Vi skaber ideerne bag den
fremvoksende
nye æra for menneskeheden!
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Kommunistiske Partis netop afsluttede 19. Nationalkongres har
konsolideret ideen om, frem til midten af dette århundrede, at
skabe et »smukt Kina« og en »smuk verden«, hvor regeringer vil
blive styret af konceptet om at sørge for deres befolkningers
voksende »lykke«.
Dette er en betagende udvikling af strategisk betydning,
understregede Helga Zepp-LaRouche i denne weekend, og som er
gået fuldstændig hen over hovedet på det meste af USA’s og
Europas befolkning – for slet ikke at tale om, at det er en
fornyet erklæring »med kinesiske karaktertræk« af de centrale,
filosofiske koncepter, omkring hvilke USA selv blev grundlagt.
»Hvilken leder, fra hvilket land i Vesten, har en sådan vision
i dag?« spurgte Zepp-LaRouche. Hvor længe siden er det, at en
amerikansk statsmand har gjort et sådant perspektiv, med samt
dets medfølgende begreb om mennesket, til emnet for national
diskurs?
Og dog ville disse dybtgående ideer ikke være så fremmedartede
for flertallet af amerikanere i dag, hvis ikke Lyndon
LaRouche, sammen med mange af hans medarbejdere, uretmæssigt
og på falske anklager var blevet jaget i fængsel og hen over
tre årtier fremstillet som en udstødt person. Denne
forbrydelse blev begået af den samme, britiskkørte bande af
bøller, med Robert Mueller som et fremtrædende bandemedlem, og
som gik videre til at dække over den saudisk-britiske rolle i
11. september-angrebet, og som nu forsøger at vælte Trumpregeringen og selve USA’s forfatning – et billede, der
hinsides enhver rimelig tvivl er bevist i EIR’s Robert Mueller
Specialrapport[1], der nu cirkuleres bredt i hele landet.

Briterne gjorde alt dette for at forsøge at bringe de ideer
til tavshed, som Lyndon LaRouche på enestående vis har skabt
hen over årtier, og som fastlægger grundlaget for at
virkeliggøre et Nyt Paradigme for menneskeheden, der vil lægge
Det britiske Imperium i graven én gang for alle. Det er de
ideer, der nu tager form i Kinas Bælte & Vej Initiativ, som
ubønhørligt går fremad på alle kontinenter.
»Vi skaber ideerne«, erklærede Zepp-LaRouche som et faktum.
Det, der nu vokser frem på verdensscenen, er et resultat af
vores mobilisering, vores organisering og vores opdragelse hen
over årtier – ikke alene omkring projekter og politikker, men
også omkring Lyndon LaRouches banebrydende opdagelser, hans
udarbejdelse af det centrale begreb om menneskets skabende
identitet og det, der adskiller mennesket fra alle andre,
kendte arter. Det ville være udbytterigt at studere disse
skrifter i dag, både i Vest og Øst. I særdeleshed tilskyndede
hun til læsning, eller genlæsning, af Lyndon LaRouches skrift
fra 2004, »En dialog mellem eurasiske civilisationer: Jordens
kommende 50 år«[2].
Åbningsbemærkningerne til denne rapport fra LaRouche, der
figurerer som frontispice i bogversionen, lyder som følger:
»Kreativitet, som jeg her har identificeret det, er forskellen
på dig og en abekat. Der er faktisk to egenskaber ved denne
forskel. For det første, så kan et medlem af den menneskelige
art øge hans eller hendes arts potentielle, relative
befolkningstæthed gennem sin viljemæssige anvendelse af
kreativitet, som ingen form for dyr kan gøre. For det andet,
så afhænger samfundets fremskridt hen over successive
generationer af, at disse generationer gen-vedtager, eller
atter sætter i kraft, den skabende opdagelse af denne form for
universelle, fysiske principper. Sammen kan disse to udtryk
for kreativitet (som jeg definerer det) fastlægge grundlaget
for det, vi kunne kalde naturlig, menneskelig moral, den form
for forskel, der adskiller menneskelig moral fra aberigets
kultur.«

Ti år tidligere, i 1993, da Lyndon LaRouche stadig var
fængslet, skrev han en lang artikel, der udredte denne, hans
enestående opdagelse, i en artikel med titlen, »Om LaRouches
opdagelse«[3], hvis indledende afsnit lyder:
»Det centrale træk af mit originale bidrag til Leibniz’
videnskab om fysisk økonomi, er at give en metode til at
adressere den årsagsmæssige sammenhæng mellem, på den ene
side, enkeltpersoners bidrag til aksiomatisk revolutionerende
fremskridt i videnskabelige og analoge former for viden, og,
på den anden side, de heraf følgende forøgelser af den
potentielle befolkningstæthed i de korresponderende samfund. I
sin anvendelse i politisk økonomi, fokuserer min metode på
analyse af den centrale rolle af den følgende tretrins
rækkefølge: For det første, aksiomatisk revolutionerende
former for videnskabelig og analog opdagelse; for det andet,
de heraf følgende fremskridt i principper for maskinredskaber
og analoge ting; sluttelig, de heraf følgende fremskridt i
arbejdskraftens produktive evne.«
Nu er et godt tidspunkt for verden til fuldt og helt at opdage
LaRouches opdagelse.
Foto: Xi Jinping: »Flere end 60 million mennesker er blevet
løftet ud af fattigdom i løbet af de seneste fem år.«
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[1] Læs Mueller-dossieret her.
[2] EIR, 7. januar, 2005; artiklen er indeholdt i LaRouches
bog, »Jordens kommende 50 år«, der kan købes fra Amazon.com
(eller ved henvendelse til vores kontor, -red.)
Læs artiklen her.
[3] Læs artiklen her.

