в района на калдера Йелоустоун

Графика №14

Неутринна активност (относително сеизмичната скала)

Неутринна активност в района на калдера Айра (Япония) и калдера Йелоустоун (САЩ) от 2010-2014 г.

Неутринна активност в района на калдера Айра
Неутринна активност в района на калдера
Йелоустоун

Графика №15

Септонна активност (относително сеизмичната скала)

Септонна активност в района на калдера Айра (Япония) и калдера Йелоустоун (САЩ) от 2010-2014 г.
Септонна активност в района на калдера Айра
Септонна активност в района на калдера
Йелоустоун

Графика №16
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тивност в калдера Айра благодарение на адаптивните
механизми. Всички тези и много други факти свидетелстват за натрупаната в земните недра енергия,
която е способна да предизвика разрушителна общопланетарна катастрофа след едно мощно изригване.
Според разчетите на нашите специалисти това ще се
случи в близките десетилетия. Ако изригнат едновременно двата супер вулкана (калдерите Айра и Йелоустоун), разположени в различни части на света, то това
ще предизвика пълно унищожение на човечеството...

ALLATRA

Учените са забелязали, че процесите, случващи се в
техните недра са взаимосвързани по някакъв начин
и доста често са взаимообусловени. Установено е, че
дори след активацията на адаптивните механизми в
калдера Айра, неутринното излъчване и напрежението на септонното поле, фиксирани както в района на
калдера Айра (Япония), така и в Йелоустоун (САЩ)
оставали идентични. На графиката се вижда кривата,
показваща техния стабилен ръст и всичко това, независимо от изкуственото сдържане на сеизмичната ак-
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...След прилагането на адаптивните механизми в
калдера Аира (Япония), динамиката на сеизмичната
активност значително се снижила. В калдера Йелоустоун, където сеизмичната активност развиваща се
по естествен начин нараснала значително за този период... Безусловно, бъдещото изучаване влиянието на

адаптивните механизми, разработени на основата на
ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА, преоткриващи завесата на тайните източници на дълбочинните енергии
на Земята, фокуса върху тектониката и вулканизма ще
придобиват все по-голямо значение в съвременните
реалии...

Сравнение на сеизмичната активност
на калдера Айра (Япония) и калдера Йелоустоун (САЩ) от 2010-2014 г.
Сеизмична активност в района на калдера Айра (нормална група: дълбочина на хипоцентъра от 0 до 70 км)
Сеизмична активност в района на калдера Йелоустоун (нормална група: дълбочина на хипоцентъра от 0 до 70 км)

С развитието на ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА може
да се заяви с увереност, че е напълно реално природните процеси да бъдат контролирани. Безусловно има
разбиране, че всички тези нововъведения, изкуствените симулации на адаптивните механизми за сега носят
временен характер и за съжаление наближаващите глобалните природни катаклизми свързани с процесите
произтичащи в литосферата, хидросферата и атмосферата не могат да бъдат избегнати. Например, наблюденията за нетипичното поведение на неутринното и септонното поле, извършени в областта на вулканологията
и сеизмологията, още сега позволяват да се направят
следните изводи.

Вероятността в близките 10 години да
бъде унищожен Японския архипелаг и
живота на него от мащабно изригване и
земетресение е около 70%. А вероятността това да се случи в близките 18 години
е 99%. Отчитайки влиянието на космическите фактори, повишената сеизмична и
вулканична активност в дадената област,
глобалната катастрофа може да се случи
във всеки един момент. Всичко това пре-

Графика №18

дизвиква силна тревога за хората живеещи на дадените територии и дава ясно
разбиране за това, че международното
общество още сега трябва да консолидира своите усилия, за да се спаси живота на
повече от 127 милиона души, своевременното им евакуиране на континента в побезопасно за живеене място.
За съжаление на днешен ден нашите учени, изучаващи
вулканологията от гледна точка на новата физика – ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТРА, правят своите първи
стъпки в областта на вулканическия инженеринг. Та нали
този млад клон на науката е все още в самото начало на
своето формиране и за да се ускори процеса на развитие
на дадената наука е необходимо да бъде привлечено голямо количество специалисти от най-различни научни
области. А това не са само хиляди специалисти. Това на
първо място са професионалисти в своята дейност – достойни и умни хора, свободни в своето мислене от зомбиращата потребителска система, способни безкористно в
свободното си време да усъвършенстват този млад клон
на науката не за пари или създаването на нови видове
оръжия, а заради висшите хуманни цели и съхранението
живота на бъдещите поколения...

