Verden står ved en skillevej:
En ny mørk tidsalder eller en
ny renæssance
Den 21. august (EIRNS) —Tegnene på det igangværende nedbrud af
det
transatlantiske
finansielle
system
eskaleres.
Panikniveauet i den finansielle sektor blev demonstreret med
opfordringen til at udstede “helikopterpenge” til
bortforklaring af sammenbruddet af boblen af derivater og
‘gearet’ gæld til en værdi af $ 1,5 billiarder. BlackRock, den
største private kapitalforvalter i verden, har udarbejdet et
papir til mødet i Jackson Hole, Wyoming, der finder sted i
slutningen af denne uge, den 22.-24. August, og hvor mange af
de øverste bankfolk og finansielle regeringsembedsmænd fra
hele verden samles. De kalder deres forslag for en
“regimeændring” af det finansielle system, idet de ophæver
centralbankernes såkaldte “uafhængighed” . Langt fra at være
en opfordring til national bankvirksomhed – som er en central
del af Lyndon LaRouches program til at gendanne det
amerikanske system – er det, som de foreslår, at fusionere
regeringerne og centralbankerne og fremme det, de kalder
“direkte investeringer”, eller direkte levering af penge til
enhver nødlidende bank, der har brug for det. Hvad som helst,
for at holde den afledte boble flydende i et par uger eller
højst måneder. Dette var præcis, hvad LaRouche advarede om med
sin berømte “Trippelkurve” eller “Typiske Kollaps Funktion”,
det pædagogiske redskab, som han udviklede i 1995, og som på
en forbløffende, men enkel og overbevisende måde viser,
hvordan de økonomiske og monetære aggregater bevæger sig i en
hyperbolsk retning opad til et bestemt punkt, mens
realøkonomien bevæger sig nedad og slutteligt går under,
hvilket forårsager sammenbruddet af de finansielle aggregaters
reelle, bagvedliggende, værdier. Vi er nu nået til det punkt,
hvor enhver form for likviditetstilførsel, man kan forestille

dig, ikke vil være tilstrækkelig til at opretholde denne
boble. Vi er på vej mod den ‘perfekte storm’ uden andre
tilgængelige løsninger end omdannelsen af hele systemet i
retning
af
LaRouches
Fire
Love:
Glass-Steagall;
nationalisering af centralbankerne og oprettelsen af nationale
banker i overensstemmelse med Alexander Hamiltons principper
(eller
‘Kreditanstalt
für
Wiederaufbau’
i
efterkrigsopbygningsplanen i Tyskland) og derefter etablering
af et nyt, internationalt kreditsystem, et Nyt Bretton Woodssystem. Dette vil skabe kapaciteten til at etablere et
forceret program for fusion, for rumforskningssamarbejde og
for samarbejde med Kina om den Nye Silkevej, og dermed
udvikling af hele verden.

I USA blev præsident Trumps opfordring til en forceret MåneMars-mission, Artemis-projektet, præsenteret på et møde i
‘National Space Council’, der blev afholdt i Virginia den 20.
august; det blev fremført, at det haster med nukleare
fremdrivningssystemer, hvis man skal rejse til Mars uden den
fysiske overlast der følger af stråling, og som ville være
resultatet af den ni måneders rejse ved hjælp af kemisk
fremdrift. (Faktisk vil alene en fusionsraket, der forkorter
turen til et antal dage, åbne mulighed for regelmæssige rejser
til Mars – hvilket er grunden til, at et forceret program for
fusion skal lanceres samtidigt med Måne-Mars-programmet.) For
både Artemis Projektet og fusionsenergiprojektets vedkommende,
vil alene et uhindret internationalt samarbejde mellem de
førende videnskabelige nationer i verden kunne opnå de
nødvendige resultater. Det er netop denne form for
internationalt samarbejde, der også kræves for at gennemføre
transformationen af det globale finansielle system gennem et
nyt Bretton Woods.
Mod denne håbefulde og optimistiske vision for fremtiden har
de døende rester af Imperiet iværksat den mest massive
kampagne for adfærdsmodifikation – dvs. hjernevask – i moderne

historie. En uge med kulturel og videnskabeligt vanvid skal
gennemføres internationalt fra den 20. til 27. september,
centreret i FN’s generalforsamling på Manhattan, hvor man
kræver, at alle disse ideer om videnskabelig udvikling af den
menneskelige race fuldstændigt skrottes – at enhver
videnskabelig indsats i grænseområderne for menneskelig viden…
om rummet, om at gentage solens vidunder gennem fusionskraft,
om at fremme evnen af en ekspanderende menneskelig race til at
medvirke i universets udvikling – alt dette sættes i stå for
at “redde planeten” fra ikke-eksisterende antropomorfe
(menneskeskabte, red.) klimaændringer. ‘Den lille kylling’ fra
børnehavens rim, var ikke nær så sindssyg som denne
massepsykose, der spredes af misbrugte børn, stofmisbrugere,
og onde hjerner, der ønsker at redde et døende økonomisk
system på bekostning af den menneskelige race. Valget er klart
– vær med i udviklingen af universet og frigørelsen af
menneskelig kreativitet i de mange kommende generationer
gennem videnskabelig fremgang og kulturel skønhed, eller se
menneskeheden blive drevet ind i en ny mørk tidsalder og
sandsynligvis termonuklear krig. Vi befinder os nu i det
øjeblik i historien, som Lyndon LaRouche oprettede denne
organisation med henblik på.

