Menneskelig kreativitet kan
overvinde denne krise
Leder fra LaRouchePAC, USA, 23. januar 2016 – De af jer, der
ikke er totalt demoraliseret, ved, at USA og meget af verden
befinder sig i en eksistentiel krise. Dette er meget værre end
i 2008, og langt værre end i 1929. I USA skal man tilbage til
tiden før Borgerkrigen, eller til tiden før vores
Revolutionskrig, for at finde en så stor trussel mod vort
land. Nationer, inklusive vores egen, kunne i realiteten
ophøre med at eksistere, før denne grusomme vinter er slut.
Dette er en årstid fuld af død. Afskåret fra håb, afskåret fra
en nyttig eksistens, afskåret fra alt, går mange af vore
borgere ganske enkelt hen og tager livet af sig selv, om det
nu er med heroin eller skydevåben.
I det transatlantiske område har vi en katastrofe, der ikke
byder på nogen fremtid for menneskeheden. Men med Rusland og
Kina har vi noget, der kunne være svaret på problemet. Man må
forstå, at menneskehedens nylige historie har været den, at
Asien har været et område, forskelligt fra det transatlantiske
område. Og det er det transatlantiske område, med Det britiske
Imperium som centrum, der er den primære kilde til alt det
onde, er nu rammer os.
Nøglen til at forstå dette er Det britiske Imperiums historie.
Det britiske Imperium er ondskabens kilde, hvorimod andre
muligheder står til rådighed med hensyn til Rusland og Kina.
Der findes altid en løsning på denne form for problemer. Hvor
findes den?
Den findes i den menneskelige kreativitet, og jo – vi kan
komme dertil. På visse betingelser. For at komme dertil, må
man efterlade det meste af den baggage, man gerne ville tage
med sig.

Hvilket grundlæggende set vil sige Det britiske Imperium, samt
de dele af verden, der er knyttet til Det britiske Imperium.
Det samme gælder det nuværende finanssystem. Dette
finanssystem er et falsum. Det er kilden til ødelæggelsen. Må
ma skaffe sig af med dette finanssystem – og dét er nøglen til
løsningen.
Så snart, vi gør dette, vil blødningen ophøre!
Det var Bertrand Russell, der skabte dette, og det var
Bertrand Russells indflydelse på den amerikanske økonomi og
relaterede ting, der forårsagede ødelæggelsen.
Dette problem går helt tilbage til det store geni Gottfried
Leibniz’ død i slutningen af 1716. Leibniz var nøglen til hele
denne historiske periode; hans død efterlod et gabende hul
blandt vore kræfter. Leibniz var inspirationskilden til den
Amerikanske Revolution, samt meget andet. Senere, årtier efter
Leibniz’ død, var det geniet Alexander Hamilton, der trådte
frem for at være efterfølger til Leibniz’ rolle, og i
realiteten grundlægge USA. Hamiltons økonomiske principper er
de eneste fornuftige: glem alt andet!
Vores aktuelle krise er langt værre end den, der konfronterede
Franklin Roosevelt, men det er de samme Hamilton-principper,
der må anvendes. Disse principper kan frembringe en dramatisk
ændring og en sluttelig økonomisk genrejsning, nu som dengang.
Problemet er, at så mange af vore borgere er blevet for dumme
til, at de kan fatte det. Den dumhed, der manifesterer sig
gennem at underkaste sig Wall Street, og i særdeleshed FBIsystemet, der i betydelig grad fik magt i USA i begyndelsen af
1944, selv før Franklin Roosevelt døde. Det var introduktionen
af FBI-systemet, der har været årsag til ødelæggelsen af USA’s
økonomi.
Vore borgeres intellekt er blevet ofre for den onde
indflydelse, der kommer fra Lord Bertrand Russell (1872-1970),
som Lyndon LaRouche har kaldt »den ondeste mand i det tyvende

århundrede«. Russell helligede sit liv til at gøre folk dumme,
så de var nemme at kontrollere – eller, som nu, dræbe. Hans
metode var at insistere på matematisk tankegang, der længe har
været den førende form for ynkelige dumhed i hele verden. Med
start i år 1900 lykkedes det ham progressivt at ødelægge det
20. og 21. århundrede. For de flestes vedkommende er det, hvad
man »lærte« i skolen. Hvis man har børn, så er det alt, hvad
de såkaldt »lærer«, og i en endnu mere elendigt dum form. Det
er denne dumhed, som Albert Einstein, ligesom Lyndon LaRouche,
aldrig accepterede og har tilbragt det meste af deres liv med
at bekæmpe.
Lad os omsider blive dette nonsens kvit. Dit liv, og en hel
del mere, afhænger af det.
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