Последните данни показват, че върху континенталната кора на тази плоча с бързи темпове се формира разлом, който разделя територията на днешните
САЩ на две половини. Отчитайки, че напрежението
в тази зона по линията на формиране на този разлом
нараства с всеки изминал ден и съвсем скоро според
всички разчети...

Формиращият се тектоничен континентален разлом
в Североамериканската литосферна плоча

FORMING
OF CONTINENTAL
RIFT OF THE NORTH
AMERICAN PLATE

Карта на сеизмичната опасност в Северна Америка за 2012-2014 г.
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search
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...В процеса на изучаване новия клон на геоинженеринга учените успели да открият несъответствия
между публично представяните данни и реалните
данни от изследванията. Този проблем засяга и съвременните тектонични карти и по точно Североамериканската литосферна плоча, която изобщо не е толкова устойчива, както са си я представяли по-рано.
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Общия брой на земетресения в Северна Америка с магнитуд ≥ 3 степен по Рихтер
от 1970 до 2013 г.
http://earthquake.usgs.gov/research/induced/
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Графика №23
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Сеизмична активност в щата Оклахома (САЩ) от 2010 до 2014 г.
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Графика №24

Графика на общото количество на земетресенията в Оклахома от 1978 до 2014 г.
с магнитуд ≥3 степен по Рихтер

Графика №25

Ade Sinuhaji / Barcroft Media, http://etoday.diary.ru/?tag=1740252

калдера Йелоустоун

калдера Йелоустоун
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доста оскъдна, тъй като от 2004 година САЩ сериозно ограничават посещенията в националния парк
и голяма част от процесите там станали скрити за
световната общественост. Местните жители наблюдават необикновено поведение на животните от този
район, тази информация попадна и в интернет. Например как бизоните и елените напускат спешно територията на парка, спасявайки се с бягство. Между
другото много от животните чувстват рязкото, скокообразно повишение на напрежението на септонното
поле на Земята, тъкмо за това се спасяват с бягство
от зоната на бъдещото стихийно бедствие още преди
самото събитие...

ALLATRA

...Близостта на калдера Йелоустоун до тази линия,
също както калдера Лонг Валей (Калифорния) и
калдера Валес (Ню Мексико), предизвикват силна
тревога. Особено тревожно е положението в последните години с най-големия супервулкан на Североамерикански континент – Йелоустоун, чиито размери
е около 55 на 72 км. Както вече споменахме в доклада, в последно време супервулкана значително е
активизирал своята активност, увеличил се е броя на
подземните трусове. В началото на април 2014 в националния парк Йелоустоун се случило най-силното
земетресение за последните 30 години. Информацията от Йелоустоунската калдера в последно време е

Но за сега е рано да се правят каквито и да
било изводи, тъй като това явление е забелязано
съвсем наскоро и изисква допълнително детайлно изучаване...
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Те забелязали как 7-8 часа преди да се
зароди торнадото, в местата на неговото бъдещо предвижване се наблюдава рязко повишение на напрежението на септонното поле.

