Fra LaRouche-bevægelsen 22. okt.
2014:
Brug videnskaben om noosfæren for at
standse
Det britiske Imperiums Nye Sorte Død
Lyndon LaRouche tilbragte eftermiddagen i møde med en gruppe medarbejdere, hvor
han fastlagde de afgørende træk af en global krigsplan for at besejre den
dødelige ebola-epidemi, som er begyndt at feje hen over planeten med
udgangspunkt i Vestafrika. En politisk erklæring fra EIR med en sådan plan, som
er udarbejdet i samråd med ledende specialister i folkesundhed, vil blive
præsenteret i løbet af de næste 24 timer og vil blive cirkuleret videst muligt i
både USA og internationalt, og som vil samle de kræfter, som har helliget sig
standsningen af den britiske imperiepolitik med overlagt folkedrab. Det
politiske momentum, som er blevet skabt gennem BRIKS og dets allierede nationer,
og som er et resultat af BRIKS-topmødet i Brasilien den 15.-16. juli d.å.,
kombineret med LaRouche-bevægelses idéer og aktiviteter, internationalt og i USA
– inklusive fjernelsen af Barack Obama fra embedet – udgør en kombination af
kræfter, som muligvis vil være tilstrækkelige til at vinde denne krig, og som
muligvis kan gøre det i tide. Men det vil afhænge af, om du, som læser disse
linjer, handler i denne dødelige krisestund.
De afgørende forholdsregler, som kræves for at konfrontere ebola-epidemien, er
forhånden og findes opført nedenfor, men »hele jeres plan vil ikke virke«,
understregede Lyndon LaRouche i dag, medmindre den er centreret omkring »den
afgørende forskel mellem dyrisk og menneskelig adfærd«.

Som Vladimir Vernadskij

viste, så
»er menneskehedens adfærd ikke i overensstemmelse med dyrenes adfærd; eller,
hvis den er, så er der noget i vejen med den. Kun menneskeheden kan gøre
opdagelser af principper, som intet dyr kan forstå.«
Hovedtræk af planen, som i dag blev gennemarbejdet sammen med Lyndon LaRouche,
inkluderer det følgende:
* En international styringskomite, med repræsentanter fra passende
amerikanske og russiske militærplanlæggere og lægefaglige specialister, må
omgående oprettes for at koordinere en global, topstyret indsats for at

anvende alle til rådighed stående, internationale ressourcer for at besejre
ebola-udbruddet.
* Idet det er mislykkedes at inddæmme det oprindelige udbrud i Vestafrika, må
Plan B omgående iværksættes for at forhindre den geografiske spredning fra
det umiddelbare »brændpunkt« til andre dele af Afrika, Caribien og
andetsteds. Dette må indbefatte en nødhjælpsluftbro med lægeligt udstyr,
uddannet personale og tilstrækkelige fødevareforsyninger til at behandle den
relevante befolkning på stedet. Hospitalsskibe fra USA, Rusland og andre
tilgængelige nationer må omgående sejles til Vestafrikas kyst for at hjælpe i
indsatsen for omgående at nedbringe dødsraten, samtidig med at forhindre den
geografiske spredning.
* Et internationalt »Manhattan Projekt« må lanceres, som involverer alle
forskningsspecialister i hele verden for hurtigt at udvikle, teste og
masseproducere en ebola-vaccine. Globale standarder for afprøvning må
opretholdes, alt imens processen må kraftigt fremskyndes.
* Forebyggende planer for omgående at detektere og behandle nye tilfælde af
ebola uden for det vestafrikanske »brændpunkt« må iværksættes over hele
verden, hvor hver enkelt nation – inklusive USA – etablerer Hill-Burtonstandarder for behandlingsfaciliteter på hver enkelt lokalitet. Denne indsats
bør også omfatte universel vaccination for de aktuelle virusstrenge af
influenza, som nu er ved at nå til Nordamerika.
* Alle ovenstående tiltag forudsætter en fjernelse af Obamacare og, hvad der
er vigtigere, at Barack Obama omgående fjernes fra embedet gennem
forfatningsmæssige midler.
Men, understregede LaRouche,
»uden den menneskelige adfærdsfaktor vil hele jeres system ikke virke. Så I
må opdrage og uddanne folk i overensstemmelse hermed, i modsat fald vil hele
jeres plan ikke virke, undtagen nærmest ved et tilfælde. Og jeg tror ikke, vi
ønsker tilfældigheder i denne sag.«

