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KENDSGERNINGERNE:

De forenede Staters, og ligeledes planetens transatlantiske,
politisk-økonomiske områders, økonomi befinder sig nu i den
umiddelbart forestående livsfare, som udgøres af en generel,
fysisk-økonomisk, kædereaktionsagtig sammenbrudskrise af dette
område af planeten som helhed.
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10. juni 2014 – Følgende erklæring er udstedt for omgående
handling af alle medarbejdere i alle afdelingerne af National
Caucus of Labor Committees og dets tilknyttede
virksomheder. Førsteprioritet har alle midler og
forholdsregler i forbindelse med offentlige aktioner,
nationalt og internationalt, uden forbehold. Denne
prioritering er eksistentiel for vor republiks politik, og for
den almindelige informering af, og ved, alle relevante kredse
over hele verden, at regne fra denne dag, den 8. juni 2014.

1.

KENDSGERNINGERNE

De forenede Staters, og ligeledes planetens transatlantiske,

politisk-økonomiske områders, økonomi befinder sig nu i den
umiddelbart forestående livsfare, som udgøres af en generel,
fysisk-økonomisk, kædereaktionsagtig sammenbrudskrise af dette
område af planeten som helhed. Navnet på denne direkte
sammenbrudskrise over alt i disse nævnte områder af planeten
er den aktuelt igangværende introduktion af den generelle
»Bail-in«-handling under flertallet, eller flere endnu, af
dette områdes regeringer: virkningen på disse områder vil være
sammenlignelig med det fysisk-økonomiske kollaps af det
generelle kollaps efter »Første Verdenskrig« af den tyske
Weimarrepubliks økonomi: men denne gang vil virkningen i
første omgang ramme alle nationaløkonomierne i det
transatlantiske område, snarere end enkelte, mislykkede
økonomier i Europa.
Et kædereaktionslignende sammenbrud med en sådan virkning
accelererer allerede og indvirker på pengesystemerne i dette
områdes nationer. Den aktuelle accelerering af en »Bail-in«politik i hele det transatlantiske område, som nu er i gang,
betyder, at massedød pludselig vil ramme befolkningerne i alle
nationerne i det transatlantiske område: enten direkte, eller
gennem et »overløb«.
Virkningerne af denne handling, som allerede er forberedt af
de monetaristiske interesser i dette område, der således er
udpeget, vil, med mindre det stoppes bogstavelig talt nu,
omgående frembringe som virkning en accelererende rate af
folkemord i hele den nævnte del af planeten, men vil også få
katastrofale »bivirkninger« af lignende betydning i de
eurasiske områder.

De midler, som står til rådighed
Det eneste sted, hvor den umiddelbart nødvendige handling, som
kunne forhindre et sådant umiddelbart folkemord i hele den
transatlantiske sektor af planeten, kræver, at USA’s regering

omgående tager beslutning om at indføre fire specifikke
forholdsregler af grundlæggende betydning: forholdsregler, som
må være i fuld overensstemmelse med den specifikke hensigt i
den oprindelige amerikanske Forfatning, som det blev
specificeret af den amerikanske finansminister Alexander
Hamilton, mens han besad dette embede:
1)
Den omgående genindsættelse af Glass/Steagall-loven,
som blev indført af den amerikanske præsident Franklin D.
Roosevelt, uden ændringer, som princip for handling.
2)
En tilbagevenden til et oppefra styret
Nationalbanksystem, der er detaljeret defineret som et
sådant.
Den faktisk afprøvede, succesrige model, som må autoriseres,
er den, som, under politikken for et nationalbanksystem,
faktisk var blevet indført med succes, da præsident Abraham
Lincoln indførte en gyldig, afløsende valuta, som var skabt
af USA’s præsidentskab (dvs. »Greenbacks«) (den grønne
dollar, -red.), som blev gennemført som et nationalt bankog kreditsystem under tilsyn af USA’s Finansministerium.
Under de aktuelle betingelser må alle andre banksystemer og
valutapolitikker erstattes, eller ganske enkelt bringes til
ophør, som følger: Banker, som er kvalificeret til at
operere under denne bestemmelse, skal underkastes en
vurdering af deres beviselige kompetence til at operere
under den statslige beføjelse til at skabe og udgøre
elementerne af denne afgørende praksis, som iflg.
traditionen var blevet overgivet det oprindelige
Finansministerium under Alexander Hamilton. Dette betyder,
at de enkelte delstater i USA er underlagt nationale
standarder for praksis, og ikke en af de enkelte af vor
nations delstaters standarder.
3)
Hensigten med at anvende et Føderalt Kreditsystem er at
generere en retning med højproduktive forbedringer i
arbejdskraften, med den medfølgende hensigt at forøge den

