En afslutning af geopolitik;
en afslutning af Det britiske
Imperiums
bestialske menneskebegreb
Leder fra LaRouche PAC, USA, 24. feb., 2018 – Den 24, feb.
udgav Demokraterne i Kongressen deres respons til den
ødelæggende afsløring, som FBI, Justitsministeriet og deres
kriminelle partnere har været udsat for som et resultat af
Nunes-memoet og relaterede rapporter – og som i særdeleshed
inkluderer EIR’s dossier, som totalt afslører Storbritanniens
Mueller-operation. Det 10 sider lange Demokratiske memo var
intet
andet
end
et
skamløst
forsvar
for
FBI,
Justitsministeriet og den særlige anklager Robert Mueller,
baseret på skamløse løgne og sofisteri, der ville have gjort
Trasymachos og Kallikles stolte.
Men husk, hvem og hvad det er, som Mueller et al. faktisk
forsvarer gennem deres kampagne for at vælte USA’s valgte
præsident: Det britiske Imperiums gamle, døende paradigme.
Dette paradigme er baseret på alle-mod-alle krigsførelse;
brutal økonomisk udplyndring af underkastede befolkninger
(inklusive den amerikanske befolkning); og, frem for alt, et
bestialsk menneskebillede, der er blevet omhyggeligt næret og
spredt over hele planeten.
Dette – og ikke en eller anden profileret debat omkring
våbenloven – er det spørgsmål, som den nylige massakre på
skoleelever i Florida stiller, og de dusinvis og atter
dusinvis af lignende hændelser, der har fundet sted i hele
landet i løbet af de seneste år. Som guvernør for Kentucky
Matt Bevin understregede i et nyligt videointerview, der
cirkuleres bredt på internettet, så er problemet, at hele
nutidens amerikanske kultur har hærget vores ungdom. »Vi har

en kultur, der er desensibiliseret over for døden, over for
værdien af liv, og vi fejrer død gennem vore musikalske
tekster, vi fejrer døden gennem videospil, der bogstavelig
talt belønner dig med ekstra points for at gå tilbage og gøre
det af med folk.«
Selv om Bevin ikke påpegede dem, der er ansvarlige for krisen,
og heller ikke foreslog en positiv løsning til den, så
opfordrede han til en presserende nødvendig, national debat. I
dag understregede Helga Zepp-LaRouche, at Bevins bemærkninger
er et meget vigtigt bidrag til denne debat, der også må
omfatte de nødvendige, økonomiske politikker, som Lyndon
LaRouche unikt har specificeret. Hun satte det kulturelle
forfald og lammelsen med hensyn til nødvendige, økonomiske
politikker, som gennemsyrer USA og Europa, op imod Kinas
optimistiske fremstød for udvikling – som det reflekteres i
deres annoncering i går af investeringer på over $1,5 billion
i »en masse store projekter« inklusive infrastruktur og ny,
hightech industrisektorer.
Hvis vi vitterligt skal gøre 2018 til året, hvor geopolitik
endelig lægges i graven, sådan, som Zepp-LaRouche har
opfordret til, så må dette også være året, hvor Det britiske
Imperiums bankerotte finanssystem begraves, sammen med dets
bestialske menneskebegreb. Som fr. Zepp-LaRouche understregede
mod slutningen af sit webcast den 22. feb.:[1]
»Vi må blot gå tilbage til det højeste, kulturelle niveau i
hver nation. I USA ville det selvfølgelig sige Benjamin
Franklin, de grundlæggende fædre, John Quincy Adams, Lincoln,
Franklin D. Roosevelt, Kennedy – disse perioder, hvor USA
havde en positiv vision af sin rolle. Jeg mener, John Quincy
Adams havde f.eks. en tilgang til udenrigspolitik, der ligner
meget det, Kina gør i dag. Benjamin Franklin var en absolut
entusiastisk elev af Konfutse, og han brugte Konfutses
filosofi til at udvikle sit eget moralsystem! Det er denne
form for diskussioner, der virkelig ville hjælpe …

I Tyskland er vi velsignet med en meget rig kultur: Vi har
haft mange, mange tænkere, fra Nikolaus von Kues, Kepler og
til Leibniz. Vi har haft mange klassiske komponister, fra Bach
til Beethoven, Schubert, Schumann og mange andre. Vi har haft
fantastiske digtere, som Schiller, Lessing, Heine, Möricke og
endnu mange flere. I Italien havde vi den Gyldne Renæssance, i
Spanien havde vi den Andalusiske Renæssance. Vi havde
Kalifatet i Bagdad – i en bestemt periode under Abbasidedynastiet var Bagdad verdens mest udviklede by! Så var der de
forskellige århundreder, hvor Kina var den førende nation med
hensyn til videnskab og kultur. Så det, vi må gøre, er, at vi
må aktivere det bedste potentiale i hver enkelt nation. For
dette er ved at gå tabt …
Vi må skille os af med en masse af den nuværende, populistiske
kultur. Vi må komme af med denne idé om, at ’penge skaber
penge’, vi må holde op med at spilde vores tid på spekulation,
på videospil, eller – folk er virkelig ved at miste deres
kreative potentiale! Men man kan genvinde det ved at studere
klassisk musik, klassisk poesi, ved at læse filosofferne,
Platon, Cusanus, Leibniz, originalværkerne … jeg mener, det
ville være meget let at skabe en ny renæssance for tankegang.
Og jeg mener, at den nye, økonomiske verdensorden, den Nye
Silkevej, Bælte & Vej Initiativet, sluttelig kun vil kunne
lykkes, hvis den ledsages af en renæssance for klassisk kultur
…
Dette er et presserende spørgsmål, hvis vi ikke ønsker at se
flere rædselsforestillinger som skoleskyderierne, som jeg
mener – selvfølgelig er diskussionen om våbenloven vigtig –
men det er i realiteten vigtigere at give mennesker en indre
styrke, fornemmelsen af indre skønhed, så de ikke går i denne
retning. Der er mange forstyrrede mennesker, der absolut kunne
blive reddet, hvis der var en seriøs indsats for en æstetisk
uddannelse eller opdragelse, en opdragelse af deres karakters
moralske skønhed, hvilket er grunden til, at man har brug for
klassisk kultur og ikke en moderne version af poesi og drama.

For kun, hvis man har det højeste ideal om mennesket,
mennesket som en skøn sjæl, som en skøn karakter, kan
uddannelsessystemet
vaccinere
folk
imod
sådanne
rædselsforestillinger. Og jeg ville virkelig ønske, at folk
ville slutte sig til os i denne bestræbelse.«
Foto: Barack Obama modtager Dronning Elizabeth II og Prins
Philip, hertug af Edinburgh, før en middag til ære for
dronningen i Winfield House i London, 25. maj, 2011. (Official
White House Photo)
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