I disse dage træffes der
skæbnesvangre beslutninger
11. februar 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – De store strateger,
såsom William Shakespeare, om hvem Lyndon LaRouche gennemførte
skelsættende studier i januar 2014, forstod, at det nye
gennembrud, der var nødvendigt for menneskehedens overlevelse,
krævede, og man begav sig ud på veje, hvor intet menneske før
havde gået; ja, på veje, hvis blotte eksistens ingen hidtil
havde anet. Det var, hvad Douglas MacArthur gjorde i
Stillehavskrigen under Anden Verdenskrig: han udtænkte en helt
ny dimension for handling, ingen før havde forestillet sig, og
som hidtil ikke havde været mulig, og som gav hans underlegne
styrker mulighed for hele tiden at overvinde overlegne
styrker.
Dette ændrede historien for altid, men det var kun et enkelt
af flere sådanne gennembrud, som MacArthur skabte. Det samme
er sandt for Lyndon LaRouche.
I hvert enkelt tilfælde gjaldt de beslutninger, de traf, ikke
kun for en dag eller et år, men for hele fremtiden. I denne
henseende var de alle et ekko af Prometheus’ skæbnesvangre
beslutning, der blev taget én gang for alle tider, længe før
historisk tid. Den gik ud på, at han ville skærme
menneskeheden mod at lide udslettelsens skæbne, som Zeus havde
dekreteret for vores art. Lige som præsident John F. Kennedys
beslutning, der blev annonceret for Kongressen den 25. maj
1961:
»Det er min overbevisning, at denne nation bør forpligte sig
til, før dette årti rinder ud, at opfylde det mål at landsætte
en mand på Månen og bringe ham sikkert tilbage til Jorden.«
I dag må vi atter træffe en sådan beslutning; det er denne
kamp, som anføres af LaRouchePAC-leder Kesha Rogers fra

Houston, Texas.
I sit webcast mandag, den 8. februar med LaRouchePAC Policy
Committee sammenlignede LaRouche USA’s intellektuelle
anskuelse i dag med Det romerske Imperiums nedgang og fald og
omtalte Det britiske Imperiums indtrængen lige fra USA’s
første begyndelse:
»Det skete omgående, i og med USA’s begyndelse som en nation.
Ødelæggelsen var massiv: de fleste af USA’s præsidenter var i
realiteten fjender af USA; det var de fleste af dem! Og det er
derfor, problemet bliver ved med at dukke op. Og fortsat gør
det: Dette er Det romerske Imperium, modellen for Det romerske
Imperium.
Nu har man den eurasiske model, Kinas genoplivning; og det,
som Putin på sin side har gjort. Denne ting inspirerede ham.
Husk, som jeg har nævnt ved et par lejligheder, så kom Putins
familie fra et område, der var en koncentration af død, på
grund af de kampe, der fandt sted dér. Og Putin er lykkedes
med at være en faktor, der har skabt en styrkelse af både Kina
og Rusland, for at redde Rusland. Og hvad implikationerne er;
det, jeg har set i de områder, hvor jeg tidligere har befundet
mig, I ved, Indien osv., områder, hvor jeg arbejdede.
Det, vi ser, er, at dette område, dette eurasiske område i sig
har elementer, der danner grundlag for at skabe eller genskabe
et nyt system for menneskeheden. Og hvad resultatet vil blive,
de karakteristika, der er indbygget i denne ting, denne
karakteristik er rumprogrammet.
Hvad mener vi med rumprogrammet? Jamen, det er ikke
rumprogrammet sådan, som tåben tænker på rumprogrammet, men
det er derimod rumprogrammet som en refleksion af, at
menneskeheden er ved at opnå forstand på den virkelighed, at
menneskeheden på Jorden ikke er den magt, der hersker over
Jorden; men snarere, at der findes en magt ud over dette, der
kontrollerer realiseringen af rummet, og det betyder, at

mennesket er et væsen, der lever i rummet. Og det er i dette
område, dette domæne, og dette domænes aktiviteter og
udvikling, at menneskehedens fremtid ligger.
Det vigtige her er lige at tage et lille, kort trip og tænke
over det. Hvad betyder dette? Og det her med Månen lige nu,
det nye Måneprojekt, er sandsynligvis nøglen til at bringe
denne idé til ikke alene det, der foregår i Kina netop nu, men
hvad det betyder for hele den menneskelige art. Men vi har
kurs mod en ændring af, hvad der har været karakteristisk for
vores art, fra det, der har været traditionelt og til det, der
nu vil vokse frem, fra denne nye forandring.
Ideen er derfor, hvis man vil gøre noget godt, så se på dette.
Spørg ikke, hvad en eller anden siger, ’jamen, jeg tror, det
er dette; jeg tror, det er hint ’. Det duer ikke! Problemet
er, at menneskeheden har været en fiasko, men hvorfor har
menneskeheden været en fiasko? Ikke på grund af menneskehedens
iboende natur, men på grund af dens fordærvelse.«
I andre diskussioner i løbet af de seneste dage har LaRouche
påpeget sine kontroversielle studier af Shakespeare i 2014,
som der netop henvistes til, hvor han fastslog den pointe,
blandt andre, at den stort set universelle opfattelse af
menneskets historie er et falsum. At historien i realiteten
består af disse former for dristige, hidtil ukendte
opdagelser, som vi netop har diskuteret ovenfor. Disse
opdagelser udgør menneskets natur. Se på den fremragende og
radikale opfindelse af fysisk rum-tid, der går i en bue fra
Kepler til Leibniz, via Gauss og dernæst til Planck og
Einstein.
LaRouches webcast fra 8. februar indeholdt flere forskellige,
konvergerende tankerækker, der alle lå på linje med det
presserende behov for handling. Her følger konklusionen på en
af disse tankerækker:
»Så spørgsmålet om kreativitet betyder, at hele systemet med

Solsystemet og videre endnu grundlæggende set beherskes af
disse begivenheder, de samme begivenheder, som er de
begivenheder, der karakteriseres af systemet som helhed. Det
er der! Spørgsmålet er, hvad ønsker man? Man ønsker at skabe
mennesker, der er kreative, skabende. Man ønsker at kunne
skabe spædbørn, der selv er skabende på en original måde. Man
ser dette: Einstein var f.eks. et godt eksempel på dette. Hvis
man tager det, vi ved om hans historie, at menneskelig
kreativitet er en enestående ting; det er det, der i
realiteten bør dominere og kontrollere menneskehedens
historie.«
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