ALLATRA

...Групата от учени на Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ констатира още
едно необикновено явление, свързано с промените на септонното поле на Земята.
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Международно обществено движение
„АЛЛАТРА“ (www.allatra.org)

ALLATRA

114

...Започвайки от 2002 година учените започнали да
наблюдават в националния парк Йелоустоун следните
явления: образуването на нови гейзери, деформация
на земната повърхност, увеличаването на температурата на почвата до точката на кипене, появата на нови
пукнатини и разломи, от където се изхвърлят вулканични газове, съдържащи се в магмата и много други
опасни признаци говорещи за пробуждането на супервулкана. Тревожно е, че показателите превишават
в пъти данните от всички изминали години. Всичко
това свидетелства, че магмата в Йелоустоунския супер вулкан започва да си пробива път към повърхността на земята с многократно по-високи темпове. През
април 2014 година научната група от Международното движение „АЛЛАТРА“ фиксира рязко повишаване
не само на неутринната активност в дадената област,
но и увеличение на напрежението на септонното поле.
Съдейки по графиките и ръста на неутринното излъчване и септонното напрежение през 2014 година,
Йелоустоунския супервулкан се намира на границата
на изригване. Но най-тревожен е факта, че след относителното стабилизиране на показателите темпа на
активност отново започва да нараства, тоест в дадения момент вулканичните процеси набират скорост...
При най-скромните прогнози на учените Йелоустоунската калдера е в състояние да повлияе
глобално на климата на планетата. Но найстрашното е, че е способен да унищожи живота практически на целия континент. Учените изработели модел на дадената ситуация и
стигнали до извода, че в първите минути след

изригването ще бъде унищожено всичко живо
в радиус от 1200 км, тъй като това е зоната,
която ще пострада от пирокластичните потоци, състоящи от нагорещени газове и пепел.
Те се разпространяват със скорост близка на
звука, унищожавайки всичко на своя път. Втората зона ще покрие с пепел цялата територия
на САЩ и част от Канада, което ще доведе до
смъртта на всички хора в тази зона от удушаване и срутване на сградите. И всичко това далече не са всички смъртоносни последици...
...Цялата тази надигаща се катастрофична ситуация
на Североамериканския континент на даден момент
се усложнява и от сериозните икономически кризи на
обществото, живеещо на споменатите територии...

Вече не е тайна, че в близко бъдеще световната валута ще прекъсне „внезапно“ своето
съществуване и няма да струва дори хартията, на която е напечатана. Колкото и да се
опитват да скрият това, все пак информацията достига до обществеността. Това ще
се случи внезапно, както се случва винаги
(почерка на световните сценаристи е напълно разпознаваем) и стотици милиони хора
не само от тази страна, но и от много други
страни ще обеднеят за една нощ.
Можем да си представим, колко тежко ще бъде тяхното положение в условията на потребителското общество...
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http://wallpapers-3d.ru/
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...Крахът на световната валута ще поведе след себе си
глобална икономическа криза. Това ще се отрази особено силно върху хората на онези страни, които не са били
подготвени за това.

Отчитайки неизбежността на глобалните природни катаклизми на
Североамериканския континент в
близките десетилетия вече можем да
говорим за стотици милиони климатически бежанци.
А това е много сериозен проблем за целия свят. Трябва
да се има предвид, че реалността за хората, неприспособени към оцеляването в екстремални условия, които
са живеели столетия сравнително кротко, без някакви
сериозни лишения и катастрофи ще бъде жестока...
...Вече днес хората са принудени да напускат своите домове и да търсят убежище в други страни вследствие на проблемите, свързани със стихийните бедствия, промените на
климата, въоръжените конфликти, икономическите кризи.
Те се смятат за най-уязвимата категория граждани, страдащи от нищета, повишаването на цените и други фактори.
Според данни на Международната Федерация на Червения Кръст и Полумесец през 2013 година от повече от 300
стихийни бедствия са пострадали повече от 100 милиона
души.

