Hvorfor briterne bliver ved med
at myrde amerikanske
præsidenter.
LPAC kortvideo
De nylige trusler mod præsident Trumps liv, der kommer fra mange kendte
personer, New York City Public Theatre Company, samt nedskydningen af
kongresmedlem Scalise, bør ikke ses som isolerede tilfælde; som forbrydelser,
begået af enkeltindivider, der handler af egen vilje. Vi bør snarere af USA’s
egen historie lære, at der ikke findes nogen ’enlig skytte’. Det er briterne,
der myrder vore præsidenter, af en særlig grund.
Lad os se på de af vore præsidenter, der blev myrdet; hvad er mønstret? Lincoln,
Garfield, McKinley, JFK og, endskønt han ikke var præsident, men er relevant for
os i dag, Alexander Hamilton. Hvad fortæller mordet på disse præsidenter os om
vor nations unikke rolle i historien? Hvis man ser på deres handlinger, så
anvendte de, eller havde tydeligvis til hensigt at anvende, det Amerikanske
Økonomiske System, for at fremme vor nation, og de kæmpede udtrykkeligt mod Det
britiske Imperiums gennemførelse af ’frihandel’ i USA. Disse præsidenter vidste,
til forskel fra de fleste amerikanere i dag, at Det britiske Imperium er vores
fjende, og de vidste, at det var deres job at beskytte vore borgere mod den
elendighed, vi ville stå overfor, hvis britisk imperie-frihandel blev
praktiseret. Og, hvad der var allervigtigst, så indså de, at britisk frihandel
ville kvæle vores mest dyrebare resurse; det amerikanske folks kreative gnist i
en naturlig hældning mod at bidrage med vore evner hen imod en positiv og varig
virkning på vore efterlevende. Det Amerikanske System opmuntrer udtrykkeligt
denne gnist og bruger den til udvikling af gennembrud inden for
varefremstilling, landbrug, videnskab og kultur.
I dag henviser præsident Trump udtrykkeligt til Det Amerikanske Økonomiske
System som sin politiske programerklæring. Bortset fra Lyndon LaRouche og hans
bevægelse, så er der ingen i det 20. århundrede, der har identificeret det
Amerikanske Økonomiske System som værende dét princip i vores historie, der
fuldstændig adskiller os fra Det britiske Imperium. Trumps plan om at genoplive
den produktivitet, vi har mistet i de seneste 50 år, siden mordet på JFK, og
hans beredvillighed til at samarbejde med Kina og Rusland om skabelsen af en ny,
økonomisk orden, vækker rædsel i briterne. Trumps præsidentskab udgør en trussel
mod selve Det britiske Imperiums eksistens. De ved, der ikke er plads til deres
Imperium i en ny, international, økonomisk orden på denne planet, og de vil ikke

dø uden kamp.
Lær om Lyndon LaRouches fremsættelse af det Amerikanske System, kendt som de
Fire Love til USA’s omgående redning, gennem viste videolink, (dansk tekst her)
og gå med i LaRouche PAC (Schiller Instituttet, DK!) for at skabe en ny æra for
menneskeheden, uden Det britiske Imperium.
Offentliggjort den 24. jun. 2017.

