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Comunicado de imprensa do 1 de decembre de 2017 – “Para distribuição imediata” 

O FUTURO DO REGIONALISMO É O BIOSFERISMO 

“É hora de construir uma nova sociedade e pegar a tocha de 

JF-Kennedy caído em Dallas, no 22 de novembro de 1963. " 
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O FUTURO DO REGIONALISMO É O BIOSFERISMO 

É hora de construir uma nova sociedade de paz e progresso para todos os povos da planeta 

Desde 1989, "Biosphère Pour Demain" prepara o advento da "civilização de paz do terceiro milênio" 

com um programa e ações fortes, consistentes, adaptáveis a todas as regiões e a todos os países. 

Diante de um liberalismo redutivo e destrutivo, é hora de organizar um biosferismo construtor e 

salvador. O objetivo de Biosphère Pour Demain é de substituir a política mortificante da "nova ordem 

mundial" por seu oposto exato. 

A "nova ordem mundial" está transformando o Ocidente em um vetor que desestabiliza o mundo, 

em benefício de sua casta. Esta oligarquia nos impõe a maioria das guerras. 

Com a vontade de povos corajosos e dirigentes inspirados, espera-se que o primeiro sinal para 

inaugurar a sociedade do terceiro milênio possa vir de um país do Sul ou de uma grande nação em 

pleno desenvolvimento. É certo que, com as iniciativas apresentadas abaixo, será muito possível que 

regiões com uma consciência política aguda, no Ocidente e em outros lugares, se invistam para 

encontrar seu verdadeiro lugar em seu país, que será regenerado e animado por seus ações 

positivas. 

Este é o desafio do nosso tempo. 

Ao mesmo tempo que os estados, as regiões podem desempenhar um papel proeminente na história 

das civilizações. 

A Catalunha pode dar esse impulso sob os olhos de outros povos do mundo. 

Por enquanto, é da Córsega, que as organizações políticas decidiram renunciar à violência, que é 

dado o primeiro impulso. 

Mulheres e homens de honra, famosos ou não, prepararam esse caminho, como John Fitzgerald 

KENNEDY e o General Charles de GAULLE. 

Os procedimentos propostos pela Biosphère Pour Demain e, em particular, o Plano Nação do Mundo, 

só exigem vontade e coragem para começar a mudar a vida na superfície do globo para os seres 

humanos de boa vontade, e todos os outros também. 

Em todo o lado no Ocidente e em outros lugares, os cidadãos estão prontos para se levantar. Eles 

estão à espera de um sinal. 

Esta decisão, cada um de nós, pode ajudar a encorajar os dirigentes a assumi-la. 

Será, e permanecerá, o maior fato político da história da humanidade, tao longa que seja. 

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