Det enestående ved 4. juli
Den 3. juli (EIRNS) – Denne 4. juli (USA’s frihedsdag) er mere end blot den 243.
fejring af den amerikanske uafhængighedsdag; denne singularitet, særegenhed, i
verdenshistorien, der markerede fremkomsten af en helt ny form for social
organisation og regering af menneskeheden. “Liv, frihed og stræben efter lykke”
er en god måde at angive arten af denne revolutionære forandring – som
grundlæggerne forstod disse begreber, udviklet af Gottfried Leibniz.
“Visdom er videnskaben om lyksaglighed, og det er hvad der skal studeres frem
for alt andet,” skrev Leibniz i sit skrift “Lyksaglighed” i 1694. “Man kan være
sikker på, at jo mere et sind ønsker at kende orden, fornuft, skønheden i
tingene, som Gud har frembragt, og jo mere han er bevæget for at efterligne
denne orden i det, som Gud har overladt i sin retning, des lykkeligere bliver
han …. man gør endda sit eget bedste ved at arbejde for andres… Således har den
suveræne visdom reguleret alt så godt, så vores pligt også skal være vores
lykke, at al dyd frembringer sin egen belønning, og at enhver forbrydelse
straffer sig selv før eller siden.”
Den 4. juli er også en singularitet – et brudpunkt mellem to forskellige og
uforlignelige systemer – idet det markerer det øjeblik, hvor alle de
eksisterende institutioner, parametre, regler, målinger, former for adfærd og
måder at tænke på i det gamle paradigme nedbrydes og stopper med at virke; og
hvor dette samme tidspunkt, i dette øjeblik, også barsler med potentialet for et
helt nyt paradigme, som har forskellige institutioner, økonomiske principper,
former for adfærd og frem for alt måder at tænke på.
Med hensyn til det første, kan man betragte EU’s førende institutioners
skandaløse afgang, herunder Den Europæiske Centralbank, som er ved at blive
omdannet til en enorm hyperinflationær ekspansion af kvantitative lempelser,
herunder værdiløse, “grønne” finansielle instrumenter og europæiske
obligationer. Se hvordan den amerikanske centralbank, Federal Reserve, bevæger
sig i samme retning, efter strenge instrukser fra aldeles bankerotte banker i
City of London og Wall Street.
For det andet, tænk over den store, strategiske betydning af præsident Donald
Trumps overraskende møde for tre dage siden med Nordkoreas Kim Jong Un, et møde
som den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, karakteriserede som “en officiel
start på en ny æra af fred” – og det gælder ikke kun på den Koreanske Halvø, men
i hele verden. Moon fremhævede korrekt betydningen af den fælles økonomiske
udvikling af nord og syd, øst og vest, som det eneste levedygtige grundlag for

en sådan fred.
Der er intet forudbestemt om, hvilken af disse to veje menneskeheden vil vælge
ved dette vendepunkt. Vores bedste kompas i disse uklare farvande er Lyndon
LaRouches tanker og ideer, som vedbliver at være en levende kraft til at forme
historien, i det omfang de er kendt, studeret og handlet på.
Det er årsagen til, at LaRouche-bevægelsen har valgt at fejre denne 4. juli,
USA’s Frihedsdag, ved at forøge sin kampagne for at rense LaRouches navn,
herunder ved en øget cirkulation af underskriftsindsamlingen i både digital og
trykt form, der kræver hans renselse, ledsaget af følgende enkle budskab:
“Jeg tror du ved, at den 4. juli ikke handler om hotdogs og fyrværkeri – det er
en tid til at fejre hvad det betyder at være en amerikansk patriot. Lyndon
LaRouche repræsenterede hele sit voksne liv ægte amerikansk patriotisme. Han
blev ikke født ind i en social eliteklasse, han blev han ikke født rig –
alligevel blev han en historisk person og leder, baseret på fortjenesten af sine
ideer og styrken af sin karakter. Disse ideer udgjorde en sådan trussel for det
moderne oligarki, at LaRouche blev bagvasket, uretfærdigt retsforfulgt og
ulovligt kastet i fængsel. Hvilken bedre måde findes at fejre USA’s uafhængighed
på end ved at støtte renselsen af den store amerikanske patriot Lyndon LaRouche?
Brug venligst to minutter på at underskrive vores anmodning om, at præsident
Donald Trump renser LaRouche. Hvis du ikke er bekendt med den juridisk skændige
ugerning mod LaRouche, så se vores nye dokumentarfilm: ‘LaRouche-sagen – Robert
Muellers første lejemord’. “