Достатъчно е да се запознаем с опита от живота на бежанците и принудително изселените хора от различни
страни, за да разберем какво очаква тези хора (а и всеки
друг човек, който по едно или друго стечение на обстоятелствата се е оказал бежанец) в съвременното потребителско общество с доминацията в него на егоистическата ценностна система. Проблемите, с които се сблъскват
най-често бежанците това не са само отсъствието на
жилища и продоволствия, медикаменти, дрехи, възможността да изкарват средства за покриването на своите
разходи, но и доста трудните условия за живот на новото място, проблема на социалната адаптация, инцидентите с местните жители заради отсъствието на елементарна човечност във взаимоотношенията между хората.
Възникват въпросите: „Защо в потребителския свят са
създадени негласни условия, за да може обществото да
изпитва постоянна нестабилност, а броя на нелегалните
бежанци постоянно да расте и да превъзхожда многократно легалните? Кой има интерес от тази ситуация?“
Проблемите на бежанците с намирането на жилище
и работа. Например след въоръжения конфликт в Сирия,
заради огромния приток от бежанци в съседната държава Ливан, населението и се увеличило с една четвърт. Това
веднага повлякло след себе си икономически и социални последствия в сферата на жилищата и заетостта. Потокът
на сирийските имигранти се използва от властите за найтежките трудови дейности.

Проблемът свързан с предвижването на бежанците в други страни.
Много често в различни страни по света се повтарят едни и същи трагични „случайни“ инциденти, свързани с гибелта на емигрантите по
време на морските нелегални пътувания в други
страни. Например според информацията дадена
от Управлението на Върховния комисар на ООН
свързана с бежанците, сред имигрантите решили
да търсят убежище в други страни броя на загиналите сред тях се е увеличил. В Средиземно море
могат да се изброят множество подобни случаи
на хора, прибегнали до услугите на контрабандистите от Либия, в желанието си да намерят
жилище и работа в Европа. Съгласно официалните източници само през 2014 година са се удавили
500 имигранта. А броя на загиналите нелегални
емигранти в резултата на прехвърлянето им от
Африка на Арабския полуостров през Аденския залив вече надхвърля количеството на жертвите за
последните три години.
Тежките условия на съществуване за бежанците.
Много често в лагерите, където живеят хората,
желаещи да получат статус на бежанец възникват различни инциденти, свързани с тежките условия на живот, конфликтни ситуации, както в
самите лагери, така и с местните жители. Например трагичните събития, случили се в австралийските лагери, в които живеят хора от различни държави, стремящи се да получат статус на
бежанец. На островите в Тихия океан близко до
Австралия се опитват да оцелеят голямо количество бежанци от цял свят при това намирайки
се в неблагоприятни климатични условия и нисък
стандарт на живот на местното население. Тези
хора се опитват да стигнат Австралия нелегално
по море. Но в последните години австралийското
правителство ожесточило своята политика към
такива бежанци. То започнало да преселва тези
хора на различни островни лагери, разположени
далече от континенталната част. Естествено,
че това положение предизвиква протеста на хората, станали заложници на дадената ситуация,
при това останали без средства да се върнат в
своята родина.
Проблемът с безредиците и умишлено предизвиканите инциденти.
Този проблем в един или друг вид съществува на
различни места по земята, където са настанени бежанци. Например на 25 август в Истанбул,
столицата на Турция след един частен инцидент
избухнали масови безредици и сблъсъци межди
местните жители и сирийските бежанци. Аналогични случаи по-рано е имало и в граничните райони на Сирия – провинция Газиантеп и Хатай. Това
са типични примери на ситуации, с които бежанците по цял свят трябва да се справят.

