Den unipolære verden er ved at gå i
opløsning;
bring verden sammen gennem
menneskehedens mission i rummet.
Den 17. juli (EIRNS) – På næsten alle fronter er paradigmet for en unipolær
verden, der bygger på begrebet om et imperium, ved at gå i opløsning, mens et
nyt paradigme af suveræne nationer, der samarbejder om udviklingen af hele
menneskehedens produktive kræfter, som spreder sig fra Asien gennem ideen om den
Nye Silkevej. Selv lederne af det døende finansielle imperium ser skriften på
væggen: Den franske finansminister, Bruno Le Maire, der talte i dag ved en
konference for lederne af IMF, Verdensbanken og den Europæiske Centralbank for
at mindes 75-årsdagen for Bretton Woods-Systemet, sagde følgende: “Bretton
Woods, som vi kender det, har nået sine grænser… medmindre vi formår at
genopfinde Bretton Woods, kan den Nye Silkevej blive den nye verdensorden.”
Sandt nok. Men Le Maires opfattelse af at et sådant nyt paradigme er en trussel
mod den vestlige verden er nonsens. Det begreb, som Franklin Roosevelt
forestillede sig på Bretton Woods-konferencen i 1944, hvor Roosevelts
“hamiltoniske” vision blev vedtaget frem for det Britiske Imperiums repræsentant
John Maynard Keynes’, er systematisk blevet undergravet af det britiske
“frihandels”-dogme og omdannelsen af det regulerede finanssystem til uhæmmet
spekulation i tiden efter Glass-Steagall. Den igangværende opløsning af Deutsche
Bank er et af tegnene på det hastige sammenbrud af den “billioner af dollar
store” boble af derivater og gearede lån, der nu hænger over det vestlige
finansielle imperium.
Det nuværende Bretton Woods-spøgelse er færdigt. Det kan ikke reformeres, men
stedes til hvile gennem en total reorganisering af verdens finansielle system,
som skitseret af Lyndon LaRouche for længe siden, med den enorme vækst og
udviklingsproces, skabt af Bæltet & Vejen som udgangspunkt for samarbejde mellem
Kina, Rusland, Indien, USA og andre i et helt nyt system. Den nuværende bølge af
kulturel optimisme, skabt af 50-årsdagen for menneskets heroiske landing på
Månen på lørdag, og den modige erklæring fra præsident Trump og hans NASAdirektør, Jim Bridenstine, om at en mand og en kvinde vil vende tilbage til
Månen inden for fem år, og at vi vil blive på Månen som en base for at nå Mars
og hinsides – denne bølge af optimisme må blive den kanal, gennem hvilken
verdens folk genvinder deres følelse af en fælles menneskehed.

Tusindvis af begivenheder finder sted rundt om i verden i denne uge til ære for
den store præstation for 50 år siden, og inspirerer folk og nationer til at
slutte sig sammen om det der virkelig forener hele menneskeheden – den
“udenjordiske forpligtelse”, at menneskeheden, og menneskeheden alene, kan
forestille sig et univers med 2 billioner galakser, og forestille sig en fremtid
hvor menneskeheden virkelig er udødelig, og bringer herredømme over stadig
større dele af universet i løbet af de næste tusinder af år. Som LaRouche sagde
i 1986: “Hvad er den gode persons ønske? Hvad, udover at opdage skabelsens love
mindre ufuldendte, med det mål at vores viden som vejledning for vores praksis
afviger mindre fra Skaberens vilje, som udtrykt i den lovmæssige orden i dette
univers. Hvem kan blive god, hvem længes ikke efter at komme overens med
Skaberen og på den måde mindske ufuldkommenheden i ens egen forståelse af den
lovmæssige orden i skabelsen?
I dag mødtes LaRouchePAC-organisatorer foran den amerikanske Kongres for at
kræve, at LaRouches navn bliver renset, for at hans dybtgående ideer kan blive
formidlet til de mennesker der lever i dag, som en nødvendig forudsætning for at
klare den store udfordring med at forberede menneskeheden til den forestående
opgave, som illustreret af Måne-Mars-missionen. Megen morskab kom fra at gøre
grin med den skøre prins Charles, der for nylig advarede om, at verden ikke kan
overleve, hvis vi ikke stopper kulstofudledninger inden for 18 måneder. En
organisator spurgte de underholdte og fornøjede forbipasserende: “Hvor mange
vindmøller skal der til for at flyve til Månen?” Lederne af den psykotiske
miljøplan i Kongressen, “Green New Deal”, (nu kendt som “Apokalypsens fire
Damer”) er blot marionetter for den britiske kongefamilie og deres håndlangere,
som Al Gore og George Soros, der forsøger at redde deres bankerotte finanssystem
gennem nedskæringer, affolkning og krig.
Deltag i Schiller Instituttets fejring af månelandingen lørdag den 20. juli kl.
19.00, på https://youtu.be/6G_mx9ix68I under overskriften: “Menneskehedens
fremtid må bestemme vores nutid – en dialog mellem kulturer om, hvordan man
udvikler befolkningen og de produktive kræfter for Jordens næste halvtreds år.”

