Briterne presser på for at genvinde
det strategiske initiativ med
skabelse af spændinger på verdensplan
Den 7. august (EIRNS) —Lige siden G20-topmødet i Osaka i slutningen af juni,
hvor præsident Donald Trump brød ud af den britiske inddæmning og mødtes med
hans kinesiske og russiske kolleger, efterfulgt af nedsmeltningen af Mueller og
Trumps fornyede fokus på Artemis Måne-Mars missionen med sin tale den 4. juli,
og bølgen af optimisme, der fejede henover landet – og verden – omkring den 20.
juli på 50-årsdagen for den bemandede månelanding, har det bankerotte Britiske
Imperium forsøgt at genvinde det strategiske initiativ, før de bliver udslettet.
Til dette formål eskalerer de deres mangeårige strategi med spændingspolitik for
destabilisering, attentat og krige med henblik på at presse deres ‘nedgearede’
paradigme igennem, tilbage til middelalderen- og værre endnu – med en
pessimistisk, dyrisk befolkning på højst en milliard mennesker tilbage.
Denne strategi for spændinger er i højt gear på alle fronter: Hong Kong, Iran,
de økonomiske forbindelser mellem U.S.A -Kina , Venezuela, Nordkorea, USARusland – og eftertrykkeligt i Kashmir. Den indiske beslutning om ensidigt at
fjerne den særlige status i de omtvistede Kashmir- og Jammu-regioner for to dage
siden, har åbnet en Pandoras æske med konflikter i regionen, hvor Pakistan
meddeler, at det bryder de diplomatiske og alle handelsmæssige forbindelser med
Indien, mens premierminister Imran Khan talte på et fælles møde i parlamentet og
advarede: “Dette kan blive til en krig, som ingen vil vinde, og konsekvenserne
vil være globale.” Den kinesiske regering protesterede også over Indiens
udmelding og påpegede, at det påvirker landets nationale suverænitet (Kina har
krav på en del af grænseområdet). Uanset hvilken byzantinsk lokal og regional
politik der måtte være, bærer hele denne situation præg af, at være et planlagt
britisk træk.
Selvom hele planeten er i spil, har briterne særligt rettet skytset mod Rusland,
Kina, Indien og USA – de samme fire magter, som Lyndon LaRouche for mange år
siden identificerede som nøglen til at lede en koalition af nationer, med
henblik på at sætte det transatlantiske finansielle system under
konkursbehandling, og erstatte det med et nyt paradigme baseret på
videnskabeligt drevet økonomisk vækst og en tilsvarende videnskabelig klassisk
kulturel renæssance.
Indvirkningen af massedrabene og det politiske vanvid, der nu hærger i USA, er

en del af denne globale proces – det er ikke et amerikansk skabt nationalt
fænomen. Niveauet af fremkaldt vanvid er forbløffende: Tidligere præsident
Barack Obama sammenligner præsident Trumps “sprog” med det, der skabte
slaveriet, nazi-holocaust og etnisk udrensning på Balkan – og medierne dækker
det, som om det skulle være en rationel ting at ytre. Republikaneren Cory Booker
opfordrer til at annullere alle Trumps forsamlinger og siger i realiteten, at
hverken Trump eller hans tilhængere bør have ytrings- eller forsamlingsfrihed,
som ellers garanteret af den amerikanske forfatning – og ingen modsiger ham for
at opildne til at bryde forfatningen.
Amerikanerne skal rejse sig og nægte at deltage i denne massemanipulation og
fokusere på de virkelige spørgsmål, som det Britiske Imperium frygter:
Internationalt samarbejde om en Måne-Mars mission for menneskeheden, som blev
udarbejdet af Lyndon LaRouche for årtier siden, og en klassisk kulturel
renæssance for at genskabe menneskehedens naturlige tilstand af optimisme og
glæde.