fysisk-økonomiske produktivitet, samt levestandarden for
individer og husstande i USA. Kreditskabelse til forøgelse
af den relative kvalitet og kvantitet af den produktive
arbejdskraft, som nu er tvingende nødvendig, må, på
nuværende tidspunkt, atter engang sikres, som det med succes
skete under præsident Franklin D. Roosevelt, eller gennem en
tilsvarende standard for føderal praksis, der anvendes til
at skabe en generel økonomisk, national genrejsning, pr.
person, og for raten af nettoeffekten i produktiviteten, og
ved at hvile på det essentielle, menneskelige princip, som
adskiller menneskets personlighed fra de systemiske
karaktertræk hos de lavere livsformer: nettoraten af
forøgelsen af den effektive energigennemstrømningstæthed pr.
person, og for den menneskelige befolkning, betragtet som
hver og én som en helhed. Den uophørlige forøgelse af
arbejdskraftens fysiske produktivitet, med de medfølgende
fordele for det almene vel, er et princip i den Føderale
Lov, som må udgøre den altafgørende standard for nationens
og individets præstation.[1]
4)
»Vedtagelse af et ’Forceret Program’ for fusionskraft
som drivkraft.« Den afgørende forskel på mennesket og alle
lavere livsformer er således, i praksis, at det frembyder
midlerne til fuldkommengørelsen af det individuelle og
sociale menneskelige livs specifikt bekræftende mål og
behov. Derfor: Spørgsmålet om mennesket i skabelsesprocessen
som en bekræftende identifikation af et bekræftende udsagn
om en absolut naturlig tilstand, er den tilladte
udtryksform. Principper om naturlove er enten udelukkende
bekræftende, eller også kunne de ikke erklæres bekræftende i
det civiliserede, menneskelige sind.

I betragtning af de forhold, som har hersket i USA, i
særdeleshed efter mordene på præsident John F. Kennedy og hans
broder, Robert, vil, efter denne tid, den hastige forøgelse,
som kræves for en genrejsning af nogen art af USA’s økonomi,

kræve intet mindre end forholdsregler, der blev taget og
udført af præsident Franklin D. Roosevelt under hans faktiske
embedsperiode. Ofrene for det onde, der er blevet påført USA
og dets befolkning, siden præsident Hardings mystiske død, og
under præsidenterne Calvin Coolidge og Herbert Hoover (ligesom
de forfærdelige virkninger af Bush-Cheney- og Barack Obamaregeringerne, i nutiden), kræver midler til afhjælpning lig
dem, der indførtes under præsident Franklin Roosevelt, mens
han bestred embedet.
Dette betød indførelsen af hasteforanstaltninger til
afhjælpning,
inklusive
fornuftige,
midlertidige
genrejsningsforanstaltninger, som krævedes for at dæmme op for
det dødbringende tidevand, som Coolidge-Hoover-regimerne
efterlod sig: foranstaltninger, som krævedes for at bevare
værdigheden hos dem, som i modsat fald var arbejdsløse, alt
imens man opbyggede de mest magtfulde, økonomiske evner og
evne til at føre krig, som blev samlet under præsident
Franklin Roosevelts præsidentskab lige så længe, som han
forblev i live i embedet. Dette betød mønstringen af kraften i
atomkraft, dengang, og i dag betyder det termonuklear
fusionskraft. Uden denne hensigt, og opnåelsen af den, står
USA’s befolkning i særdeleshed nu, umiddelbart, over for den
grusomste katastrofe i sin hidtidige historie. I princippet,
uden et præsidentskab, der er skikket til at fjerne og skrotte
de værste, nu mærkbare virkninger, de virkninger, som nu er
skabt af Bush-Cheney- og Obama-præsidentskaberne, ville De
forenede Stater snart være færdig, begyndende med en massedød
i den amerikanske befolkning under Obama-regeringens nylige,
og nuværende optrappede, praktiske politik.
Der er visse politikker, som, med hensyn til dette, nu i
særdeleshed kræves, som følger:

