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Vi må genoptage denne søgen
efter menneskets rolle i universet,
og skabe fremtidige generationer af genier
Det følgende er et uddrag fra LaRouchePAC International Fredags webcast 12. januar 2016. Hele webcastet,
med engelsk udskrift, kan ses her:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=11728
Matthew Ogden: Aftenens spørgsmål fra institutionelt hold lyder som følger:
»Hr. LaRouche: Verdenssundhedsorganisationen
WHO har erklæret Zika-virus for en global, offentlig
nødsituation. Instituttet for National Sundhed kalder det
’en pandemi under udvikling’. Infektionen mistænkes for
at føre til, at tusinder af spædbørn fødes med underudviklede hjerner. I visse områder er der erklæret undtagelsestilstand; læger har beskrevet det som en pandemi under
udvikling, og nogle tilråder endda kvinder at udsætte en
graviditet.
Hr. LaRouche, mener De, at Zika-virus kunne blive til
en alvorlig, global pandemi; og hvordan kan efter Deres
mening spredningen af denne virus standses?«
Jeffrey Steinberg: Tak, Matt. Jeg vil henvise folk til
en artikel, vi har udgivet i det seneste nummer af Executive Intelligence Review (EIR),1 udgivelsesdato 12. februar 2016, som behandler nogle tekniske spørgsmål,
som jeg ikke vil komme ind på her. Der rejser sig alvorlige spørgsmål om, hvorvidt et britisk selskab fremstillede en genetisk modificeret myg, angiveligt for at reducere spredningen af Zika-virus og andre myggebårne virusser; og at der var ringe kontrol med det. Der var andre
faktorer, der kan have bidraget til, at dette nu er i færd
med at blive en meget farlig pandemi.

Men jeg tror, vi må gå et skridt tilbage og anskue dette ud fra et andet perspektiv. Så tidligt som i 1975 var
Lyndon LaRouche leder for en biologisk holocaust task
force, hvor spørgsmålet drejede sig om, hvorvidt det
britiske monarki2 og andre allierede institutioner, såsom
Den internationale Valutafond og Verdensbanken, havde
en bevidst politik, der var i færd med at skabe overlagte
betingelser for et nyt, biologisk holocaust ved at anvende
nedskæringspolitik, eller ’nøjsomhedspolitik’. Bogstavelig talt en politik for folkemord, der ville have den virkning, at det nedbrød de systemer, der hen over århundreder var blevet opbygget med det formål at håndtere og
forhindre spredningen af den form for sygdomme, der
kan skabe pandemier med massedød til følge, af den art,
som vi så i Europa i det 14. århundrede, hvor en tredjedel
af befolkningen og halvdelen af sognene på det europæiske fastland blev udslettet i løbet af en forholdsvis kort
periode. Med andre ord, så er spørgsmålet, står vi over
for konsekvenserne af det, man med rette og rimelighed
kan kalde for en satanisk politik, der kommer fra ledende,
britiske, oligarkiske kredse, sammen med deres ligesindede og allierede i hele verden? Dette projekt om et biologisk holocaust, som blev ledet af hr. LaRouche, kom
som et resultat af afslutningen af Bretton Woodssystemet og skiftet i IMF’s og Verdensbankens politik
over mod en promovering af befolkningsreduktion, det
svindelkoncept, som man må forstå som et resultat af det,
vi har diskuteret her i aften, af grænser for vækst. Og især
fra denne periode i begyndelsen af 1970’erne og fremefter, med opkomsten af et fundamentalt angreb imod
grundlæggende videnskab, der tog form af diverse former
Se tema-artikel: »Slutspillet for Det britiske Monarki –
Det britiske Imperiums politik for befolkningsreduktion,
for at reducere verdens befolkning med milliarder af
mennesker«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=7074
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for ’grøn’ politik, som afviser selve menneskets natur
som en skabende art; hvis blotte eksistens bygger på ideen om, at menneskeheden vil gøre opdagelser, der vil
give menneskeheden en større forståelse af, hvordan
universet fungerer. Vel vidende, at disse opdagelser vil
føre til, at fremtidige generationer vil gøre endnu større
opdagelser. Og at, grundlæggende set, inden for denne
mulighed, bør ethvert barn, der fødes på denne planet –
gennem ordentlig ernæring og uddannelse – have mulighed for at gøre den form for opdagelser, som folk som
Einstein, Kepler og andre gjorde. Dette er menneskets
natur. Og i det omfang, man fører en politik, der forhindrer menneskeheden i at realisere sin sande natur som det
eneste, hidtil kendte, skabende væsen i universet; dette er
i realiteten virkelig en satanisk politik.
