Optimismen i LaRouches Fire
Love og Trumps Måne-Mars
mission
Den

19.

august

(EIRNS)

–

En

af

nationens

dominerende

nyhedskilder fandt anledning til at undersøge ligheden mellem
de grønnes ideologi med “klima-nødsituationen”, der hævder, at
mennesker ødelægger Jorden – og gerningsmændene bag
masseskyderierne, der mener, at “nødsituationen” opfordrer til
at dræbe mennesker. Washington Post bekræftede vores
beskrivelse af disse mordere som “økofascister”; og bemærkede,
at disse drastiske scenarier for klima-nødsituationen kan
medføre, at nogle mennesker foretager “alvorlige handlinger.”
LaRouches politiske aktionsudvalg, (LPAC), har forklaret denne
virkelighed i masseomdelte skrivelser for at redde landet fra
de katastrofer, som en dyb kulturel pessimisme forårsager.
Denne ideologi, der fremkalder kulturel pessimisme, især
blandt unge, er ikke blot dødbringende, men forkert.
Menneskeheden forbedrer tilstanden af sit omgivende fysiske
miljø. Dette gøres ved at lave transformationer, fra
videnskabelige gennembrud til nye teknologier med højere
energitæthed og større produktivitet. Vi kan også give dette
miljø en langt større udstrækning: vi kan tage ud i rummet,
udforske og udvikle det. Disse forandringer kræver flere
mennesker, og understøtter en større menneskelig befolkning.
På baggrund af sit livs arbejde for en kultur med
videnskabelige gennembrud og missioner med store menneskelige
infrastrukturprojekter, udviklede den store økonom og
statsmand Lyndon LaRouche hans fire kardinal-love fra 2014. De
begynder med princippet om Glass-Steagall-bankregulering og
den brug af Hamiltons metode til at skabe nationale
kreditinstitutter for industri og infrastrukturudvikling. Men
mere vigtigt specificerer LaRouches love brugen af denne

kredit til at fremme de mest avancerede teknologier, der
befordrer de største spring i energi-gennemstrømnings-tætheder
og arbejdskraftens produktive evner. Det indebærer et forceret
lynprogram
til
udvikling
af
fusionsenergi
og
plasmateknologier, og et forceret program for rummets
udforskning, i lighed med Apollo-projektet lanceret af
præsident Kennedy.
Disse forcerede programmer, som LaRouche specificerede, skal
ske i samarbejde med andre stormagter, især Kina, Indien og
Rusland; og han opfordrede disse nationer til at gå i spidsen
for oprettelsen af et ny Bretton Woods system for kredit-og
valuta for at gennemføre dem.
Lige nu, kan disse store handlinger trække USA og Europa ud af
‘kløerne’ af endnu en “stor recession ” og væk fra vejen mod
endnu et kommende finansielt nedbrud. Med udgangspunkt i
“Projekt Artemis ” Måne- og Marsmissionen, som er annonceret
af præsident Donald Trump, vil LaRouches tilgang skabe
gennembrud, der omdanner grænserne for
aktiviteter og økonomisk produktivitet.

menneskelige

Der er ingen grund til at presse ‘Federal Reserve Bank’ og
andre centralbanker til at trække os alle ned i det mørke
skyggeland med negative rentesatser. Ved at skabe stigende
menneskelig produktivitet sikrer LaRouches tilgang faktisk ny
reel velstand og overskud af arbejdskraften!