Един простичък пример, които отразява действителността на днешния ден. Ако разгледаме реакциите
на хората (които живеят в различни държави, притежаващи човешки качества отразяващи картинката
в обществото), приемащи в своите домове роднини,
станали бежанци или били принудени да напуснат
своите домове, тогава могат да се видят едни и същи
шаблони на системата на потребителското общество, които провокират неприязън, конфликти и
разделение между хората. Действията на тези хора
са абсолютно стандартни и отражават навиците от
живота в потребителското общество. Поведението
се отличава само с незначителни нюанси, свързани
с традициите на едни или други народи. Отначало,
изхождайки от своите най-добри намерения хората
предлагат на своите роднини, попаднали в беда своята помощ. Но после минава месец, два, ситуацията
в зоната на бедствието не се нормализира, а хората
трябва да се нахранят, облекат и т.н. Самите домакини се налага да се свият и да заживеят по-скромно,
не така както е свикнало тяхното его. Стандартната
ситуация, когато бежанците не могат да си намерят работа и да се осигурят в рамките на няколко
месеца. В тези условия в процеса на съвместния
живот възникват взаимни претенции, изказва се
недоволство, започвайки от битовите и завършвайки с различни политически въпроси почерпени от
СМИ. Подобна нагласа се създава от системата изкуствено, програмирайки хората посредством световните СМИ към всякакви форми на разделение,
война, разпри един с друг по най-различни поводи
(за бизнеса, за земята, за продоволствия и т.н.), вместо мирно съществуване и взаимопомощ във всяка
беда.
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...Надеждата за помощ от която и да било държава
в условията на потребителското общество е изключително наивно, тъй като държавните ръководители ще се грижат не за хората, а за собствената
си изгода. Оставянето на произвола на съдбата на
подобно количество преселници е твърде опасно,
тъй като всичко това в крайна сметка ще се обърне в агресия и война за парче хляб и глътка вода.
Този проблем трябва да се решава днес. Трябва да
се знае, че корените на тези проблеми изникват от
егоистичните шаблони на потребителската система, която се повтаря фрактално, започвайки от индивида и свършвайки с цялото общество. Цялата
работа е в самите хора и първото, което трябва да
се променя е начина на мислене на всеки човек и
на цялото общество като цяло от потребителския

към духовно нравствения, съзидателен вектор.
Обществото, в което доминира потребителския
начин на мислене е обречено на гибел.

ALLATRA

От една страна в съвременния свят са приети различни международни документи, актове за правата
на човека. Има световна декларация за човешките права. Има други документи на ООН, където
са формулирани правата и някои задължения на
международните организации и държави по отношение на бежанците (Конвенцията за статуса на
бежанците от 1951), различни международни договорености, например Ню Йоркския протокол от
1976 година за статуса на бежанците, такива като:
правото на живот, свобода, неприкосновеността на
личността, равенство пред закона, право на свободно предвижване, избор на местоживеене, право
на работа, образование и съответните задължения
на държавата относно това. От една страна всичко е написано много красиво на хартия, а реално...
Ако всичко това се изпълняваше добросъвестно и
от страна на държавите имаше активно съдействие
за спазването на тези хуманни принципи, тогава
проблема с бежанците днес нямаше да бъде толкова остър...

Тази ситуация на нивото на роднинските и семейните
взаимоотношения се повтаря фрактално на нивото на
държавите и световното общество като цяло.

е застрахован от всевъзможните растящи рискове и
още утре всеки от нас може да се превърне в климатически бежанец.

Във възникващата ситуация е крайно
важно да се променят глобално ценностите на обществото от потребителски
модел към духовно нравствен, съзидателен модел, където доброто, човечността, съвестта, взаимопомощта
дружбата и доминацията на духовнонравствените основи стоят на първо
място във взаимоотношенията между
хората, независимо от тяхната националност, вероизповедание, социален
статус или други условия на разделение на световното общество.

Когато всички хора започнат да се стремят
да създават живот, удобен за всички наоколо, тогава в този живот те ще съхранят себе
си и своето бъдеще...

AP Photo/Khalid Tanveer), http://www.vseneprostotak.ru/
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В резултат от натрупването на негативни емоции от
създалия се „дискомфорт“, свързан с промяната на
условията на живот и нарушаването зоната на комфорт и личното пространство, се активира егоизма
и започват караниците. Защо се случва така? Защото цялата система от макро до микрониво работи за
разделянето на хората. В обществото като цяло няма
взаиморазбиране и човеколюбие. Личният егоизъм
подхранван от потребителската система изгражда модела на личната империя, един вид „всичко се върти
около мен“, „това са ваши проблеми, аз защо трябва
да страдам“ и т.н. Тоест хората започват да изпитват
едни към други ненавист и агресия, вместо взаимно
уважение, разбиране на ситуацията, осъзнаването, че
глобалните проблеми не се решават за кратки срокове. И тука без стабилна духовно-нравствена позиция,
без искрено човеколюбие, толерантност, търпение и
взаимопомощ подобна ситуация може да бъде преодоляна много сложно.