Vi har altså med en situation at gøre, hvor man vil tage konkrete initiativer til at finde en forståelse af, hvordan Zika-virus er blevet spredt; en forståelse af, hvilke
nødforholdsregler, man kan tage; plus udviklingen af
beskyttelsesforanstaltninger som vacciner og lignende.
Men, på en langt større skala, må vi se på de massive
forbrydelser imod menneskeheden, der begås gennem det
overlagte angreb på den form for videnskabelig uddannelse, der fører til, at flere og flere mennesker rent faktisk
bliver i stand til at tage del i det, som det rent faktisk
betyder virkelig at være menneske.
Hvis vi ønsker at tale om en dødbringende virus, der
må standses, så lad os tale om præsident Obamas politik;
som har været den, systematisk at nedlukke hele NASA’s
rumprogram. Husk på, at, i begyndelsen af Obamas regering var der planer i gang for at erstatte rumfærgeprogrammet med Constellation-programmet, som skulle
være et nyt raketsystem til at transportere mennesket ud i
rummet. I sit allerførste budget annullerede præsident
Obama Constellation-programmet; idet han fuldt ud var
klar over, at, men annulleringen og afslutningen af rumfærge-programmet og Constellation-programmet, ville
der opstå et enormt svælg i USA’s evne til blot at deltage
i nogen form for aktivitet i rummet, uden at tomle sig til
et lift med Kina eller Rusland, eller med en af de andre
nationer, der fortsatte fremefter med disse programmer.
Nu ser vi, at det argument, som præsident Obama brugte
til at annullere Constellation, var, at der var et andet raketprogram ved navn Orion, der tilbød bedre udsigter end
Constellation. Men det, der så faktisk systematisk har
fundet sted i løbet af Obamas præsidentskab, er, at da
Constellation først var blevet annulleret og bogstavelig
talt lukket ned, så fik man annullering gennem budgetstramninger til et punkt nu, hvor Orion-programmet også
er blevet annulleret. Store projekter om den form for
udforskning, som Megan [Beets] beskrev; udviklingen af
vinduer ud til universet gennem Månens bagside, er blevet lukket ned og ribbet eller meget reduceret fra NASA’s budget til fordel for »Videnskab om Jorden«. Hvilket vil sige, udbredelsen af den falske propaganda om
årsagerne til global opvarmning.
Dette er en politik, der dræber. Det er derfor, man
med rette kan bruge termen ’satanisk’. Hvis man tager
det, der er sket i løbet af de seneste 15 år, især i løbet af
de seneste 7 år af Obamas regering; afmonteringen og

ødelæggelsen af Amerikas evne til at deltage som en
kvalificeret partner sammen med nationer som Kina,
Rusland og Indien i udforskningen af menneskehedens
næste opdagelser i universet; man indser, at en forfærdelig uretfærdighed er blevet begået imod USA – det er
bogstavelig talt en forbrydelse imod hver eneste borger i
dette land, både de nuværende og de fremtidige borgere –
at dette er blevet gjort, at disse programmer er blevet
lukket ned. Vi ved, at præsident Obama hver tirsdag nyder ideen om at holde et drabsmøde, hvor han udfærdiger
en liste over folk, der skal henrettes i løbet af den efterfølgende 60-dages periode; men når man tager aflivningen af rumprogrammet i betragtning, så må man tage i
betragtning, at dette er en handling for massivt folkemord, ikke kun mod den nuværende generation, men
mod fremtidige, endnu ufødte generationer, som vil være
afhængige af, at disse former for opdagelser, der forgrener sig dybere og dybere ud i iniverset, gøres. Og hvis
man tager denne idé, denne forståelse af, hvad der er
blevet gjort imod os, især i løbet af denne seneste 7-års
periode under Obama, og man går tilbage og husker; hold
et klart billede op for dig selv af præsident John F. Kennedy, der annoncerede Apollo-programmet, og annoncerede, at vi vil gøre dette, fordi det repræsenterer en udfordring for menneskeheden om at foretage disse store
spring i opdagelser og om bedre at forstå menneskets
position i universet. Og hvis man tager i betragtning, at
hans broder, Robert Kennedy, ville have genoplivet og
fortsat præcis dette program; var Robert Kennedy ikke
blevet myrdet, var John Kennedy ikke blevet myrdet,
hvor ville USA så have været i dag? Ville nogen have
vovet at lukke vores rumprogram, vores videnskabelige
forskning, ned?
Så her står vi. Husk på billedet af John og Robert
Kennedy; og husk, at vi atter kan genoptage denne søgen
efter menneskets rolle i universet, og skabe fremtidige
generationer af genier. For det er menneskehedens natur;
og det er en synd, hver gang, et barn nægtes evnen til at
blive et sådant geni, som gør en opdagelse, der har indflydelse på hele menneskeheden.
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