De værste ‘falske nyheder’
er, at medierne
nægter
at
informere
befolkningen om det
Nye Paradigme, der finder
sted
Leder fra LaRouche PAC, 27. marts, 2017 – Otteogfyrre timer
efter præsident Donald Trumps ugentlige tale, der inspirerer
Amerika til at genoprette vor nations tabte dedikation til at
udvide menneskets viden om Universet og om selve livet, er
denne historiske videoudsendelse fortsat næsten ikke blevet
rapporteret i de amerikanske medier. Det er ikke engang blevet
nævnt i New York Times, Washington Post, Los Angeles Times
eller på de store Tv- og radiostationer. I stedet er medierne
fulde af historier om, at Trump er en »fiasko«, fordi en (dybt
fejlbehæftet) sundhedslov blev nedstemt, og af hysteri à la
McCarthy-isme om Rusland, der stjæler det amerikanske valg, og
af selv tilbagevendende henvisninger til »lugten af forræderi,
der hænger over Trump-administrationen«.
På ét niveau er dette simpelthen nonsens. Men det sker også
samtidig med, at en masse undergravende, »farvede
revolutioner«, som den, der gennemføres mod Trumpadministrationen, viser sig i hele Europa – i Balkanlandene, i
Belarus (med direkte støtte fra de neonazistiske brigader i
Ukraine), og, hvad der er vigtigst, i Rusland, hvor den med
Soros forbundne Alexei Navalny har aktiveret et par tusinde
demonstranter for at fremprovokere et par arrestationer, der
skal gøres til avisoverskrifter i hele verden.
Og, hvad der er lige så vigtigt, så har præsident Trumps

nylige vedtagelse af en politik for en tilbagevenden til det
»Amerikanske System«, noget, der næsten udelukkende
identificeres med Lyndon LaRouche, fået samme behandling af
mainstream-medierne. Den faste skribent, der går under navnet
Virgil på Breitbart-websitet, som tidligere blev ledet af
Trumps chefstrateg, Steve Bannon, har udgivet to stærke
rapporter, den ene om Trumps besøg i Michigan i denne måned
[»Donald Trump, Rosie the Riveter, and the Revival of American
Economic Nationalism« (Donald Trump, nitte-arbejderen Rosie og
genoplivningen af amerikansk, økonomisk nationalisme)], og den
anden om Trumps krav om at genindføre det Amerikanske System
[»Trump Connects to the Taproot of American Economic
Nationalism with Henry Clay’s `American System’« (Donald Trump
skaber forbindelse til roden af amerikansk økonomisk
nationalisme med Henry Clays ‘Amerikanske System’)].
Virgil bemærker, at disse taler af præsidenten »uden for
enhver tvivl rejser den vigtigste, økonomisk-politiske idé i
amerikansk historie«, og dog »var der ingen omtale af det i
Politico, og heller ikke i hverken Washington Post, New York
Times eller CNN«.
Løgnene, der udbredes som kendsgerninger af sofisterne på
disse britiskkontrollerede og Wall Street-kontrollerede
medier, er frastødende og ødelæggende, men ikke nær så
ødelæggende som bestræbelserne på at forholde de amerikanske
(og andre) masser, at den igangværende økonomiske og moralske
transformation af vores nation i det hele taget finder sted.
Forestil jer, at Jack Kennedys krav om, at mennesket skulle
tage til Månen, »ikke, fordi der et let, men fordi det er
svært«, blev udelukket i de amerikanske medier. Denne særlige
’behandling’ er velkendt af Lyndon LaRouche, hvis udviklende
rolle i begge disse videnskabelige og økonomiske innovationer
er åbenlys for alle, der kender ham, men som er blevet
systematisk forholdt størstedelen af det amerikanske folk i 50
år, som en bevidst, åbent erklæret politik fra de såkaldte
mainstream-mediers side.

Men denne evne til at udøve mind kontrol over befolkningen via
medierne, er ved at blive brudt. En præsident, der taler
direkte til befolkningen, og som nægter at bøje sig for myten
om, at »den offentlige mening«, som den defineres af medierne,
må tilbedes, har nu indtaget embedet. Det er langt fra klart,
om han vil lykkes, men potentialet er stort, hvis befolkningen
lever op til lejligheden. Lyndon LaRouche er i hvert fald af
den overbevisning, at Trump ved, hvad han taler om.
Lyndon LaRouche har altid hævdet, at »den offentlige mening«
og »at være praktisk« (pragmatisk) er menneskehedens, og i
særdeleshed kreativitetens, største fjender. I denne tid med
revolutionære forandringer, i traditionen efter Alexander
Hamilton, Abraham Lincoln og Franklin Roosevelt, er det nye
paradigme fuldt ud opnåeligt. Verden vender sig mod Kinas Nye
Silkevejsproces, som markerer afslutningen af »nulsumsgeopolitik« under Det britiske Imperium, der har domineret
moderne historie siden mindst 1900. Ideen om en global
renæssance – inden for videnskab, kunst og politisk økonomi –
er den nødvendige og passende mission, der nu er forelagt os
alle.
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præsident Xi Jinping i Beijing, Kina, den 19. marts, 2017.
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