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I oktober måned, 2009, talte Lyndon LaRouche på Forum for Dialog mellem
Civilisationer på øen Rhodos, hvor han fremlagde konceptet om, at en aftale
mellem fire, ledende magter – USA, Kina, Rusland og Indien – kan danne
grundlaget for at skabe et nyt, globalt kreditsystem til at erstatte det håbløst
bankerotte, transatlantiske finanssystem, der på spektakulær vis krakkede det
foregående år. I løbet af de seneste år er dette potentiale, under ledelse af
Kinas præsident Xi Jinping, begyndt at antage konkret form. Med valget af Donald
Trump til præsident i 2016, og som for en stor dels vedkommende skyldtes hans
afvisning af hans forgængeres politikker for krig og finansspekulation, sås det,
at han var parat til at tage skridt til at bevæge USA til at gå med i denne
aftale.
Dette alene forklarer de desperate handlinger imod ham, med begyndelse i de
svindelagtige Russiagate-beskyldninger, som var brygget sammen af britiske
efterretningsnetværk og Obamas efterretningsfolk. Det forklarer også indsatsen
for en skarpere konfrontation mellem USA og Rusland og Kina, inkl. Spripalaffæren og anklagerne om de kemiske våben i Douma, under falsk flag. De seneste,
farlige handlinger fra Israels Netanyahu-regering mod Syrien, Iran, Libanon og
palæstinenserne, og den fortsatte folkemorderiske krig, som saudierne fører imod
Yemen, er alle en del af den samme deployering for at bruge krig til at stoppe
konsolideringen af LaRouches idé om en Firemagtsalliance.
Helga Zepp-LaRouche har sagt, at det eneste, der kan stoppe denne dynamik for de
Fire Magter, der har vundet frem omkring Kinas lederskab og Bælte & Vej
Initiativet, er krig. Krigsfremstødet, der kommer fra Storbritannien, må

nedkæmpes! Hør fr. LaRouche kommende torsdag for den seneste opdatering om denne
kamp, og hvad du kan gøre for at sikre, at Imperiet og dets geopolitiske vanvid
bringes til en afslutning.

