I dag: En international opfordring
til handling for menneskeheden for at
se mod stjernerne,
på seks kontinenter.
Den 9. september (EIRNS) – I dag, tirsdag den 10. september, er den første af to
“aktionsdage” i denne uge, arrangeret af det Internationale Schiller Institut.
Arrangørerne på seks kontinenter (Schiller Instituttet har ikke oprettet en
organisation i Antarktis – endnu) distribuerer “International opfordring til
ungdommen: Fornuftens tidsalder er ude blandt stjernerne!” skrevet af Schiller
Instituttets grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche (se EIR Daily Alert
#175, onsdag den 4. september, for den fulde tekst), oversat til ni sprog, til
universitets områder med opfordring til den kommende generation om at afvise den
anti-videnskabelige og anti-humane dommedagskult, der fremmer løgnen om
menneskeskabte klimaændringer og vende deres øjne og deres kreative potentiale
mod stjernerne. Det er der, at sindets øje kan tyde menneskehedens skæbne – at
bringe herredømmet over Jorden, solsystemet og universet og beherske det og
deltage i udfoldelsen af dette univers på vegne af alle fremtidige generationer.
Schiller Instituttets kor i New York fremskyndede denne søgen efter sandhed og
skønhed og opførte i søndags værker af Bach, Brahms, Schubert og flere
afroamerikanske spirituals, for at ære de døde og de levende på årsdagen for d.
11/9. Det presserende i denne opgave kan ikke overdrives. Manhattan vil opleve
et angreb af vanvid i løbet af september måned. “Klimastrejke” ugen, den 20. –
27. september, bringer anarkister og grønne til Manhattan for at demonstrere ved
FN i generalforsamlingens åbningsuge, hvilket fører til et “internationalt
oprør” mod videnskabelig og industriel fremgang, der begynder 7. oktober,
organiseret af det økofascistiske Extinction Rebellion, grundlagt og ledet af
den psykedeliske stofmisbruger og promotor Gail Bradbrook.
Det misbrugte barn, Greta Thunberg, fra Sverige – brugt af den økofascistiske
bevægelse til at overbevise børn og forstyrrede voksne om, at verden snart vil
gå under, hvis der ikke straks sker en ende på menneskets fremskridt – vil også
være i New York til den psykologiske happening “massefald”. Bill McKibben, hvis
”www.350.org” forkynder dommedagsbudskabet i 188 lande, mobiliserer folk til at
komme til New York, pralende med, at de nu har tvunget finansielle institutioner
til at opgive for 11 billioner dollars fra de fossile brændstofindustrier.
Og det skal bemærkes, at børneaktivisten Joshua Wong fra Hong Kong også vil være

på Manhattan samtidig som klimaaktivisterne. Det var Wong, der som 17 årig blev
kronet som “lederen” af farverevolutionen i Hong Kong i 2014, kaldet “Occupy
Central”, og som blev valgt igen i år (af National Endowment for Democracy og
elementer i det amerikanske Udenrigsministerium) til at være den formodede
“leder” af dette års stadig igangværende farverevolution i Hong Kong, fase II.
Dette er ikke en tilfældighed. Man bør heller ikke blive overrasket over, at
klimasvindlerne og regimeskiftekunstnerne kontrolleres af de samme interesser –
de finansielle herrer i City of London og Wall Street, det døende Britiske
Imperium.
Det er menneskehedens fælles mål, der kan og skal forene suveræne nationer for
at besejre dette imperium. De rumfarende nationer, især USA, Rusland, Kina og
Indien, er også de førende nationer, der nægter at underkaste sig den vanvittige
opfattelse, at vi skal stoppe med at anvende fossile brændstoffer, samtidig med
at de fremmer udvidelsen af kernekraft og udviklingen af fusionsenergi. Dette er
det afgørende øjeblik for menneskeheden. Konfucius elskede at recitere et digt
fra ”Book of Songs” der kan oversættes:
Hvad siger himlen?
Går de fire årstider videre,
Og alle ting bliver til?
Hvad siger himlen?

