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Den 5. februar (EIRNS) – Den “overvældende optimisme” i
præsident Donald Trumps ‘Tale om Nationens Tilstand’ tirsdag
aften, kombineret med hans frikendelse i Senatet ved en
afstemning onsdag skaber et øjebliks optimisme, hvor der er
mulighed for at strategiske og økonomiske kriser, der truer
menneskeheden, nu kan løses, sagde Helga Zepp-LaRouche i sit
ugentlige internationale webcast. Med Trump frigjort fra den
seneste trussel om at blive fjernet fra embedet, opfordrede
Helga Zepp-LaRouche seerne af hendes ugentlige webcast til at
støtte ham i et fuldstændigt brud med de britiske økonomiske
og geopolitiske doktriner, der har skabt kriserne. Hun
understregede, at tiden nu er inde til at ”folk virkelig burde
gå videre med LaRouches Fire-punkts program, herunder GlassSteagall, en nationalbank, et hasteprogram for fusion og
internationalt rumsamarbejde, herunder mobilisering for at få
fuld finansiering af Artemis (NASA’s måneprogram, red.)
presset igennem i Kongressen.” Zepp-LaRouche understregede

også behovet for et hastetopmøde mellem Trump, Putin, Xi og
Modi, og en rensning af hendes mands navn, Lyndon LaRouche,
der døde for næsten et år siden.
Frifindelsen af LaRouche, sagde hun, vil gøre det muligt for
folk at studere hans ideer inden for økonomi, historie og
videnskab, at hæve sig op til det niveau af strategisk
tænkning, der er nødvendigt for at drage fordel af dette
øjeblik. Et af de virkelige problemer vi står over for, som
kan overvindes ved at være bekendt med LaRouches metode, er,
at forbindelsen mellem ‘energi-gennemstrømningstæthed’ og
‘potentiel relativ befolkningstæthed’, et af nøglebegreberne
for succes i den fysiske økonomi, ikke forstås. I stedet tages
væksten i aktiemarkedet og andre finansielle aktiver, både
internationalt og i USA, med urette til indtægt for at
repræsentere reel økonomisk værdi.
Virkeligheden er, at vi står over for en nedsmeltning af det
britisk styrede transatlantiske finanssystem, kombineret med
et fysisk økonomisk sammenbrud, hvilket gør det næsten umuligt
for det meste af verden at håndtere kriser som f.eks.
græshoppesværmene, der nu hærger i Afrika og store dele af
Sydvestasien samt spredningen af den nye coronavirus (2019nCoV). Sådanne kriser, såsom den fortsatte fare for regional
og endda termonuklear krig, kræver presserende et topmøde
mellem statsoverhovederne for USA, Kina, Rusland og Indien,
sådan som både Helga og Lyndon LaRouche gentagne gange har
opfordret til.
Optimismen, der fejer hen over USA, og præsident Trumps
demonstrerede vilje til at kæmpe, har gjort sådanne politiske
valg til en meget reel mulighed.
I modsætning til denne optimisme talte Zepp-LaRouche om Nancy
Pelosis “Rumleskaft-øjeblik” (tysk eventyr af brdr. Grimm,
1812, red.) under præsidentens tale om nationens tilstand,
hvor hun på teatralsk vis rev sin skriftlige kopi af præsident
Trumps tale i stykker; fiaskoen ved Demokraternes primærvalg i

Iowa; “spærreilden af racisme” imod Kina i forbindelse med den
nye coronavirus, samt Bloomberg-kampagnens ‘grønne fascisme’,
som eksempler på trusler der må overvindes.
Året 2020 er året, hvor det gamle system sandsynligvis vil
kollapse – lad os sørge for at det bliver erstattet af et nyt
paradigme, der handler i interesse for menneskehedens fælles
mål, afsluttede Zepp-LaRouche.

