Det var den bedste tid, Det var den
værste tid
– Find dem, der ønsker at gøre det
gode
Leder fra LaRouchePAC, 13. december, 2016 – Friedrich Schiller talte om dem, der
søger sandheden gennem skønhed. Percy Shelley talte om de revolutionære
tidspunkter i historien, hvor almindelige mennesker bliver i stand til at forstå
dybe sandheder om menneske og natur.
Vi befinder os ved et sådant tidspunkt. Terrorismen jages på flugt; kineserne og
russerne bygger storslåede projekter i hele verden, og Vestens befolkninger, den
ene efter den anden, demonstrerer ved valgstederne, at de ikke længere vil
tolerere det økonomiske forfald, de evindelige krige for at fremkalde
»regimeskifte«, og heller ikke det døende Imperiums trussel om krig med Rusland
og Kina.
Alligevel forsøger det miskrediterede og kasserede lederskab af det gamle
paradigme, idet de lader som om, at de stadig har deres mistede magt, at
fremprovokere en verdenskrig. Graden af rent hysteri er i sandhed forbløffende.
Hvis man skulle tro Obama, eller Angela Merkel, eller det britiske lederskab, så
er nedkæmpelsen af al-Qaeda i Aleppo et katastrofalt folkemord; præsidentvalget
i USA blev frastjålet Obamas klon Hillary Clinton af Vladimir Putin; Putin gør
nu klar til at stjæle det tyske valg, og den globale opvarmning vil ødelægge
verden, med mindre vi sætter en stoppe for, at mennesket gør fremskridt.
Dette er latterligt, men det er ikke noget at grine ad. Husk, at EIR i juni
måned rapporterede, at NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg til pressen
sagde, »Et alvorligt cyber-angreb kan klassificeres som en sag for Alliancen. Så
kan og må NATO reagere. Hvordan vil afhænge af, hvor alvorligt angrebet er« –
dvs., at NATO kunne respondere til et hacker-angreb med konventionelle våben,
eller atomvåben, under NATO’s artikel V.
Når man hører disse neokonservative imperieherrers svanesang, så bør man huske
på Joseph Goebbels’ »store løgn«: »Hvis man fortæller en løgn, der er stor nok,
og bliver ved med at gentage den, vil folk sluttelig tro på den. Løgnen kan kun
opretholdes så længe, som Staten kan skærme befolkningen fra de politiske,
økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen.«

Vi har en million gange fået at vide, at man »ved«, at russerne hackede Vestens
computere for at underminere vestligt »demokrati« og få Donald Trump valgt.
Trump gør absolut ret i at spørge, hvordan nogen kan tro på sådan noget nonsens,
efter at de selv samme, korrupte elementer i efterretningssamfundet forsikrede
os om, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben, og de dernæst udløste det
Helvede af folkemord, der har fundet sted i de seneste tretten år i Mellemøsten;
og de forsikrede ligeledes den amerikanske Kongres om, at National Security
Agency, NSA, ikke udførte nogen masseovervågning af USA’s borgere sådan, som
James Clapper gjorde det før Edward Snowdens afsløringer – den selvsamme James
Clapper, som Obama nu har beordret til at »undersøge« russernes »omstyrtelse« af
den amerikanske valgproces.
Der er ingen tvivl om, at et voksende antal mennesker i hele den vestlige verden
– både blandt politiske ledere og almindelige borgere – er ved at erkende det
gamle paradigmes ondskab og, konfronteret med ondskab, vælger at gøre det gode.
Verden gennemgår en fornyelse gennem processen med den Nye Silkevej, som Kina
har lanceret, med samarbejdet med den Eurasiske Økonomiske Union, ASEAN, BRIKS,
SCO – med over 100 nationer i hele Eurasien, Afrika og Mellem- og Sydamerika,
der alle ønsker at skabe en fremtid for deres nationer, og for verden som
helhed. Amerika og EU er ikke udelukket fra denne proces – de er med fuldt
overlæg i færd med selv at isolere sig og nægter således deres egne befolkninger
retten til at tage del i dette revolutionære, nye paradigme for udvikling af vor
planet, og vort univers.
Find de mennesker, der ønsker at gøre det gode, sagde Lyndon LaRouche sine
medarbejdere i dag. Det bliver i stigende grad lettere at skelne mellem dem, der
ønsker at bevare det døende Imperiums magt, om det så fører til Helvede, og så
dem, der ønsker at være med til at skabe en værdig, kreativ og fremgangsrig
fremtid for hele menneskeheden.
(Note: Ordlyden i titlen stammer fra indledningen til Charles Dickens’ roman, To
Byer (A Tale of Two Cities): ’Det var den bedste tid, det var den værste tid;
det var visdommens tid, og det var tåbelighedens tid; det var troens epoke, det
var vantroens epoke; det var Lysets tid, det var Mørkets tid; det var håbets
forår, det var fortvivlelsens vinter; alt lå foran os, og intet lå foran os; vi
var alle direkte på vej til Himlen, og vi var alle direkte på den modsatte vej –
kort sagt, det var en tid, der var så lig den nuværende periode, at nogle af
dennes mest højtråbende autoriteter insisterede på, at den, på godt og ondt, kun
skulle modtages med en superlativ sammenligning.’)
Titelbillede: Statue af Friedrich Schiller og Johann Wolfgang Goethe i Golden
Gate Park, San Francisco, CA.

