Julehilsener til alle
– Husk at elske menneskeheden
Leder fra LaRouche PAC, USA, 24. dec., 2017 – I telefonmødet
for aktivister, der fandt sted torsdag aften, mindede Will
Wertz om Lyndon LaRouches budskab for mange år siden i hans
artikel, »Prometheus and Europe« i EIR 23. juli, 1999, og som
handlede om den sande forståelse af historien om Prometheus.
LaRouche afviste ikke alene det oligarkiske synspunkt – at
Prometheus betalte prisen for at overtræde spillets regler –
men også det synspunkt, som kommer til udtryk i Goethes digt
om Prometheus, og som ligeledes udtrykkes i Hugo Wolfs
musikalske opsætning af digtet, at Prometheus, i sit nederlag,
knyttede næven i trods mod de herskende magter. I modsætning
hertil, og som formede LaRouches egne efterfølgende
opdagelser, var det synspunkt, der først sås i Aischylos’
Prometheus i lænker – at det var Zeus, tyrannen, der var den
tragiske figur, ikke Prometheus. Som LaRouche udtrykte det, så
»bragte Zeus’ dyriske trodsighed mod den udødelige Prometheus
undergang, ikke alene for Zeus, men for alle Olympens guder«.
Det var »guddomsgnisten« i Prometheus, hans kærlighed til
menneskeheden, der var årsag til hans lidelser for tyrannens
hånd, men som også forårsagede, at hans navn for evigt blev
kendt som menneskehedens befrier gennem at give dem evnen til
kreativ fornuft, ild og kunst. Det var den ånd, der ledte
Benjamin Franklin til at blive kaldt den »nye Prometheus«,
bemærkede LaRouche, og det var samme Götterfunken
(guddomsgnist) i Schillers An die Freude (Ode til glæden) og
Beethovens Niende Symfoni.
Det samme kan siges om Sokrates og om Jesus Kristus – hvilket
er grunden til, at vi gav samlingen af erklæringer fra hele
verden, der krævede, at LaRouche blev løsladt fra fængsel, for
»Sokrates’ tredje rettergang«.

LaRouches historiske kamp for guddomsgnisten, for virkelig at
befri menneskeheden fra de olympiske oligarkers mentale
dødsgreb, har nu bragt sejren inden for rækkevidde. Den Nye
Silkevej giver den levende struktur for at virkeliggøre
LaRouches vision om en fremtid, der er mennesket værdigt, alt
imens oligarkiet desperat er gået for vidt med sin Russiagatesvindel, under direktion af dem, der troede, de havde gjort
LaRouche tavs og havde forsøgt at tilbageholde det tidevand af
ideer, som LaRouche er kommet med i løbet af det seneste halve
århundrede, og som nu er i færd med at løfte alle nationer, og
potentielt alle folkeslag i verden, ud af truslen om den
atomare Syndflod.
Det er dette, der bør være emnet for fejring i dag, i Amerika
og hele verden, af kristne, jøder, muslimer og konfutsianere –
af hele menneskeheden: Ånden, der blev kød.
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