Vernadskij om Mennesket og Skabelsen

V.I. Vernadskijs systemiske princip om den menneskelige natur
er et universelt princip, som er unikt specifikt for den
afgørende faktor for den menneskelige arts eksistens. For
eksempel: »tid« og »sted« eksisterer faktisk ikke som målbare
principper i Solsystemet; den eneste anvendelse, som indrømmes
dem, til kommunikationsmæssige formål, er, grundlæggende set,
nominelt en antagelse. Eftersom kompetent videnskab for
nutiden udelukkende kan udtrykkes i forhold til det
karaktertræk, som er unikt med hensyn til den menneskelige
arts rolle i universets kendte aspekter, er det menneskelige
princip det eneste sande, af os kendte princip, der kan
praktiseres: begreberne om rum og tid er blot nyttige
forestillinger:
Den menneskelige arts afgørende karaktertræk er det, som
adskiller den fra alle andre levende arter: som, med hensyn
til al kompetent, moderne videnskab, som noget principielt er
videnskabeligt rodfæstet i fundamentet for de principper, som
Filippo Brunelleschi (der opdagede det ontologiske minimum,)
gik frem med, som Nicolaus Cusanus (der opdagede det
ontologiske maksimum) gik frem med, og Johannes Keplers
positive opdagelse af et princip, der faldt sammen med den
perfekte, klassiske, menneskelige sangstemme-skala, som Kepler
antog, og Solsystemets elementære mål inden for Galaksens
stadigt større univers, og universets højere ordener.
Eller senere, på lignende måde, den moderne, fysiskvidenskabelige standard implicit i Bernhard Riemanns argment,
det faktiske minimum (som gentager Brunelleschis princip), og
hos Max Planck, det faktiske maksimum af det nuværende
maksimum, Albert Einsteins; og i de relativt seneste,
resulterende implikationer af Vladimir Ivanovich Vernadskijs
definition af menneskeligt liv. Hver af disse værdier er
absolutte målestokke for menneskets rolle inden for viden om
universet.
Disse kendsgerninger vedrører det iboende falskneri hos dem,
der blot og bart er matematikere, og de modernistiske

»musikere«, der er kommet efter standarden for prøvestenen for
musik, Johannes Brahms (forud for de moralsk forringede
[matematikere], såsom David Hilbert, samt den sande model for
enhver moderne Satan, såsom Bertrand Russel eller Tony Blair).
Den målestok, som det er muligt at kende, som et princip, for
forskellen mellem mennesket og alle andre lavere livsformer,
findes i det, som på brugbar vis er blevet anset som den
naturligt, opadgående evolution af den menneskelige art, i
modsætning til alle andre kendte kategorier af levende arter.
Standarden for måling af disse sammenlignede forhold er, at
menneskeheden er i stand til at udvikle sig opad, og det på
kategorisk vis, gennem de viljemæssige, noëtiske evner i den
individuelle, menneskelige vilje.
Med menneskets tilsynekomst i en moralsk og fysisk degenereret
tilstand af opførsel, såsom inden for tyrannerne Zeus’, Det
romerske Imperiums og det
kulturer, som undtagelse:

