Nutiden har ingen præcedens
18. august 2016 (Leder) – Den nutidige historiske periode er
fuldstændig ny i sine karakteristika; den kan ikke
sammenlignes med noget andet i menneskehedens hidtidige
historie. Af denne grund er det kun nogle få personer, der har
været i stand til, i deres intellekt, at frembringe et begreb
om, hvad karakteristika er for denne epoke, der intet
fortilfælde har: personer som Albert Einstein, Krafft Ehricke
og Lyndon og Helga LaRouche. Fordi det store flertal af
almindelige dødelige mennesker ikke i deres erfaringsmateriale
har noget sammenligneligt, og intet, som de har hørt eller
læst om, har de ingen kriterier, ud fra hvilke de kan bedømme
eller forstå det; de er på herrens mark. Af denne grund kan
grupper, bestående af så få personer som i Lyndon LaRouches
Manhattan-projekt, få en afgørende indflydelse netop på dette
tidspunkt. Alene de kan se vejen frem, om end denne vej
undertiden kan synes utydelig, og de må famle sig frem. De
øvrige går i blinde, eller, som Helga Zepp-LaRouche ofte
siger, »har ikke den fjerneste idé«.
I 2018 vil en kinesisk mission nå Månens bagside – under
forudsætning af, at det inden da lykkes os at besejre Det
britiske Imperiums kaosmagter. Denne mission vil blive en del
af et helt, generelt program for at opdage og udforske de
endnu ikke virkeliggjorte implikationer af Einsteins
fundamentale opdagelser, som Lyndon LaRouche har påpeget. Og,
som rumforskningsgeniet Krafft Ehricke – sammen med LaRouche –
forudså, så vil den aktuelle energigennemstrømningstæthed, der
for tiden står til menneskehedens disposition, være en
forløber for fusionskraft, og herfra føre til stof-antistofreaktioner, og herfra atter videre frem til niveauer, som vi i
dag ikke engang kan give et navn.
Under forudsætning af, at vi overvinder de aktuelle
forhindringer, som repræsenteres af Obama og det Britiske
Imperium, så er vi i færd med at glide ind i det, Helga Zepp-

LaRouche har kaldt »en æra, i hvilken vi bliver ægte
menneskelige«.
På lignende måde er det, man måske kunne have kaldt det
»system af alliancer«, der nu spænder over og gennemkrydser
Eurasien og breder sig ud herfra, i realiteten slet ikke et
»system af alliancer« i den betydning, vi har kendt til fra
fortiden. Det er i realiteten snarere en projektion tilbage i
tiden og ind i nutiden, fra det fremtidige univers, der
inkorporerer de fremtidige opdagelser, der bringes tilbage fra
Månens bagside. Putin har, sammen med Kina, inkorporeret
principperne fra Den Westfalske Fred, men de er gået langt,
langt videre end det. Begynd blot med den ekstraordinære
relation, der er opnået mellem Rusland og Kina. Er man klar
over, at vi taler om nationer, der så sent som i 1969
udkæmpede en syv måneder lang, ikke-erklæret krig over Ussurifloden? Nu har de ikke alene regelmæssige topmøder mellem
præsidenterne,
og
regelmæssige
topmøder
mellem
premierministrene; det er det mindste af det. Der er ikke
mindre end tretten mellemregerings-kommissioner, der hele
tiden er i kontinuerlig kontakt med hinanden. Alle de mange
meningsforskelle og uoverensstemmelser – og der er mange –
bliver kontinuerligt løst på et både bredt og dybt plan i
begge regeringer.
»Og vi finder altid frem til løsninger«, føjede Putin til
denne beskrivelse.
Processen med at fuldbyrde denne ekstraordinære relation har
været genstand for en dybtgående undersøgelse af Kinas dr. Ren
Lin, der talte på Schiller Instituttets konference i Berlin i
juni måned, og af mange andre kinesiske og russiske,
akademiske lærde.
Fuldbyrdelsen af en sådan relation udgør hjertet af BRIKSprocessen og udviklingen af Den nye Silkevej. Det var kernen i
Putins forgænger, nu afdøde russiske premierminister Jevgenij
Primakovs idé om Den russisk-indisk-kinesiske Strategiske

Trekant. Skabelsen heraf går tilbage til ikke alene Lyndon og
Helga LaRouches idé om Den produktive Trekant og Den eurasiske
Landbro, men endnu længere tilbage, til LaRouches Strategiske
Forsvarsinitiativ[1], der havde en formativ indflydelse på
Rusland til trods for, at Ruslands daværende leder, Juri
Andropov, havde afvist initiativet på vegne af sine britiske
herrer.
Dette nye system med fremtidens relationer mellem
nationalstater, der går ud over nationalstatsbegrebet, som
LaRouche længe har forudsagt, går med syvmileskridt hastigt
frem hen over hele det eurasiske kontinent og mere generelt på
et tidspunkt, hvor vi nærmer os det Østlige Økonomiske Forum i
Vladivostok den 2. – 3. september, FN’s Generalforsamling, der
begynder den 13. september, og BRIKS-topmødet i Goa, Indien,
den 15. – 16. oktober.
Foto: Portræt af Einstein i 1905, da han offentliggjorde sin
opdagelse af den specielle relativitetsteori.[2].
[1] SE: LaRouches Strategiske Forsvarsinitiativ: En
amerikansk-sovjetisk aftale for fred og udvikling,
http://schillerinstitut.dk/si/?p=6976
[2] Den specielle relativitetsteori er en fysisk teori,
publiceret af Albert Einstein. Den erstattede den Newtonske
opfattelse af tid og rum ved at gøre brug af det faktum, at
lystes hastighed er konstant (Teorien kaldes desuden for
’speciel’, fordi den er et specialtilfælde af den mere
generelle relativitetsteori; således ses der bort fra
tyngdekraften). Ti år senere publicerede Einstein den
generelle relativitetsteori, som medinddrager tyngdekraften.
(-red.)

