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Forestil jer: Verdens ende indtræffer, men der møder ingen op!
Forestil jer at teenager-klimaidolet Greta Thunberg, og alle
central- og investeringsbankfolkene, hedgefonde og
spekulanter, der er euforiske over den angivelige vished for
at planeten vil koge over inden for 18 måneder (ifølge Prince
Charles) – mens sidstnævnte er ekstatiske over astronomiske
profitter, som de tror kan opnås ved ”grønne finanser”. Men
så, ikke desto mindre, fortsætter verden – trods forskellige
udsving i klimaet – simpelthen med at eksistere!
Denne variation af fredsbevægelsens gamle slogan: ”Antag at
der er krig, men at der ikke kommer nogen”, er nyttig for at
understrege den pointe, at en ideologi kun indvirker på
virkeligheden, hvis størstedelen af befolkningen tror på den.
Der er ingen klimakrise. Klimadata for de sidste 500 millioner
år viser, at Jordens klima har varieret kontinuerligt med en
konstant vekslen mellem varme og kolde perioder. (Den sidste
af disse kolde perioder sluttede først i 1850 med den ‘Lille
Istid’.) Dagens klimaalarmister kan ikke basere sig på
videnskabeligt beviselige fakta, men bruger klimamodeller,
hvis forudsigelser allerede har vist sig at være overdrevne.
Fejlen i disse modeller understreger det faktum, at klimaet er
en meget kompleks størrelse, som straks må bringes tilbage på
et videnskabeligt grundlag. Mens menneskeskabte aktiviteter

har en begrænset effekt på klimaet, er det som IPCC gør –
nemlig at ignorere den dybe indvirkning af processer i solen
og i vores galakse – højdepunktet af videnskabelig
inkompetence!
Dæmoniseringen af CO₂ og det resulterende mål om afkarbonisering af verdensøkonomien er lige så rationelt som at
brænde hekse på bålet som et middel mod sygdom. CO₂ er ikke et
forurenende stof, men er en uundværlig betingelse for livet på
jorden, og især for trivslen af planter og landbrug som
grundlag for menneskets eksistens. Den virkelige
krisesituation er af-karboniseringen af den globale økonomi,
hvilket den finansielle sektor presser på med, og som vil føre
til et sammenbrud af de industrialiserede lande, ødelæggelse
af udviklingslandene og massiv, global befolkningsreduktion –
dvs. folkedrab.
Klimahysteriet, der er iscenesat af den finansielle sektor og
de etablerede medier, er den største propagandistiske
manipulation af befolkningen nogensinde; en manipulation der
har fungeret så effektivt, at den nazistiske propagandamester
Josef Goebbels ville have opgivet sit job på grund af sin
relative fiasko i forhold hertil. Det egentlige spørgsmål der
står på spil er ganske anderledes: Det neoliberale
finanssystem er absolut færdigt. Årsagerne til nedbruddet i
2008 er langt fra blevet løst, men er i stedet blevet
forstørret gennem elleve år med kvantitative lempelser, og
renter der er sat til nul eller endda under. Hvilke planer har
det finansielle oligarki? Ifølge et papir, der for nylig blev
fremlagt af BlackRock på Jackson Holes årlige bankmøde, skulle
centralbankerne gennemføre et “regimeskifte”, hvor
centralbanker, der forbliver “uafhængige”, udsteder store
mængder penge og giver dem direkte til regeringer, som kun vil
bruge dem i henhold til centralbankernes direktiver. Det er
samme princip, som Hitlers finansminister Hjalmar Schacht
brugte til at finansiere den militære opbygning på det
tidspunkt – men denne gang skal alle de penge der er skabt

bruges til at gøre verdensøkonomien ”grøn”.
For de fleste mennesker der er indfanget af den neoliberale
ideologi, iscenesat af de etablerede medier, er det meget
svært at forestille sig, at hele grundlaget for dette system
er forkert. Men denne ideologi involverer ikke kun det
“regimeskifte”, der er planlagt af centralbankfolkene, men
også et “regimeskifte” mod den amerikanske præsident Donald
Trump, såvel som imod Rusland og Kina, som det ses i
“farverevolutionen”, der nu bliver anstiftet i Hongkong. Og
det inkluderer også ideen om, at det er helt normalt, at et
lille lag af rige mennesker bliver stadig rigere, mens
flertallet bliver stadig fattigere; at Afrika skal forblive
underudviklet for evigt; at hvert menneske under alle
omstændigheder er en parasit, der forurener miljøet; og at
grænserne for vækst er nået. Og lad os ikke glemme de liberale
ideer om, at “alting går an,” og at enhver mening er lige så
god som enhver anden.
Men set ud fra universets love og menneskehedens evolution,
som de er bestemmende for, er disse aksiomer lige så forkerte
som de fleste af antagelserne fra middelalderen, såsom
skolastik, hekseri eller flagellantisme.
Hvis vi skal slippe ud af den nuværende voksende krise, hvor
alt ser ud til at løbe ud af kontrol, er vi nødt til at ændre
hele vores tankegang. Vi
referencepunkt, hvorfra vi kan
om menneskeheden og universet
gyldighed. Dette referencepunkt

er nødt til at finde et
vurdere alle vores antagelser
vi bebor, og undersøge deres
er rumforskning og rumfart.

