Den här ”Hörnan” kommer att ägna sig åt två kommande totala solförmörkelser
som båda äger rum över den nordamerikanska kontinenten. Det skall inledningsvis påpekas att dessa totala förmörkelser sannolikt inte är av samma
profetiska dignitet som 2014-15 års tetrad men är trots detta ur flera aspekter så
ovanliga att de förtjänar att uppmärksammas.
Ur ren astronomisk synvinkel är det vid dessa förmörkelser, liksom vid alla solförmörkelser, månen som i en rak linje befinner sig mellan solen och jorden och
på så sätt skuggar en del av jordytan.
Den första totala förmörkelsen äger rum 21 augusti 2017 och kommer att vara
synlig i ett stråk hela vägen från den amerikanska västkusten över till ostkusten.
Ett fenomen som inte inträffat sedan 1918. Intressant är då att en andra likartad
total solförmörkelse infaller sju år senare, närmare bestämt 8 april 2024, vilken
rör sig från södra USA och upp över landet i nordostlig riktning.
Dessa två förmörkelser bildar ett unikt mönster över centrala USA i form av ett
gigantiskt kryss med fokus över södra Mellanvästern.

Ett liknande fenomen har tidigare inte framträtt på det amerikanska himlavalvet
under nationens nu 240-åriga historia. Vid ett par tidigare tillfällen har liknande
kryssfenomen uppträtt men då i den yttersta geografiska periferin och med längre
tidsintervaller mellan förmörkelserna.
Vad som ur profetiskt perspektiv i första hand gör dessa solförmörkelser speciellt intressanta är den geografiska platsen för skärningspunkten. Noden befinner sig exakt över de omtalade förkastningszonerna Wabash Valley seismic zone
(WVSZ) och inte minst New Madrid seismic zone (NMSZ).
WVSZ är en seismisk zon lokaliserad till Mellanvästern med centrum i Wabashflodens nedre sänka längs statsgränsen mellan sydöstra Illinois och sydvästra
Indiana.
NMSZ är en stor seismisk zon i Missouri och en produktiv källa till jordbävningar
inom samma tektoniska platta som WVSZ är en del av. New Madrid förkastningen orsakade de förödande jordbävningarna vintern 1811-12 och bedöms ha
potential att i framtiden producera stora jordbävningar.

Kartan nedan visar en detaljerad beskrivning av de aktuella solförmörkelsernas
rörelser över södra Mellanvästern och hur skärningspunkten sker exakt mellan
de beskrivna förkastningszonerna.

Varje förmörkelse har två punkter i mitten av förmörkelsens sträckning. Punkterna benämns Greatest Duration (GD) respektive Greatest Eclipse (GE). GD
utmärker den geografiska punkt där förmörkelsen pågår under den längsta tidsperioden medan GE markerar den geografiska punkt där skuggan av månen är
närmast centrum av jorden.
Den gula ringformade markeringen på kartan utmärker GD-punkten för 2017 års
förmörkelse medan den gröna ringformade markeringen anger GE-punkten. Vi
kan konstatera att punkterna är placerade exakt mellan de seismiska zonerna.
Vid 2024 års förmörkelse uppträder inte GD respektive GE punkterna inom det
aktuella området. Istället kännetecknas denna förmörkelse av att passagen över
de aktuella seismiska områdena sker blott ett par timmar efter att HERRENS
Nyår (Nisan 1) infallit vid den israeliska solnedgången den 8 april detta år.
2 Mos 12:1-2 1. HERREN talade till Mose och Aron i Egyptens land och sade: 2.
Denna månad skall vara den första av era månader, för er skall den vara årets
Berört
första månad.
Alltifrån den amerikanska självständighetsförklaringen för 240 år sedan har 22
totala solförmörkelser i mer eller mindre utsträckning berört den amerikanska
landytan. Ingen av dessa har tidigare infallet under HERRENS Nyår.
Sedan tidigare vet vi också att HERRENS Nyår även stått i centrum vid solförmörkelserna under samtliga av de tre senaste tetraderna, 1949-50, 1967-68,
samt 2014-15.

Kartan ovan visar också den livliga seismiska aktiviteten i det aktuella området.
De gröna punkterna motsvarar kända jordbävningar med magnituden 2,5 eller
mer på Richterskalan fram till och med 1973. De röda punkterna beskriver den
seismiska aktiviteten med motsvarande gränsvärden från 1974 fram till och med
2002. Ju större punkt desto kraftigare skalv.
Åren efter 2002 har den seismiska aktiviteten i området eskalerat och antalet
signifikanta jordbävningar i den mellersta delen av USA har femdubblats under
de senaste åren. U.S. Geological Servey (USGS) säger att NMSZ nu har identifierats som ett område som har potential för större och mer kraftfulla skalv än
Och
man tidigare trott.
Gerald Ruth, geoexpert och professor vid Indiana University, menar att möjligheten för att ett skalv med myckert hög magnitud skall inträffa i NMSZ är hög och
kan ske när som helst, utan förvarning.
Med fakta från 1811-12 års jordbävningar har man tittat på konsekvenserna av
att liknande skalv skulle drabba området i dagens moderna samhälle. Resultaten
visar att ett sådant utfall mycket allvarligt och i stor omfattning skulle påverka
viktiga samhällsstrukturer, döda tusental personer och tvinga miljoner på flykt.
Det finns hypoteser som syftar till att då de totala solförmörkelserna skapar
snabba temperaturväxlingar på jordytan skulle detta kunna generera gynnsamma förutsättningar för utlösande av jordskalv. Några empiriska bevis för detta
finns dock inte.

David Wilkerson skriver i sin bok ”Synen” från 1974 följande beträffande kommande jordskalv i USA:
Inom en icke alltför avlägsen framtid kommer Amerika att få uppleva historiens
mest tragiska jordskalv. En dag skall denna nation vackla under trycket av den
största nyheten i hela den moderna historien.
Lite längre ner på sidan fortsätter Wilkerson:
Jag hyser inte minsta tvivel på denna massiva jordbävning på vår kontinent. Den
blir många gånger starkare än jordskalvet i San Francisco. Jag är inte alls övertygad om att detta jordskalv ska äga rum i Kalifornien. Det kommer faktiskt hellre
att ske där det minst väntas.
Inte minst citatets sista mening är anmärkningsvärt. Kommer detta enorma jordskalv som Wilkerson här beskriver inte att äga rum i Kalifornien kan förkastningszonerna i södra Mellanvästern tveklöst vara ett tänkbart alternativ.
Om de beskrivna förmörkelserna bär på någon profetisk signal med anknytning
till eventuellt kommande skalv i södra Mellanvästern kan vi inte veta. Endast
HERREN vet och framtiden får utvisa den profetiska betydelsen av dessa totala
solförmörkelser. Klart är dock att förmörkelserna omges av flera intressanta
omständigheter.
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