Fornuftens tidsalder er ude
blandt stjernerne : LaRouche
skabte ‘fire love’ for at nå
derud.
Den 11. september (EIRNS) – Aktivister og tilhængere af
LaRouche-bevægelsen besøger i denne uge skoler og
universiteter i hele verden – snesevis af dem alene i USA –
for at inspirere de mest eftertænksomme unge med det glade
løfte om menneskehedens fremtid i rummet og for at mobilisere
dem til at hjælpe med at gøre det til virkelighed. Dette er
dage med aktioner den 10. september og den 12. september, som
opfordret i Helga Zepp-LaRouche’s globale skrivelse, Link:
“International opfordring til ungdommen: Fornuftens tidsalder
er ude blandt stjernerne!”
Denne mobilisering er i symbiose – drevet og styret af – det
amerikanske rumfartsagentur NASAs Månen-til-Mars “Artemis
Projekt”, potentielt dets første rigtige nationale mission
siden “Apollo-programmet” af præsident John F. Kennedy. Og
meget mere: Kinas første udforskning af bagsiden af Månen
nogensinde; Indiens ambitiøse, nyligt blomstrende rumprogram
med opsendelser til Månen, Mars og andre planetariske
missioner og samarbejder med både Japan og Rusland. En ægte
tidsalder med rumrejser af den menneskelige race og en
fornuftens tidsalder i menneskelige anliggender kunne nu tage
sin begyndelse. Meget belejligt, afskedigede præsident Donald
Trump, i disse aktionsdage, sin krigs-høg, den nationale
sikkerhedsrådgiver – for som en kommentator udtrykte det,
“Dette var frem for alt gode nyheder for ungdommen”, det er
dem, der er blevet sendt ud for at kæmpe de uendelige og
frugtesløse krige for regimeskifte.
Et forceret program, et andet “Apollo-program”, til
udforskning af rummet kan ikke gennemføres uden de fire

økonomiske love, der er foreslået af Lyndon LaRouche i 2014.
De “starter” med en genoptagelse af Glass-Steagall-loven for
at beskytte kommerciel bankvirksomhed og opsparing mod Wall
Streets spekulationer; og oprettelsen af nationale
bankinstitutioner efter Alexander Hamiltons model.
Men LaRouche beviste allerede i 1972, at der ikke er nogen
grænser for vækst i hans bog af samme titel. Menneskeheden i
rummet er frem for alt ubegrænset.
Først må vi beslutte at hævde den menneskelige “udenjordiske
forpligtelse” og blive et rumfarende folk blandt rumfarende
nationer – derefter skal vi revolutionere vores strømkilder og
industri, LaRouche’s fjerde lov, og udelukkende Hamiltoniske
kreditinstitutter kan yde kreditten til den revolution, hans
tredje lov.
Sagt på en anden måde: Hvis millioner af unge mennesker
overbeviser nationen om at udføre nye og ekstraordinære
missioner i rummet, vil mindst nogle tusinder af deres
forældre og bedsteforældre finde ud af, hvordan man får sendt
dem derhen. “Hamiltonisk” kreditpolitik kan gøre det, og de
vil gerne anvende den.
En national bank for infrastruktur og produktion vil ikke
tildele NASA sit budget – at afslutte krige for regimeskift,
vil gøre det meget enklere. Men en sådan bank vil deltage i
private bankers udlån til de bogstaveligt talt titusindvis af
virksomheder, der trækker på samme hammel, hvilket gør denne
produktive kreditstrøm langt lettere. Og på denne måde, vil
det effektivt “låne” NASA en del af dets fremtidige budgetter
til at betale disse virksomheder.
Aktionsdagen den 12. september vil være mere internationalt
favnende end den første. Samarbejde mellem mindst fire eller
flere rumfartsnationer – USA, Rusland, Indien og Kina først og
fremmest – er afgørende for denne store opgave. Midt i alt
dette, bliver disse nationer nødt til at skabe et nyt
internationalt kredit- og valutasystem til fremme af
teknologiske fremskridt og udvikling overalt – et nyt Bretton

Woods system. Dette er missionen med aktionsdagene. Se også
LaRouche PAC underskriftsindsamlingen “Vi forpligter os til
Månen-Mars-missionen
(http://schillerinstitut.dk/si/2019/08/larouchepac-underskrift
sindsamling-vi-forpligter-os-til-maanen-mars-missionen/)
og
den ledsagende skrivelse, “Vi forpligter os til Månen-Marsmissionen: The True Spark for Changing the Culture”,
tilgængelig på lpac.co/moon.

