Sprækker i dæmningen: Stop
kuppet, rens LaRouches navn
Den 2. august (EIRNS) – Sprækkerne breder sig i inddæmningen
omkring sandheden, der kommer frem vedrørende den russiske
løgn, og hele statskuppet mod præsident Trump; et kup der har
været afhængig af denne løgn; og om den relaterede, tidligere
sag om den uberettigede fængsling og fortsatte bagvaskelse af
Lyndon LaRouche. Denne dæmning må nu sprænges helt, hvis vi
skal have held med at bryde en vej ud af de nuværende
systemiske sammenbrudskriser, som planeten står overfor. Den
raserende globale pandemi, den økonomiske nedsmeltning, den
voksende fare for atomkrig… alle kræver de presserende
handling.
Begivenheden hos LaRouchePAC den 1. august med Roger Stone og
Bill Binney sammen med LaRouchePAC’s Barbara Boyd og Harley
Schlanger bidrager allerede markant til at nå dette resultat.
Fra søndag formiddag havde den historiske begivenhed over
6.000 visninger på YouTube, og Newsweek og Washington
Times
måtte
dække
Stones
optræden,
herunder
–
for Newsweeks vedkommende – hans eksplosive kommentarer om
hvordan LaRouche blev fængslet af Bush-apparatet, samt at han
havde arbejdet tæt sammen med Ronald Reagans præsidentskab.
Mandag vil der blive bragt yderligere bemærkninger fra Stone i
et eksklusivt interview med Harley Schlanger.
Den særlige nødvendighed af at give oprejsning til Lyndon
LaRouche og hans ideer blev understreget i begyndelsen af
arrangementet den 1. august, hvor uddrag af en international
webcast med LaRouche selv fra den 8. september 2009 blev
afspillet for publikum; en webcast hvor han viste ”det
fremsyn, som gjorde LaRouche farlig” for det britiske
imperium, der beordrede hans uretmæssige fængsling. LaRouche
beskæftigede sig med betydningen af at menneskeheden begiver
sig ud på en mission til Månen og Mars:

”Og det vil forandre karakteren af menneskets opfattelse af
sig selv. Mennesket vil ikke længere tænke på sig selv som en
jordbunden landstryger. (Ikke landkrabbe, men landstryger.)
Mennesket vil opfatte sig selv som en del af solsystemet. Se,
det betyder en ændring i menneskets forhold til andre
mennesker. Man har et menneske på Mars, som arbejder deroppe,
og et menneske på Jorden. Det tager en weekend at rejse derop
og tilbage igen. Det vil forandre omstændighederne for
menneskelivet. Nu vil alle de teknologier, der bruges til at
gøre dette, afspejles i teknologiske revolutioner tilbage på
Jorden, herunder dyrkning af føde, fødevarer. Jeg mener – at
dyrke grøntsager på Mars: Dette er en virkelig ændring i
landbruget. Det udvider ens opfattelse af, hvad landbrug
indebærer…
”De [de unge generationer] bliver modtagere og formidlere af
denne teknologiske fremgang, og hvad der måtte følge efter. Og
så må vi tænke to eller tre generationer forud. Jeg mener,
tænker I ikke på jeres børnebørn? Tænker I ikke endog på jeres
oldebørn, hvis I er heldige? Er det ikke ens mission i livet?
Er det ikke ens fornemmelse for kontinuitet i tilværelsen? Så,
hvad er det? En generation, 25 år. Tre generationer, 75 år.
Fire generationer, 100 år. Hvad skal I gøre i de næste 100 år,
folkens?
”Hvis I tænker på fremtiden, hvis I interesserer jer for jeres
børn og børnebørn, der kommer efter jer; hvis I tænker på
menneskehedens fremtid og placerer jeres identitet i det I gør
for dem, for at muliggøre deres liv, hvad tænker I så over? I
tænker over, hvor vi skal være om 75, 100 år fra nu af, og
tænker på hvor nøjagtigt vi kan forudsige, hvor vi er til den
tid. Hvad er vores muligheder? Hvor er vi på vej hen? Hvad
skal vi gøre? Halløjsa, hvad skal I gøre, når I når
pensionsalderen i en alder af 75, 78 eller 85 år med forbedret
sundhedsvæsen? Hvad skal I stille op med jer selv? Hvad er
jeres fremtid? Hvilken slags verden vælger I? Hvilken slags
solsystem vælger I at bo i?

”Og det er sådan det gøres. Man gør det ikke ved at komme med
en liste over dette eller en liste over hint. Hvad er ens
prioriteter? Man går ud med en mission, en mission for
menneskeheden. Dette handler ikke om job. Det handler ikke om
indkomst. Dette handler om menneskeheden, forskellen mellem
mennesket og dyrene. Hvad skal man som menneske gøre, som
bekræfter, at man er et menneske, og ikke skamfuld over
resultatet set med dine børnebørns øjne? Hvad skal man udrette
med sit liv? Vi opnåede noget, vi kom så langt. Hvor langt vil
I tage os? Hvor langt videre bringer I den menneskelige race?
”Og det er hvad der får det til at fungere. Det er motivation.
Hvordan I vælger at tilbringe jeres liv. Ikke blot få tiden
til at gå, men at bruge det, anvende det. Til hvilket formål?
Til hvilket endemål? Hvad vil man opdrage børn til, til
hvilket endemål? For menneskehedens skyld! Hvorfor skal I
huskes af mennesker om to generationer fra nu? Hvorfor skal I
respekteres, en generation fra nu af? Hvad skal I gøre for at
optjene denne respekt? Jeres identitet som mennesker.
”Og hvis I følger den tankegang og bruger spørgsmålet om
rummet, rumforskningen, som en parameter, et paradigme fra
vores nylige erfaringsgrundlag, der viser forskellen, så siger
I: Vi taler ikke om industripolitik som sådan. Vi taler ikke
om landbrugspolitik. Vi taler om menneskelig politik. Vi taler
om den menneskelige arts udvikling og fremskridt til et bedre
liv for kommende generationer. Og det kræver videnskabelige og
teknologiske fremskridt, såvel som de kulturelle fremskridt,
der fremmer kreativiteten i det individuelle menneskesind. Det
er vores mission”.