nuværende Britiske Imperiums
Alle faktisk mentalt sunde,

menneskelige kulturer er hidtil kommet til syne som en bestemt
faktor af evolutionært fremskridt, fra en kvalitet af en
laverestående til en højerestående art. Når dette betragtes
som effektive virkninger, inden for domænet af en levende,
menneskelig praksis af kemi, svarer det til en form for
systemiske fremskridt, og nu endda spring, af den kemiske
energigennemstrømningstæthed af samfundets forøgelse af den
effektive energigennemstrømningstæthed i videnskabelige og
lignende udtryk for spring i selve artens fremskridt: kort
sagt, et universelt, fysisk princip for menneskeligt
fremskridt.
Den sunde, menneskelige kultur, såsom de kristne kulturer,
hvis de gør sig fortjent til en bekræftelse af en sådan
fromhed, for eksempel, repræsenterer et samfund, som forøger
indflydelsen af sine produktive evner til fremskridt til at
bevirke et stadigt højere niveau af eksistens pr. person. De
modsatte tilfælde, »de såkaldte nul-vækst«-svøber, såsom det
nuværende Britiske Imperium, er, systemisk, en sand model, der

svarer til en Zeus’, eller et Romersk Imperiums, eller et
Britisk (bedre udtrykt) brutalt Imperiums tyranni, ligesom,
for os i USA, de typer, som udgøres af Bush-Cheney- og Obamaregeringerne, hvis karaktertræk, i overensstemmelse med
sådanne rent ud sagt sataniske modeller som det Romerske og
det nuværende Britiske Imperium, har været en skrumpende,
menneskelig befolkning på planeten med hensyn til dets
intellektuelle og fysiske produktivitet, som under disse
seneste, amerikanske præsidentskaber.

Kemi: Historiens målestok
Vi kalder det »kemi«. Menneskehedens fremskridt, relativt
simplet målt som art, er typisk udtrykt i det menneskelige
livs princips voksende magt, op over det dyriske livs evner
generelt, og i den relativt absolutte overlegenhed over
evnerne i de
menneskehedens

ikke-levende processer til, inden for
viljemæssige intervention, at opnå denne

tiltænkte virkning. Fremskridt eksisterer udelukkende på denne
måde under en fortsat, fremadskridende forøgelse af den
menneskelige arts produktive og relaterede evner. Dette
fremskridt definerer den absolutte skelnen mellem den
menneskelige art og alle andre arter, som vi i øjeblikket har
kendskab til. Et folks regering, baseret på en politik med
»nulvækst i befolkningstal og standarden pr. person af det
menneskelige liv«, er en moralsk og praktiseret
vederstyggelighed.
Mennesket er menneskehedens eneste sande målestok for vort
Solsystems historie, og det, som ligger inden for det. Det er
det samme som den højest ærede mening med og præstation af den
menneskelige art, nu inden for det nære rum omkring Solen, med
en opadgående retning imod beherskelsen af Solen og dens
Solsystem, det Solsystem, som blev opdaget (udelukkende,
faktisk) af Johannes Kepler.

En fusionsbaseret økonomi er det aktuelt tvingende nødvendige
næste skridt, og den næste standard, for at vinde magt inden
for Solsystemet, og senere, videre endnu.
——————————————————————–
[1] Indførelsen af »3. Annuller den Grønne politik« til
erstatning for det korrekte »Et Føderalt Kreditsystem« er en
parodi på principperne for ethvert rent faktisk videnskabeligt
princip. Udelukkende kun bekræftende identifikationer af
»Videnskab« kan nogensinde tillades. Udelukkende kun den
forudgående titel: »Anvendelsen af et Føderalt Kreditsystem«
er tilladt. Eliminer anvendelsen af alle referencer til »Grøn
Politik«: den blotte anvendelse af sidstnævnte reference er en
falsk fremstilling.

