En uge med intenst diplomati.. løfte,
fare, vanvid
Den 22. april (EIRNS) – Dette er en uge med intenst og verdenshistorisk
diplomati, nogle af dem giver et stort løfte om en fælles fremtid for
menneskeheden; nogle vidner om den ekstreme strategiske fare verden står overfor
som helhed; og nogle giver udtryk for de direkte sataniske intentioner, der
stammer fra det Britiske Imperiums anti-videnskabelige svindelnummer om
klimaændringer. Begyndende med det sataniske: I dag er “Earth Day”, den hedenske
tilbedelse af “Moder Jord”, der afviser menneskehedens eksistens som en kreativ
art skabt i Guds billede. Greta Thunberg, det mentalt misbrugte barn fra
Sverige, der er blevet forvandlet til leder af et “Børnenes Korstog” for at
stoppe de onde voksne i verden, som tror på menneskelige fremskridt, ankom til
London i weekenden, efter at have afholdt en hedensk sammenkomst langfredag i
Rom for 25.000, de fleste børn, med krav om afindustrialisering og affolkning.
Hun mødtes endda med paven, som takkede hende for at “tale sandheden”. Pave
Frans, der under udarbejdelsen af sin sataniske rundskrivelse {Laudate Si}, som
støtter fupnummeret om klimaændringer, naturligvis arbejdende tæt sammen med
Hans Joachim Schellnhuber, der anbefaler en reduktion af menneskeheden til
mindre end en milliard mennesker. Stakkels Greta er delvist kontrolleret af den
britiske ”klima-videnskabsmand” Kevin Anderson, som mener at en halv milliard er
det rigtige tal. I England, den sande kilde til ideologierne om
befolkningsreduktion, forventes Greta at tale i Underhuset. Vil hun få en
audiens hos dronningen og hendes gemal, Philip, inden han får sit ønske om at
blive reinkarneret som en dødelig virus opfyldt for at hjælpe med at reducere
verdens befolkning?
Om den strategiske fare: Den Internationale Sikkerhedskonference i Moskva
begynder tirsdag, med over et tusinde deltagere fra 111 lande.
Viceforsvarsminister oberst Alexander Fomin fortalte RT i dag, at “fred,
uafhængighed, territorial integritet og suverænitet har tendens til i stigende
grad at være skrøbelige i dag …. USA ser ikke passivt til og anvender andre
taktikker, herunder en bred vifte af teknikker udviklet til hybride krige og
farvede revolutioner …, træning af ledere og medlemmer af ekstremistiske
grupper, forøgelse af presset, herunder bestikkelse, mobning og sektorspecifikke
sanktioner”. Udenrigsminister Lavrov spurgte hvordan USA kunne klage over få
russiske soldater i deres “baggård” (Venezuela), mens ” ingen nævner det
amerikanske militær og andet NATO personale – fra Storbritannien og Canada – som
i mellemtiden har overfyldt Ukraine”. Samtidig har Trump-administrationens brug
af tredjeparts-sanktioner, angreb på selv formodede venner og allierede, der

nægter at modtage ordrer om at afskære forholdet til Iran, Venezuela og andre,
som for at være fjender, truer økonomisk og strategisk stabilitet i hvert hjørne
af verden – og truer dollarens rolle som en troværdig valuta for
verdenshandelen.
Men der er også et dramatisk momentum mod et nyt paradigme, for at placere
menneskeheden i centrum for en mission for fremtiden baseret på en videnskabelig
og kulturel renæssance, centreret om ånden af den Nye Silkevej – en proces sat i
gang af Lyndon og Helga LaRouche i løbet af de sidste tredive år. Det andet
Bælte- og Vej-Forum finder sted torsdag og fredag i Beijing, med mere end 130
nationer repræsenteret, 37 statsoverhoveder, 360 ministre og 5.000 deltagere.
Transformationen af Kina til en førende videnskabelig og industriel nation, der
har løftet 700 millioner mennesker ud af fattigdom, er en ubestrideligt
kendsgerning, mens Bælte- og Vejinitiativet er dedikeret til at overføre denne
proces til hele verden, og glædeligt bydes velkommen af næsten hele verden.
Men de neokonservative dinosaurer, der omgiver præsident Trump, har indtil nu
undermineret hans planer om at skabe venlige forbindelser med både Kina og
Rusland. Det anti-kinesiske hysteri har nået en ny højde, på trods af Trumps
optimistiske syn på Kina og den potentielle “storslåede aftale” med Kina, som nu
er tæt på færdiggørelse. FBI har iværksat inddragelse af visa fra Kinas førende
forskere – så mange som 200 eller flere – de lærde, der ser sig selv som venner
af USA, som er afgørende for opbygningen af de nødvendige kulturelle og
intellektuelle bånd for at forme dette venskab. Det samme FBI smider nu ledende
kinesiske forskere ud af USA, herunder kræftforskere på det prestigefyldte Texas
Medical Center i Houston, hvilket underminerer fremskridtet af menneskehedens
sundhed, og forværrer forholdet mellem USA og Kina.
Tiden er knap til fuldstændigt at afslutte kupforsøget mod Trumps præsidentskab.
Mueller-rapporten var tvunget til at indrømme, at der ikke var noget aftalt
spil, men fastholdt løgnen om russisk indblanding i valget og mulig retsmæssig
obstruktion af præsidenten, hvilket giver anledning til at de afdankede
Demokrater forfølger en rigsretsmæssig efterforskning af en forbrydelse, som
ikke fandtes. Trump blev valgt af en nation, der var træt af økonomisk og
kulturelt forfald, evig krigsførelse, og som fuldt ud støttede hans intention om
at afslutte Den kolde Krigs splittelse af verden – et program uløseligt
forbundet med Lyndon LaRouches arbejde over det sidste halve århundrede. At
bringe USA og Europa ind i den nye ånd fra Silkevejen kan og må fremme
processen.

