
LaRouche: Trebamo revoluciju ideje 

znanosti da bismo opstali! 
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U razgovoru jučer s Političkim odborom, Basement-om ('Podrumom') i drugima 
Lyndon LaRouche je izjavio, ako ne budemo u stanju razviti umove ljudskih bića 
novim načinima, novim otkrićima znanstvenih načela, nećemo opstati.  Moć stvaranja 
novih vrsta znanosti ključ je čovječanstva; a to se vrlo slabo zna kao posljedica 
stoljeća kulturne degeneracije, gdje se sve težište bacalo, u najboljem slučaju, na 
trikove i vještine.  Postojalo je i postoji ustaljeno poticanje degeneracije ljudskog uma, 
tako da se nove stvari nikad ne razmatraju..  Moramo oživjeti znanost  -- a 
istraživanje svemira je jedan od ključeva.  To je hitno, važno pitanje nad svim 
drugima.  Čovječanstvo je bilo zatupljeno svojom kulturom, i sad je došlo vrijeme kad 
moramo pristupiti stvarnoj znanosti.  Bez nje ne možemo uspjeti. 

Imamo sposobnosti promijeniti pravila planetarnog života i stoga je potrebna dublja 
kampanja.  Moramo oživjeti Einstein načelo.  To je potreba čovječanstva.  Postići 
nemoguće!  Einsteinov najnapredniji rad, koji veoma malo njih zna, bio je kako 
čovječanstvo može razviti čovječanstvo, usvajanjem pravih pravila.  Moramo se sad 
izvući ispod tereta onog što nam je svima prošlost učinila. 

Moramo revolucionizirati ideju znanosti jer baš to su SAD i Europa izgubili.  Neki 
dijelovi svijeta, kao Kina, proučavali su stvari višeg reda.  Kina naprimjer razvija 
projekt stražnje strane Mjeseca i to je vrlo važno.  Taj vid kineskog znanstvenog rada 
najbolja je stvar koja prenosi ljudima duh ove hitne i nužne promjene u metodi 
razmišljanja.  Mjesec još uvijek ima svojstva koja su nam uglavnom nepoznata.  Kina 
istražuje to neznano i to je mentalitet koji mora biti težište naših napora oživljavanja 



istinske znanosti.  Moramo uvesti čovječanstvo u nova područja koja će mu dati moć 
da misli, ponovno. 

Jasno, moramo se pozabaviti kritičnim pitanjima kao opasnošću termonuklearnog 
rata, propašću Deutsche Banke i neizbježnim slomom čitavog globalnog financijskog 
sustava ako se Glass-Steagall odmah ne primjeni – no ako se pozornost ne prikuje 
na ovo dublje pitanje promjene smanjenog stvaralaštva čovječanstva, i pobuđivanja 
novog znanstvenog nazora, budućnosti nema. 
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