Bemandet rumfart er det sejrende bevis for, at Leibniz havde
ret i at hævde, at vi lever i den bedste af alle verdener.
Naturligvis ikke i den forstand, som den kyniske Voltaire – på
sin vis den tids Sir David Attenborough – angreb Leibniz’
optimistiske billede af mennesket, men i den forstand at det
viser, at menneskeheden er den eneste (hidtil kendte) kreative
art, der gennem opdagelsen af stadigt nye principper for det

fysiske univers kan skabe grundlaget for at overvinde alle
grænser.
Som Lyndon LaRouche demonstrerede i sin banebrydende bog ‘Der
er ingen grænser for vækst’, (PDF) og i hele sit livs arbejde,
er det de originale opdagelser af stadigt mere komplekse
eksperimentelt beviselige principper for universet, der giver
grundlaget for helt nye økonomiske platforme, som kan skabe
midlerne til at opretholde bedre brødfødte, længere levende og
bedre uddannede mennesker. På den måde er vækstbegrebet ikke
så simpelt som nogle fjolser, såsom Malthus, forestiller
sig; fjolser, der tænker i baner af en kausal verden
indskrænket af en euklidisk aritmetik eller geometrisk
multiplikation; men snarere svarende til en mangfoldigt
forbundet riemannsk manifold, der udfolder sig til højere
ordener, der ikke kan forstås med udgangspunkt i de lavere.
Kreativ fornuft kan, som det mest udviklede element i
universet, skabe nye singulariteter, der igen kan øge graden
af menneskelig effektivitet i universet ud over alle grænser.
De bedste eksempler på dette er den forventede beherskelse af
termonuklear fusion – hvor mennesket efterligner
fusionsprocessen i Solen og derved producerer ubegrænsede
mængder af energi og reserver af råmaterialer – og
bekræftelsen af Albert Einsteins generelle relativitetsteori,
som det for nyligt blev gjort med bekræftelsen af
gravitationsbølger og billedoptagelser af sorte huller; sorte
huller, som befinder sig i centrum af hver af de to billioner
galakser, som Hubble-teleskopet indtil videre har været i
stand til at opdage.
Den nye måde at tænke på må afvise bankfolks pseudoreligioner, etablerede medier og klima-apostle, og erstatte
dem med en videnskabelig debat om eksperimentelt beviselige
fakta. Artemis-programmet, der er vedtaget af præsident Trump,
og som vil bringe folk tilbage til Månen i 2024 og etablere en
permanent station i 2028, er lovende i så henseende, og
ligeledes rumprogrammerne i Kina, Indien, Rusland og Det

Europæiske Rumfartsagentur. I øvrigt viser Kinas enestående
økonomiske succes og dynamikken i ‘Den Nye Silkevej’, at
fokuseringen på videnskabelig innovation er mere gavnligt for
de involverede lande end det neoliberale systems fokusering på
profit.
Hvis det er muligt at bringe Europa og USA ind i et samarbejde
med det kinesiske Bælte- og Vejinitiativ og, for USA’s
vedkommende, i et samarbejde med Kina om rumfart, vil
menneskeheden ikke befinde sig på randen af en klimaapokalypse, men snarere i begyndelsen af en ny æra, hvor
menneskets iboende evne til fornuft frit kan udvikle sig, og
vi i en vis forstand kan overgå til voksenlivet for vores art.
Vi vil udforme en mere menneskelig tidsalder, og demonstrere
at denne verden faktisk er den bedste af alle mulige verdener,
fordi der potentielt findes et geni i ethvert menneske, og
graderne af frihed i udviklingen af vores art vil stige uden
begrænsning til i et omfang, hvor flere [og flere] mennesker
kan realisere dette potentiale i sig selv.
Det uomgængelige skridt for at opnå denne nye tankegang er den
fuldstændige renselse af Lyndon LaRouche, der blev forfulgt og
fængslet i 1980’erne og 1990’erne af det Britiske Imperiums
onde og desperate storinkvisitorer i deres forsøg på at
blokere adgangen til hans ideer.
Vi har brug for de dristige og optimistiske visioner af
tænkere som Leibniz, Schiller, Einstein, Krafft Ehricke og
Lyndon LaRouche, fordi den kulturelle pessimisme fra Malthus,
Nietzsche og Spengler fører til fascisme og krig, mens
positive ideer om menneskeheden fører til nye renæssancer og
blomstrende perioder i historien. Det er op til os alle,
hvilken retning vi tager!

