Lyndon LaRouches forudsigelser er nu
gået i opfyldelse
Leder fra LaRouche PAC, 14. sept., 2017 – Det faktum, at præsident Trump er
begyndt at arbejde med top-Demokrater i Kongressen, siden orkanerne Harvey og
Irma, for i fællesskab at opnå de presserende nødvendige resultater for det
amerikanske folk, har overrasket mange – men ikke os. Lyndon LaRouche
forudsagde, i anledning af sin 90-års fødselsdag, for blot fem år siden, at
»topartisystemet«, som var en vederstyggelighed for vor Forfatnings
grundlæggere, var i færd med at blive fjernet. En række hidtil usete
begivenheder, som har været totalt uventet af andre, men som i princippet blev
forudsagt af LaRouche, har bragt os tættere på dette resultat i dag, end nogen
andre havde forventet, selv på så sent et tidspunkt som for blot et par uger
siden!
Et umiddelbart resultat af denne forandring er, at det må hjælpe i kampen for
Lyndon LaRouches Fire Love, med start i genindførelsen af den oprindelige
Glass/Steagall-lov, under omstændigheder, hvor præsidentens kampagne for embedet
lovede at genindføre loven, alt imens også mange Demokrater offentligt er gået
ind for det. Og det sker på et tidspunkt, hvor selv Storbritanniens ekstremt
liberale Adam Smith Institute, som vi bemærkede i går, advarer om en nært
forestående nedsmeltning af finanssystemet. Sagen kunne ikke haste mere.
Men briterne har ikke tænkt sig at opgive at sænke dette præsidentskab, ligesom
de heller aldrig opgav at sænke Franklin Roosevelt. Vi må fortsætte vores
kampagne for VIPS-rapporten, der afslører svindelnummeret med Russiagate. Langs
retningslinjerne af de kampagner, der blev drøftet på EIR’s Manhattan-konference
den 9. sept., bør VIPS-rapporten læses ind i Kongressens optegnelser
(Congressional Record). Præsident Trump bør tvinge sin CIA-direktør, Mike
Pompeo, til at fremstille den relevante, sandfærdige dokumentation.
En smuk illustration af betydningen af den indre konsekvens af Lyndon LaRouches
Fire Nye Love fra juni 2014, kom frem under en højtideligholdelse den 12. sept.
i det oversvømmelseshærgede Houston, og som medlem af LaRouche PAC Policy
Committee, Kesha Rogers, rapporterer om i dag. Som hun skriver, så samledes en
overraskende stor flok, 1000 mennesker, på Rice Universitet for at fejre
præsident Kennedys berømte »Månetale« præcis 55 år tidligere, og for at høre
Apollo 13-astronaut Fred Haise. Blandt andre sigende bemærkninger, genkaldte
oberst Haise, hvordan Apollo-programmet havde genopfundet sig selv efter det
tragiske tab af tre Apollo 1-astronauter i en brand i rumfartøjet på jorden i

1967. Jeg ville tilføje her, at deres genlancering af sig selv var så
succesfuld, at, i alle de efterfølgende rummissioner, mistede man ikke ét eneste
menneskeliv frem til katastrofen med rumfærgen Challenger i 1986.
I deres monografi om »Apollotraditionen« sagde Seamans og Mueller, to Apollotopadministratorer, at det program, der blev gennemført efter Apollo 1tragedien, krævede, at alle i programmet – omkring 30-40.000 mennesker –
gentagne gange afkrævedes at genopfinde sig selv, som nye, bedre og mere kapable
mennesker, inden for rammerne af et tværfagligt team.
For at sige dette på en anden måde – de var, i det mindste i en periode, i stand
til at besejre middelmådighed. Middelmådighed dræber. Heri finder traditionen
efter John Kennedy, Apollo-traditionen, sin plads inden for Lyndon LaRouches
Fire Nye Love.
Foto: Helga og Lyndon LaRouche, ved sidstnævntes 95-års fødselsdag, september,
2017.

