Lær af historien:
Det anglo-hollandske Imperium er
menneskehedens fjende,
og Obama er dets håndlanger
LaRouchePAC, 20. oktober 2013 – Som Lyndon LaRouche gentagne gange har
understreget, er Det anglo-hollandske Imperium menneskehedens fjende, som Obama
arbejder for i en overlagt kampagne for at begå folkemord imod amerikanere og
reducere verdens befolkning fra 7 mia. til 1 mia. mennesker.
Det hollandske Imperium dukkede frem som selvstændig enhed i løbet af en 80 år
lang krig fra 1566 til 1648 mod spanierne. I løbet af denne krig skabte
hollænderne Hollandsk Østindisk Kompagni i 1602, og Hollandsk Vestindisk
Kompagni i 1621. Disse to kompagnier var lig Det Britiske Ostindiske Kompagni,
der blev oprettet i 1600. Model for nutidens private hære af lejesoldater var
Hollandsk Østindisk Kompagni det første selskab, der udstedte aktier. Samtidig
havde det en kvasi-regeringsmagt, inklusive evnen til at gå i krig, fængsle og
henrette straffefanger, forhandle traktater, slå mønt og etablere kolonier.
Hollandsk Vestindisk Kompagni havde jurisdiktionen over den atlantiske
slavehandel.
Efter at have slået spanierne, gik hollænderne ind i tre anglo-hollandske krige
i 1652, 1664 og 1673.
Det var under den første af disse krige i 1652, at hollænderne i New Amsterdam
(nutidens Manhattan) opførte en mur på Manhattans sydspids, der gik fra East
River til Hudson River, for at forsvare New Amsterdam mod briterne. Denne mur
gav senere navn til Wall Street, den anglo-hollandske Trojanske Hest i USA i
dag.
Efter de tre anglo-hollandske krige overtog hollænderne de facto det
konkurrerende Britiske Imperium under den såkaldte Glorværdige Revolution i
1688, da Vilhelm af Oranien kom på tronen i England, Irland og Skotland efter,
at han på morderisk vis havde knust modstanden i de to sidstnævnte nationer.
Under Vilhelm af Oranien gik hollænderne så i gang med at knuse Massachusetts
Bay Colony, podekrystallen[1] til det senere Amerikas Forenede Stater.
Massachusetts Bay Colony’s charter var blevet tilbagekaldt i 1684, men da
Vilhelm af Oranien først var kommet til magten, erstattede han dette charter med

Massachusetts Charteret i 1691. Massachusetts Charteret[2] fastslog anglohollandsk herredømme og udnævnte en Kgl. Guvernør i 1692, der fratog kolonien
enhver ret til selvbestemmelse.
Det anglo-hollandske Imperium dukkede således frem som en fjende af det
fremtidige Amerikas Forenede Stater og dets inspirationskilde, Nicolaus
Cusanus[3]. Cusa var den første, der udtrykte idéen om regering ved de regeredes
samtykke i sin Concordantia Catholica (Om den universelle harmoni), skrevet i
1433. Han havde også spillet en afgørende rolle som inspirationskilde til
genopdagelsen af Amerika som et middel til at udmanøvrere det tidligere
Venetianske Imperium, som dominerede Europa på den tid.
I dag er fortsættelsen af Det anglo-hollandske Imperium i dets post-Anden
Verdenskrig-form sammenfattet i skabelsen af Verdensnaturfonden af dennes første
præsident, Prins Bernhard af Nederlandene, og Prins Philip, den britiske
Dronning Elizabeth II’s gemal. Prins Bernhard havde tilsluttet sig Nazistpartiet
i Tyskland i 1930’erne. Han lod sig optage i SA (Sturmabteilung) og var medlem
af SS Kavalerikorpset. Det rapporteres ligeledes, at han var medlem af en SSefterretningsenhed inden for IG Farben, det kartel, der administrerede Auschwitz
og producerede hver eneste dåse Zyklon B-gas, der blev brugt til at dræbe ofrene
i koncentrationslejrene.
Prins Philip selv, der er af dansk kongeslægt, modtog oplæring efter
Hitlerjugends læreplan, og adskillige medlemmer af hans familie støttede aktivt
nazisterne.
Det er således ingen overraskelse, at disse anglo-hollandske nazister lancerede
den organisation, der er fortaler for Dronning Elizabeths kampagne for at
reducere verdens befolkning fra 7 mia. til 1 mia. mennesker.
Obamas sundhedsødelæggelseslov, hans forpligtelse til at nedskære socialhjælp,
Medicare osv., er modeleret efter den politik for folkemord, som nazisterne
omsatte med støtte fra prinserne Bernhard og Philip, og efter den nazistiske
politik for folkemord, som briterne og Nederlandene var foregangsmænd for efter
Anden Verdenskrig.
[1] En podekrystal er et lille stykke af en enkelt krystal / polykrystallinsk
materiale, hvorfra en stor krystal af samme materiale typisk skal dyrkes (-red.)
[2] Se LarouchePAC: »The Two Massachusetts«, video, 18. april 2010
[3] Se Schiller Instituttets tema på dansk om Nicolaus af Cusa her på
hjemmesiden

