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El 1 de decembre del 2017 
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Nota de premsa del 1 de decembre de 2017: "Per a la seva estrena immediata" 

EL FUTUR DEL REGIONALISME ÉS BIOSFERISME 

"És el moment de construir una nova societat i ocupar-se de la torxa del JF-Kennedy que va caure a 

Dallas el 22 de novembre de 1963. " 
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EL FUTUR DEL REGIONALISME ÉS BIOSFERISME 

És el moment de construir una nova societat de pau i progrés per a tots els pobles del planeta 

Des de 1989, "Biosfera per al demà" prepara l'adveniment de "el tercer mil·lenni de la civilització de la 

pau" amb un programa i fort, coherent, adaptable a totes les regions i tots els països. 

Davant d'un liberalisme reduir i destructiva, és el moment d'organitzar un constructor biosphérisme i 

salvador. 

L'objectiu de l'ambició de Biosphère Pour Demain és reemplaçar la política mortificadora del "nou 

ordre mundial" amb el seu contrari exacte. 

El "nou ordre mundial" transforma l'Oest en un vector de desestabilització mundial, en benefici de la 

seva casta. Aquesta oligarquia ens obliga majoria de les guerres. 

Amb la voluntat dels pobles valents i dels líders inspirats, s'espera que el primer senyal d'inaugurar la 

societat del tercer mil·lenni pugui venir d'un país del Sud o d'una gran nació en ple desenvolupament. 

És cert que amb els enfocaments presentats a continuació, serà molt possible que regions amb una 

forta consciència política, a Occident i en altres llocs, es puguin invertir per trobar el seu veritable lloc 

al seu país, que serà regenerat i revitalitzat per la seva accions positives. 

Aquest és el repte del nostre temps. 

Al mateix temps que els estats, les regions poden tenir un paper destacat en la història de les 

civilitzacions. 

Catalunya pot donar aquest impuls sota els ulls d'altres pobles del món. 

De moment, és de Còrsega, les organitzacions polítiques de la qual han decidit renunciar a la 

violència, que es dóna el primer impuls. 

Les dones i els homes d'honor, famosos o no, han preparat aquest camí, com John Fitzgerald 

Kennedy i el general Charles de GAULLE. 

Els procediments proposats per Biosphère Pour Demain, i en particular el Pla Nació del Món, només 

requereixen voluntat i valentia per començar a canviar la vida a la superfície del planeta per als 

éssers humans de bona voluntat, i també tots els altres. 

A tot arreu a Occident i en altres llocs, els ciutadans estan disposats a aixecar-se. Estan esperant un 

senyal. 

Aquesta decisió, cadascun de nosaltres pot treballar per encoratjar els seus líders a prendre-la. 

Serà, i romandrà, el fet polític més gran en la història de la humanitat, sempre que sigui. 

Biosphère Pour Demain - Jean-François Dottori-Rey de la Cruz, dit Dakttari. 

 


