Fra LaRouche-bevægelsen 2.
september 2014:
Udfordring på Labor Day:
At skabe et nyt system af
nationer
Under en diskussion på Labor Day med LaRouche-bevægelsens
Politiske Aktionskomites nationale politiske komite,
reflekterede Lyndon LaRouche over menneskets natur og den
mission, som han og hans organisation har vedtaget og har
forpligtet sig til at præstere.
LaRouche erklærede, at den største krise nu er i færd med at
ramme os. Fremstødet for krig med Rusland har nu nået et
feberhedt kulminationspunkt forud for det planlagte NATOtopmøde i Wales senere på ugen. Vi befinder os på randen af en
stor krise, som kunne resultere i en termonuklear krig.
LaRouche understregede, at polakkerne i særdeleshed opfører
sig som de britiske horer, de er i denne krigskampagne. Det
polske aristokrati er berygtet for dets villighed til at
prostituere sig for Det britiske Imperium. De er en flok
degenererede sjovere. De er en dårlig, polsk vittighed.
Han vendte sig dernæst mod en definition af vores mission
konfronteret med en sådan krise og erklærede, at vi har et
specifikt problem. Vi er på enestående vis bevidste om, at vi
kontrollerer en præstation, som vi behøver for menneskeheden.
Hvad er vores organisation til for? Vi har Sydamerika. Vi har
fremragende bånd til Afrika, Kina, Indien, Rusland. Hvordan
bringer vi folk fra disse nationer sammen om at forstå,
hvordan det nye system, de har lanceret, bør organiseres?
Kina er den førende instans for dette. De har skabt en ny måde
at tænke på. Vi må integrere os som hver enkelt nation i et
system af nationer. Vi må organisere denne planet. Det, som

Egypten, Rusland og Sydamerika gør, er fremragende. Hvordan
definerer vi det fælles mål, som bringer alle disse ting
sammen?
Svaret er helium-3. Vi må bringe det under kontrol for at
skabe et nyt system, som ikke længere domineres af Det
britiske Imperium.
Han erklærede over for den Politiske Komite, at Vi, her, vi må
sikre, at vi præsenterer en gavnlig og nødvendig løsning på
processen med at bringe denne nye forsamling af nationer
sammen.
Vi må få USA til at sige, at dette er vores mission.
Faren består i tendensen til at satse på svindelnumre.
I stedet må vi tænke på, hvordan nationerne kan tænke i
fællesskab for at skabe et nyt system på denne planet. Det er
vores primære mission.
Forhindringen er selvtilfredshed. Selvtilfredshed gør folk
dumme. Problemet er, at folk har besluttet at blive totalt
dumme.
De vil ikke anstrenge sig for at gøre noget for at løse
problemet.
De er uforanderlige fiaskoer. Vi må gøre os fri af mennesker,
som formørker vores himmel på denne måde, som narrer os, får
os i fælden med at forsøge at influere nogen.
Kinas måneprogram går udover, hvad nogen på denne planet
nogensinde har oplevet.
LaRouche insisterede: Vi må være forpligtet over for
menneskeheden. Vi har fremtiden i vore hænder. Det kan jeg
sige til alle tvivlere. Vi må simpelt hen gøre det. Jeg er
sikker i min sag. Vi vil gøre det. Vi vil forandre den måde,
menneskeheden ser Solsystemet på. Det er min mission. Og det
er, hvad der vil ske.
Vores mission er ikke en »ting«. Vores mission er at inspirere
til det, vi ser i Sydamerika, Indien osv. Disse nationer er
vores ansvar, ikke udelukkende vores ansvar, men vores ansvar
over for dem reflekterer vores hengivenhed over for
menneskeheden.
Kreativitet – skabeevne – per se er essensen af menneskelig

eksistens. Vi er skabere i Keplers forstand. Sådan er det! Det
er vores rolle, vores mission, essensen af vores mission.
Prometheus-mennesket er det sande menneskelige væsen. Idéen om
Prometheus-mennesket dør aldrig. Vi må indfange denne essens
af storhed i os selv.

