Fra LaRouche-bevægelsen 18.
nov. 2014:
Kina har kurs mod Kepler
17. nov. 2014 – Vi befinder os i en interessant situation. Det
internationale system er ved at bryde sammen, selv om det godt
kunne reorganiseres, så det fungerede. Rusland, Kina, Indien
og de andre BRIKS-nationer, og BRIKS’ allierede nationer,
befinder sig allerede i virkeligheden, men USA befinder sig i
den totale uvirkelighed, dets regeringsstruktur er umulig. I
Europa – Spanien, Portugal, Italien og snart også Frankrig er
bankerot; kun Tyskland fungerer fortsat i nogen grad.
For på en eller anden måde at genoprette den amerikanske
regering til at fungere på et sundt grundlag må vi droppe det
fascistiske Republikanske Parti, og også droppe Obama. Når vi
har gjort det, vil vi være i stand til at bringe USA ind i en
international organisation af nationer, der samles omkring
Kina, Putins Rusland, Indien, en stor del af Sydamerika og
andre nationer. Når USA først har kæmpet sig vej ind i denne
sammenslutning, er der håb om, at vi kan se et nyt system på
denne planet. Snarere end blot at være separate nationer, vil
nationer fortsat fungere, men som allierede omkring et fælles
formål, allierede, der kæmper for at samle sig i en højere
grad af funktionel overenskomst. Når vi først sætter os selv
på denne kurs mod et nyt system på planeten, vil alting
tendere mod at gå godt. Vi vil være i stand til at gå over til
et system på planeten, som opfylder menneskehedens krav
generelt.
Det, der er vigtigt, men som er lidet forstået, er, at dette
vil blive opfyldelsen af Keplers koncept. I fremtiden vil
mennesket ikke fungere som et dyr (ulig visse republikanere),
og vil heller ikke basere sig på aritmetik og matematik – nej!
Menneskeheden er baseret på principper, der ligger i de højere

former for organisation af planeten. Vi må skrotte
matematiksystemet, som det bruges nu, og gå over til dets
korrekte erstatning, hvilket var Keplers implicitte budskab.
Vi må leve på Jorden i overensstemmelse med dette system, og
det vil udgøre hele forskellen.
Alting venter; det eneste, vi behøver, er viljen og kraften
til at gennemføre denne forandring. Vi må blot fuldføre det.
Republikanerne tror på slaveri. Deres rolle er et system med
slaveri. Mange af den slags republikanere siger, »Lad os få
indskrænket den menneskelige befolkning! Lad os være de rige
og have al magten og autoriteten til at gøre det.« De er
resultatet af den amerikanske økonomis og praksis’ moralske
degeneration, siden begyndelsen af 1980’erne. Vi må kæmpe for
at komme af med det Republikanske Parti, som det er i dag; det
er et slavesystem. De ønsker total magt over rettighederne,
eller ikke-rettighederne, hos resten af folket. Det er, hvad
vi må bekæmpe. Det må folk lære – med deres næver!
Vi befinder os ved et punkt, hvor Kina bevæger sig ud i rummet
hen imod det faktiske Kepler-niveau. Så vil vi få en anden
opfattelse af menneskeheden. En opfattelse, der spænder fra
Cusa over Kepler til Leibniz – anti-Zeus-opfattelsen. Vi
behøver rigtige mennesker, der er fri af Zeus, og som har
rigtig musik og rigtig poesi. Udviklingen fra Cusa og til
Leibniz var grundlaget for kampen hen imod en humaniseret form
for menneskelig eksistens. På den ene side er alle de rædsler,
som vi står overfor. På den anden side fører Kinas arbejde med
sit rumprogram til Kepler-systemet. Fra at blive behandlet som
et dyrelignende væsen, bliver mennesket til mennesket med lidt
mindre behåring, for hvem det nu er blevet muliggjort at være
menneske.
Kina har kurs mod Kepler; det er dér, vi skal hen. Det er
idéen; vi må forstå og virkeliggøre denne idé.