Имайки предвид надигащите се
глобални природни катаклизми
хората трябва да започнат сами да
променят своето отношение към
себе си и обществото тук и сега.
Та нали не е ясно какъв ще бъдеш
утре и ти – бежанец или домакин и
какви ще са шансовете ти за оцеляване в една или друга ситуация.
В съвременният свят на глобални климатични промени не може да сме сигурни в нито една педя земя, тъй
като се появяват нови екстремални аномалии, представляващи опасност дори за относително стабилните райони на местообитание. С други думи никой не

Всички гореспоменати данни говорят за
това, че е много по-просто да бъде прогнозирана еволюцията на климатичната система на Земята, от колкото хората да бъдат
подготвени към едно мирно съжителство
в близко бъдеще. Отчитайки набиращите
сила глобални промени в климата, както и
пределно ограничените срокове, вече може
да се заяви открито, че плановете на световния елит за създаването на техния нов
световен ред, при всичките им желания и
стремежи, така и няма да се реализират.
Много скоро инструмента, с който манипулират всички ще престане да функционира.
От тук много бързо ще се разпаднат системите им на
лъжата и измамата, които само на хартия обединяват
хората и предсказвали в съответствие с виртуалните
им цифри едно по-добро бъдеще....
В условията на глобални катаклизми хората ще се
сблъскат с проблемите един на един и няма да има
на кого да се надяват. Още днес трябва да се готвим
към часа „Х“. На хората все още им е трудно да осъзнаят, че държавата се състои от самите граждани,
а не от тези, на които са делегирали властта и който при възникването на тежки ситуации първи ще
спасява живота си. Та нали от това, до колко днес,
тук и сега хората ще се обединят в своите действия,
зависи дали ще ги има утре, тоест ще успеят ли да
запазят живота на своите деца и внуци и да продължат съществуването на човечеството в този сложен
за всички период...

Тъкмо с тази цел бе създадено Международно обществено движение „АЛЛАТРА“
- международно световно движение, което е извън политиката и религията, което вече на днешен ден обединява стотици
хиляди хора от над 200 държави. Цялата
дейност е насочена към дружбата и обединението на хората от различните държави
посредством общи проекти, взаимопомощ, консолидацията на усилията в общи
съзидателни дела.
Трябва да се изключат всички фактори, разделящи хората
и да се използват всички възможности, които ги обединяват и ги правят по-човечни. Само нечовеците могат да
противостоят на подобно всеобщо, световно обединение
между хората и народите по света.
Дълбокото разбиране на това, че в корена на всички проблеми в световното общество лежи духовно-нравствената криза, доведе до създаването на
един от най-мащабните обединяващи проекти
на международното движение – ГЛОБАЛНОТО
ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ АЛЛАТРА
(http://allatra-partner.org). Това е всенародна обществена инициатива, която консолидира социално
активните, добросъвестни ръководители на фирми,
предприятия и различни организации във всички
сфери на трудовата дейност, намиращи се в авангарда на дадената международна обществена инициатива, насочена към преодоляването на духовно
нравствената криза в световното общество. Тези
хора още днес, по своя инициатива взимат отговорността за въвеждането в своята практика общопризнатите духовно-нравствени 7 ОСНОВИ АЛЛАТРА (http://allatra.bg/seven-pillars/) - фундаментът за
практическата реализация на модела на духовносъзидателното общество по пътя на прилагане в

трудовата и социална сфера качествено нова форма
на взаимоотношения между хората.
Важно е да се повиши нивото на осведоменост на обществото относно предстоящите проблеми в близко бъдеще.
Всички социално активни хора е необходимо още днес да
вземат активно участие в обединяването и сплотяването
на световното общество, игнорирайки всички егоистични, социални, политически, религиозни и всякакви други
ограничения, с които системата разделя по един изкуствен
начин хората. Само обединявайки усилията си в едно голямо световно съдружие, не на хартия, а реално на дела, е
възможно голяма част от жителите на планетата да бъдат
подготвени към онези планетарни климатични и икономически сътресения, които наближават. Всеки от нас може да
направи много полезни неща в тази посока! Обединявайки
се, хората увеличават десетократно своите възможности.
В света днес има много умни, добросъвестни и живеещи
по законите на Съвестта хора, които се намират в авангарда на международните инициативи. Много талантливи
ръководители, директори на предприятия, способни да
сплотят хората около духовно-нравствените основи. Тези
достойни хора, които не се скриват зад завесите и илюзиите на системата, а и противостоят според своите сили и
възможности, информират обективно своите служители за
реалиите на днешния ден.

