Leder, 27. november 2015:
I har meget lidt tid til at
ændre jeres tankegang
… LaRouche refererede herefter til et møde tirsdag aften, hvor
han havde insisteret på, at Obama omgående må ydmyges og
degraderes i en grad, hvor han ikke længere vil være i stand
til at gennemtvinge de sidste, tilbageværende, korte skridt
mod en atomkrig, og heller ikke vil være i stand til at
forhindre, at han brat tvinges fra embedet. Dette er et
spørgsmål om liv eller død for menneskeheden – ikke uger ud i
fremtiden, men lige nu, på Thanksgiving Day, og fredag morgen.
Under en telefonkonference onsdag morgen, den 25. nov., med
sin Politiske Komite sagde Lyndon LaRouche: »Jeg mener ikke,
vi befinder os i en god tid. Vi er i en desorganiseret tid, en
tid med nederlag. Vi er ikke særligt effektive lige nu. Vores
organisation som helhed lykkes ikke, med hensyn til vores
præstationer; dette må vi rette op på.«
LaRouche refererede herefter til et møde tirsdag aften, hvor
han havde insisteret på, at Obama omgående må ydmyges og
degraderes i en grad, hvor han ikke længere vil være i stand
til at gennemtvinge de sidste, tilbageværende, korte skridt
mod en atomkrig, og heller ikke vil være i stand til at
forhindre, at han brat tvinges fra embedet. Dette er et
spørgsmål om liv eller død for menneskeheden – ikke uger ud i
fremtiden, men lige nu, på Thanksgiving Day[1], og fredag
morgen.
For alle, der stadig er i tvivl, så blev det offentligt
indrømmet denne tirsdag morgen, at de fleste af jer ikke har
denne tankegang, og derfor ikke præsterer denne adfærd.
Under sin haste-diskussion med aktivister i hele USA, (den
såkaldte ’Fireside Chat’) om aftenen den 25. kom det sidste

spørgsmål fra en texaner, som sagde, at en rigsretssag mod
Obama var udelukket, eftersom dette kræver to tredjedele af
Senatet, og aldrig før er sket. Obama burde smides ud i et
militærkup efter krav fra befolkningen, ligesom den egyptiske
diktator Morsi, fortsatte spørgeren, men dette er ikke muligt,
eftersom Obama har fyret alle de gode generaler. Hvordan kan
vi få det amerikanske folk til at rejse sig en masse og kræve
Obamas afsættelse, spurgte han?
LaRouche svarede, at der ikke er noget systemisk princip, der
forhindrer dette. Folk må mobiliseres til at uddanne sig selv
på den rette måde. De værdier, man har lært dem at tilpasse
sig til, har fordærvet dem. Det er ikke kun et spørgsmål om at
fjerne skidtet fra folks hoveder: de må bringes til at forstå
de sygdomme, som de har inficeret deres egne hjerner med. Det
vil virke.
Hvis man ønsker at kontrollere samfundet, korrumperer
(fordærver) man samfundet; man inducerer folk til at tro på
noget, der ikke er sandt; hvorimod sandfærdig viden ikke er
alment praktiseret. Dette skyldes, at vore regeringssystemer
så ofte er korrupte.
Man må få folk til at se på sig selv og sige, »Hvad gør jeg
forkert?« De kan forstå dette, men de må begynde et studie af
sig selv og gennemgå, hvad det er, de burde tænke på, med de
rette ideer. Dette kan gøres, men den eneste måde, det kan
gøres på, er ved, at folk inspicerer sig selv meget grundigt.
At de genovervejer, hvad det er, de har vedtaget som deres
mening. Under visse omstændigheder er dette sket med held. Det
har vi nu igen brug for.

[1] I USA en overvejende sekulariseret helligdag den fjerde
torsdag i november, der er blevet fejret lige siden de første
europæere kom til Den nye Verden; oprindeligt en taksigelse
for årets høst.

