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10. mrs. 2015 – Under diskussioner med kolleger i søndags
understregede Lyndon LaRouche, at den eneste måde, hvorpå
vores nutidige historie kan forstås og en politik for
fremtiden kan fastlægges, er at begynde ved Jeanne d’Arc som
referencepunkt, og den Renæssance, der, som respons på hendes
helligelse til sandheden, blev skabt af Nicolaus Cusanus og
hans efterfølger, Johannes Kepler.
Den amerikanske Revolution, Den amerikanske Forfatning og
Hamiltons Amerikanske, økonomiske System er alle produkter at
denne dybtgående transformation af det menneskelige liv, det
menneskelige, mentale liv, der indledtes af Jeanne d’Arc.[1]
Den eneste måde, hvorpå verden kan reddes i dag, er ved at gå
tilbage til denne Renæssance og fuldføre den mission, som
Jeanne d’Arc påbegyndte.
Hvis man ikke forstår Keplers princip, ved man intet om,
hvordan det menneskelige sind virker. Det er ikke et spørgsmål
om at reformere det eksisterende system, eller erstatte noget
inden for dette system; man må skabe noget nyt. Og for at gøre
dette må man fuldstændigt gå tilbage til Keplers mentale
grundlag.
Som Lyndon LaRouche erklærede lørdag, 7. marts, er der meget
få mennesker i USA, der kender denne historie og dette
princip.

I denne sammenhæng identificerede han det faktiske problem i
Washington, D.C., og hvorfor de fleste kongresmedlemmer er så
korrupte og feje.
»De fleste kongresmedlemmer har ingen viden om, hvad
principperne er. De fleste kongresmedlemmer har ingen
forståelse af, hvad menneskehedens mission er. De har ingen
evne til at forså den mission, som de skal udføre. Man må
rense ud, eller udrense det meste af Kongressen, hvis man
vil redde USA, redde civilisationen. Jeanne d’Arcs eksempel
er en af de mest gavnlige og effektive måder at formidle
dette på.«
Som LaRouche fortsatte:
»Selve meningen med eksistensen af vores Forfatning er
baseret på Jeanne d’Arc som præcedens. Det er Den
amerikanske Forfatning! Det er den sande Forfatning for De
forenede Stater. Og det er, hvad folk burde være mere
opmærksomme på, og det haster. For de ved ikke, hvad
meninger med det menneskelige liv er. De ved ikke, hvad
formålet med det menneskelige liv er, med mindre de forstår
det, der udgår fra historien om Jeanne d’Arc.«
Som LaRouche påpegede:
»En anden måde at sige det på; Jeanne d’Arc-historien, som
ikke er Jeanne d’Arc-historien. Det er et bestemt øjeblik i
historien, der har en fuldendelse. Det er Den amerikanske
Revolution, faktisk, det er det samme.«
Tidligere havde LaRouche henvist til, at hendes rolle i
historien var uafsluttet. Det er denne manglende afslutning,
der må definere vores mission i dag.
Det er vores mission at fuldende det ufuldendte i Jeanne
d’Arcs mission. Det er den mission, der, som LaRouche
erklærede,

»implicit er givet os gennem sådanne eksempler som Jeanne
d’Arc.«
Lyt også til: Webcast 9. marts:
LaRouchePACs Komite for Politisk Strategi diskuterer Jeanne
d’Arcs fortsatte mission i vores politiske arbejde i denne,
for verden så alvorlige tid …
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[1] Se: 10. marts: »Hvad er meningen med det menneskelige
liv? Hvad var Jeanne d’Arcs og Nicolaus Cusanus’ mission?«