Всички хора с добра воля са поканени да
вземат активно участие в промяната на
днешната ситуация – промяна на идеологията на световното общество от потребителски начин на мислене към духовно-съзидателен, към утвърждаването в
обществото приоритетите на взаимопомощ, дружба, духовно-нравствени взаимоотношения между хората не на думи, а
на дела.
Хората трябва да отхвърлят всички рамки и условности,
нужно е да се консолидират тук и сега. Природата не
се интересува от чинове и рангове, когато стоварва своя
хилядолетен гняв и единствено проявата на истинска
сплотеност в хората, основана на човешката доброта е
способна да даде шанс за оцеляването на човечеството...

Международно обществено движение
„АЛЛАТРА“ (www.allatra.org)
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Необходими са спешни мерки за обединението на всички хора в едно голямо задружно семейство, та нали
никой не е в състояние сам да се справи с глобалните
проблеми в близките години, било то човек, семейство,
група от хора, град или държава.
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...Обединявайки научния потенциал на
световното общество, може да се ускори изучаването на стратегически важната за оцеляването на човечеството
наука – ИЗКОННА ФИЗИКА АЛЛАТ
РА, разкриваща множество научни
перспективи, способни да победят всяка болест, възможността да се добива
безплатна енергия буквално от въздуха,
продоволствия от водата – от простите
съединения на елементарните частици.
А в близка перспектива – създаването
на всякакви живи и не живи обекти
(което вече днес бива потвърждавано от редица успешни експерименти в
тази област). Това ще промени из основи отношението на всеки човек към
смисъла на самия живот, ще му даде
разбирането как да го използва по найрационалния начин за своето духовнонравствено преображение.
Това ще даде възможност на човека да отделя повече
време на своето духовно самоусъвършенстване (истинския смисъл на живота). Това ще обезпечи всеки човек с
жизнено необходимите му неща, ще го освободи от доживотния му статут на роб на системата, каращ човека
постоянно да се бори за своето оцеляване. Всеки човек
е способен да помогне в това дело разпространявайки
информацията до своите близки, познати и приятели.
Трябва да се ускорят процесите за информиране на обществото и обединението му вече днес, за да успеем да
вземем мерки преди природните катаклизми да са набрали сили и да са станали необратими.

Тази вълна на всеобщо обединение се увеличава с всеки изминал ден и въз основа активността на хора от
много държави по света и всенародната инициатива
на – ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ АЛЛАТРА.

Всичко това вече днес се реализира
благодарение на умните и инициативни хора, които са осъзнали, че тяхното
и това на техните семейства оцеляване зависи от това, до колко ще успеят
сега да се обединят с много други като
тях и да противостоят съвместно на
всички предизвикателства в близкото бъдеще.
Това са хора от различни държави, професии, социални слоеве, националности, вероизповедания и атеистични възгледи. Всички се обединяват върху общата
идеология за живот насочен към духовно-нравствена
посока на развитие, осъзнаването важността за действия тук и сега в името на своите деца и тяхното
бъдеще в това общество, в името на съхраняването на
човешкия живот на Земята.

Както гласи първата ОСНОВА на АЛЛАТРА: „Най-ценното в този свят – е
човешкия живот. Живота на всеки човек, трябва да се пази, както собствения, дори и да е кратковременен, той
дава шанс на всеки да преумножи своята най-главна ценност – вътрешното
духовно достояние, това единственото,
което открива пътя на Личността към
истинното духовно безсмъртие“.
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