Imperiet kollapser: Lad os
kæmpe
for
menneskehedens
modne alder
Leder fra LaRouchePAC, 20. marts, 2017 – Præsident Trump er i
færd med at drive Det britiske Imperium og dets satrapper i
USA og hele verden ind i en tilstand af ren panik. Han afviser
den »særlige relation« mellem USA og briterne og identificerer
åbent de britiske og amerikanske efterretningstjenesters
forbrydelser – forbrydelser, der har været velkendt meget
længe (især siden Snowden), men som misdæderne mente, verden
kunne formås til at glemme.
Myten om »den frie verden versus gudløs kommunisme« er
smuldret i takt med, at Trump åbnet fremmer venskab med
Rusland og Kina. Løgnen om, at »verden er ved at brænde op
under den industrialiserede verdens kulstofudledninger« er
blevet smidt over i kategorien for eventyr for børn, i stil
med Walt Disney-filmen »Chicken Little«. Libertarianismens
myte om, at »frihed« betyder legaliserede, narkotiske stoffer
og uhindret spekulation, er stadig i live, men konfronteres
med de sidste krampetrækninger i takt med, at lovgivning for
Glass-Steagall og krig mod narko nu er på bordet.
FBI-chef James Comey og NSA-chef Michael Rogers blev stillet
for Repræsentanternes Hus’ Efterretningskomite, med den
hensigt fra nogle kongresmedlemmers side at komme ind til
sandheden bag løgnene og hysteriet imod både Rusland og
præsidenten. I stedet sagde Comey, at han ikke kunne besvare
sådanne spørgsmål, eftersom der i øjeblikket var undersøgelser
i gang af både den angivelige russiske, undergravende
virksomhed i præsidentvalgkampen og angivelig russisk,
undergravende indflydelse over Trump og hans kampagne.
Høringen udviklede sig til et freak-show, hvor flere
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fanatikerne under Harry Trumans antikommunistiske heksejagter
i 1950’erne.
Trump demonstrerede, at han ikke ville kues, ved at udsende to
budskaber før åbningen af høringen:
* »James Clapper og andre erklærede, at der ikke findes
beviser for, at Potus [President of the United States, – red.]
intrigerede sammen med Rusland. Denne historie er FALSKE
NYHEDER, og alle ved det!«
* »Demokraterne opfandt og promoverede den russiske historie
som en undskyldning for at køre en frygtelig kampagne.«
Det, der mangler, og som er afgørende, er det, som Krafft
Ehricke, geniet, hvis raketter bragte mennesket til Månen,
kaldte den menneskelige races nødvendige modning. Hans koncept
med den ’udenjordiske forpligtelse’ (Extraterrestrial
Imperative), der siger, at mennesket ikke er en jordbo, og at
der ikke er nogen grænser for vækst, satte en mission for
menneskeheden for, at den skulle komme ud over stadiet med det
barnagtige tidsfordrivs mudderkastning med krigsvåben, og til
at opløfte den menneskelige ånd til stjernerne. Dette fordrer
den nødvendige udvikling af alle verdens borgeres skabende
evner.
I dag markerer LaRouche-organisationens lancering af »100-års
jubilæumsugen for Krafft Ehrickes fødsel«. Arrangementer og
videopræsentationer vil finde sted i hele USA og Europa i
ugens løb, inklusive LaRouchePAC Policy Committee webcastet
mandag (se https://www.youtube.com/watch?v=wV9fR_LeeEE). Denne
særlige uge er ikke alene for at hædre Ehrickes liv og værk,
men for at »udbrede hans skønne ideer om menneskehedens
fremtid i universet«.
Ehricke er berømt for denne sætning: »Det er blevet sagt,
’Hvis Gud ønskede, at mennesket skulle flyve, ville Han have
givet det vinger’. I dag kan vi sige, ’Hvis Gud ønskede, at
mennesket skulle blive en rumrejsende art, ville Han have

givet mennesket en Måne’.«
Men, tilføjede han, »teknologi er ikke løsningen på alle vore
mangler. Dertil behøver vi at vokse, at modnes – men teknologi
gør det nemmere«. Det var denne erkendelse af nødvendigheden
af en kulturel transformation af det menneskelige samfund på
Jorden, der tiltrak Ehricke til det nære venskab og samarbejde
med Lyndon LaRouche og dennes bevægelse. Heri så Ehricke den
nødvendige bestræbelse for at forbinde de forskellige
civilisationer på vores planet, hver med deres forskellige
filosofiske og kulturelle traditioner, for at gå sammen om den
fælles bestræbelse på at opdage universets naturlige love og
anvende dem til at opløfte arten som helhed.
Det nye paradigme, som Den Nye Silkevej repræsenterer, gør
præcis dette og skaber et fællesskab af nationer med en fælles
skæbne for fred gennem udvikling. Denne proces er nu hastigt
ved at spredes i hele verden. Med Det britiske Imperiums magt
stærkt svækket, men endnu ikke død, er det menneskehedens
presserende opgave at bringe USA og Europa ud af dette
rådnende ligs magt, for at skabe menneskehedens modne alder.
Foto: Solen går ned over Buckingham Palace.

