Fra LaRouche-bevægelsen 21. nov.
2014:
Frontlinjerne i kampen mellem liv og
død trækkes skarpere op
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet, bragte, ved en
indflydelsesrig begivenhed i Mexico City i går, for et publikum på flere end 100
personer LaRouches politiske bevægelses programperspektiv, der fremstillede
»Valget mellem liv og død« i form af to systemer – BRIKS og det kollapsende,
transatlantiske, geopolitiske system. Dette er den første i en række af sådanne
begivenheder, som nu vil finde sted over hele USA, inklusive i nationens
hovedstad, for at fremtvinge spørgsmålet om at bringe de amerikanske lande ind i
udviklingen med BRIKS.
Denne udvikling, som allerede er i fuld gang over hele Eurasien, tog et
gigantisk skridt fremad i går i Afrika med meddelelsen om en indgået aftale om
en højhastighedsjernbane til 12 mia. dollars mellem Kina og Nigeria, som kunne
skaffe så meget som 200.000 jobs til landet.
USA og Europa er imidlertid fortsat så forsumpet i en dødbringende
afindustrialisering og et forfald, mens deres politiske »ledere« følger Det
britiske Imperiums plan, der forsøger at ødelægge kernen i BRIKS-alliancen,
primært Rusland og Kina. Med mindre denne kurs ændres i den allernærmeste
fremtid, er vi, i bogstavelig forstand, garanteret en ny, global krig, med
konsekvenser, der vil true civilisationen.
Den russiske præsident Putin signalerede endnu en gang, under et møde i går i
hans sikkerhedsråd i Moskva, at han var sig denne virkelighed bevidst. I hans
bemærkninger i åbningstalen, som er gengivet på Kremls hjemmeside, gentog Putin,
at Rusland vil »gøre alt, hvad der er nødvendigt« for at sikre, at den
transatlantiske alliances krigsplaner – som begynder med »farvede revolutioner«,
der tilsigter regimeskift – ikke gennemføres i Rusland.
Som en del af BRIKS tilbyder Rusland imidlertid USA og Europa et alternativ, der
går ud på samarbejde omkring økonomisk udvikling til erstatning for dødbringende
geopolitik. For at gøre det muligt for befolkningen i det transatlantiske område
at respondere på dette tilbud, vil det kræve et kvalitativt skift i forståelsen
af menneskets natur og formål: faktisk vil det kræve en anerkendelse af Lyndon
LaRouches påstand om, at »mennesket er ikke et dyr«, men snarere en skabning i

Solsystemet således, som både Kepler og Vernadskij definerede denne identitet.
Helga Zepp-LaRouches præsentation[1] i Mexico identificerede dette nødvendige
skift i kulturen.
[1] En oversættelse af Helgas webcast vil snarest komme her på hjemmesiden.

