Leder fra LaRouchePAC, 30.
december 2015:
Genrejs
princippet
om
fremskridt
– Bryd med Obama og sikr det
nye år
I takt med, at vi nærmer os dommedag den 1. januar, står
menneskeheden over for muligheden for sin egen udslettelse,
hvis ikke gennem atomkrig, fremkaldt af præsident Obamas
galskab, med hans trusler om krig med Rusland og Kina, så
gennem økonomisk disintegration forårsaget af fejheden i
Kongressen, der ikke lukker Wall Street ned gennem en
Glass/Steagall-lovgivning, efter Franklin Roosevelts model.
Roden til problemet, insisterede Lyndon LaRouche under en
diskussion med sine medarbejdere den 28. dec., skal findes i
den kendsgerning, at menneskeheden har glemt naturlig lov –
ja, i realiteten regeres de transatlantiske nationer i
stigende grad af satanisk lov, der skaber såkaldt legal
retfærdiggørelse af massemord, ulovlige krige, negativ
økonomisk vækst og af tyveri af penge, sundhedssystemer og
endda mad fra befolkningen, for i stedet at opretholde de
bankerotte New York- og London-banker.
»Der er tale om et spørgsmål af en højere orden her, et
spørgsmål, som jeg lejlighedsvis har rejst, men som ikke
ofte rejses«, sagde LaRouche. »Problemet er, at mennesket
rent faktisk ikke skaber loven! Det vil sige, at
menneskeheden rent faktisk ikke, gennem sin egen myndighed
som sådan, gennem individuelle medlemmer af samfundet,
skaber loven. For loven er princippet om menneskeslægtens

fremskridt, og hvis menneskeslægten ikke gør fremskridt i
sin udvikling og opfyldelse, så er loven blevet krænket! Og
det er der, problemet ligger.
Se på de forfærdelige ting, der er sket under diverse
renæssancer, der er blevet knust; se på disse massemord. Vi
taler nu om et massemordsproblem. Vi taler om den
amerikanske regerings politik netop nu, i det mindste under
den aktuelle præsident og den forudgående præsident:
Massemord!
Pointen er, at mennesket adlyder en højere lov, for
mennesket er ikke en Jordbo! Mennesket er baseret på et
princip, som ikke er Jordboernes princip. Det er
menneskehedens forpligtelse at udvikle fremtidige
befolkninger, der er mere passende. Antagelsen er den, at
hver generation bør gå progressivt fremad i overensstemmelse
med naturlig lov, og denne naturlige lov vil sige
forbedringen, selv-forbedringen, af den menneskelige art.
Kun mennesket har evnen til at gøre dette … Det er loven,
den virkelige lov. Tekniske love, juridiske love, love for
transportveje på privat jord, det er ikke loven. Loven er,
at menneskeheden ifølge sin natur må gøre fremskridt. Folk
dør, det ved vi. Hvad er loven? Ja, sørgede de for at
frembringe bedre mennesker i deres familie? Var deres
familier i stand til at gøre fremskridt og hæve sig op til
et højere præstationsniveau for menneskeheden? Er vi f.eks.
ikke ansvarlige for at tage os af (take care of) Galaksen?
Det er vores ansvar!«
Stedt over for den største trussel mod civilisationen i
moderne historie, må vore borgere og alle verdens borgere
stræbe efter denne højere standard, ikke alene for vores egen
skyld, men for menneskehedens fremtidige eksistens. De, der
følger en lavere lov, den sataniske lov, må omgående fjernes
fra lederskabspositioner, med præsident Obama som den første,
der skal fjernes.

