Grote ruimteschepen bij zon om mensen te evacueren? (video)
Zaterdag, 28 januari 2017 12:24

Kun je je de planeet aarde voorstellen waar over een jaar of tien zo goed als alle leven zal
zijn uitgestorven?
Volgens een Amerikaanse professor is dit wat wij kunnen verwachten en misschien is dat de
reden dat er ook deze week weer een enorm moederschip is waargenomen bij de zon.

Van een lezer ontvingen wij een e-mail (dank!) waar onder andere het volgende in staat:
De berichten over klimaatverandering houden mij zo bezig dat ik aan vrijwel niets anders meer
kan denken. Problemen blijven verder gaan en hoe meer ik denk over zo een soort
samenleving, hoe somberder ik daar van word. Nu hoor ik opnieuw professor McPherson
roepen
dat het leven op
aarde eindigt voor 2030.
Wat nu?
Er zal iets moeten gebeuren en of de buitenaardsen, waar jij graag over schrijft, ons komen
redden is inderdaad de actuele hoofdvraag. Voor mij staat wel vast dat we wel een handje hulp
kunnen gebruiken want hier komen we niet uit. Betekent het feit dat ze Avril Lavigne gekloond
hebben dan ook dat ze ons met overleven zullen helpen?
Ik lust bijna geen eten meer. Alles vind ik vies. Ik zie het hopeloos in. Ik mag hopen dat de
buitenaardsen die een geliefd onderwerp vormen ons inderdaad zullen redden.
Mensen zijn niet eens meer in staat hun bed te gebruiken – want die is ook al stuk. Ik heb
immers geen pasje van de geheime UFO basis. Kun je de buitenaardsen niet 's nachts even bij
mij langs sturen voor een geruststellend gesprek? Dan bied ik ze meteen een glas water aan.
Professor Guy McPherson denkt inderdaad dat al het menselijk leven over ongeveer tien
jaar volledig is uitgestorven. Volgens hem hoeven wij ons dan ook helemaal niet druk te maken
over klimaatverandering omdat er iets gaande is dat vergelijkbaar is met de situatie op aarde
zo’n 252 miljoen jaar geleden.
In die tijd vond er een abrupte stijging van temperatuur plaats hetgeen resulteerde in het zo
goed als uisterven van alle leven op aarde, behalve enkele elementaire vormen zoals microben.
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McPherson denkt dat er nu weer zoiets staat te gebeuren en ook dat het heel snel zal gaan.
Hij denkt dan ook dat we er beter aan doen om dit feit te accepteren, maar dat hij altijd
openstaat voor een wonder.
Als de situatie inderdaad zo precair wordt op aarde als dat deze professor denkt, zijn er dan
inderdaad mogelijkheden dat buitenaardsen (een deel) van de mensheid op tijd zouden kunnen
evacueren?
Die mogelijkheden hebben ze inderdaad, want juist de afgelopen week kwamen er weer
beelden tevoorschijn van enorme moederschepen in de buurt van onze zon, zoals te zien op de
volgende afbeelding.
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