LaRouche advarede om at dette ville
komme:
130 kriminelle banker kører fidusen
med ’klimakatastrofen’
Den 24. september (EIRNS) – Det cirkus som verden er blevet udsat for i de
sidste par uger, med FN’s klimatopmøde og beslægtede teatralske forestillinger,
som af medierne er blevet blæst ud af enhver proportion, er svindel. Det er
videnskabelig svindel – Jorden er ikke ved at koge over på 18 måneder, og de
klimaforandringer der måtte forekomme er ikke menneskeskabte, men skyldes vor
planets forhold til Solen og galaksen, som det har været tilfældet igennem
millioner af år. Men det er også en økonomisk svindel af første grad. Den blev
udarbejdet og udføres af verdens 130 største banker med samlede aktiver på 47
billioner dollars; bankerne er håbløst bankerotte og vil gerne distrahere
befolkningen fra det faktum, at hele deres transatlantiske finanssystem er ved
at sprænge i luften – medmindre de kan pålægge et niveau af nedskæringer,
plyndringer og krige, der ville få Hitler til at rødme.
Mark Carney, bankchef for Bank of England, sagde intet mindre i sin centrale
tale til FN’s klimatopmøde den 23. september, hvor han afslørede en “pagt”
mellem de 130 største banker om at kanalisere alle investeringer ind i
spekulative “grønne” ‘molboprojekter’, hvorved kravet i Paris-aftalen om at
lukke tre fjerdedele af verdens tusindvis af kulfyrede kraftværker inden 2030
understøttes – en politik, der vil bringe spædbørnsdødeligheden op og
gennemsnitslevetiden ned i udviklingslandene på grund af mangel på elektricitet.
Denne pagt mellem bankfolk har været under udarbejdelse i mindst 18 måneder,
pralede de med – længe, længe før de skabte ‘Greta’-fænomenet, ‘Extinction
Rebellion’, ‘FridaysForFuture’ og resten af det ‘klimahysteriske’ absurde
gadeteater.
Hvor desperate er City of London og Wall Street? Desperate nok til at igangsætte
en voldelig, økofascistisk bevægelse som den udsendte knytnæve bag deres
drastiske affolkningspolitik. Og desperate nok til at true præsident Donald
Trump med dødsstraf, medmindre han accepterer at gå af i stilhed eller blive
stillet for en rigsret, fordi han ikke vil spille med på bankernes program – som
det netop er blevet udtalt af William Weld, højtstående bankmand i Boston og
tidligere amerikansk statsadvokat for Massachusetts, der også spillede en vigtig
rolle i fabrikeringen af beviser og fængslingen af Lyndon LaRouche for 30 år

siden.
Denne eksplosive finanskrise er undervejs på nøjagtig den måde, som den kendte
økonom Lyndon LaRouche advarede om. Og den eneste løsning på krakket – og den
underliggende, dybe fascistiske pessimisme, som bankfolkene vil fremkalde i
befolkningen – blev også formuleret af LaRouche i hans “Four New Laws To Save
the U.S.A. Now! (Fire nye love til at redde USA nu!) fra 2014, som han
opsummerede i de følgende punkter:
“1) Umiddelbar genoptagelse af Glass/Steagall-loven, der blev indført af den
amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt, uden modifikationer i princippet
for dens virkemåde.”
“2) En tilbagevenden til et system med nationalbankvæsen, grundigt defineret og
dirigeret fra oven”.
“3) Formålet med brugen af et føderalt kreditsystem er at skabe en udvikling mod
høj produktivitet ved forbedringer af beskæftigelsen med den ledsagende hensigt
at øge den fysisk-økonomiske produktivitet og levestandard for personer og
husholdninger i USA”.
“4) Vedtagelse af et lynprogram for udvikling af fusionsenergi. Den væsentligste
sondring mellem mennesker og alle andre, lavere livsformer er derfor i praksis,
at mennesket har evnen til at perfektionere de specifikt bekræftende
målsætninger og behov for det menneskelige individ og dets sociale liv.”
Dette sidste punkt i særdeleshed peger på, at internationalt samarbejde om
fusionsdrevet rumforskning og kolonisering haster. Dette vil ikke alene hjælpe
med at løse vore økonomiske problemer ved at definere en helt ny platform for
teknologier og relaterede ”naturlige ressourcer”. Det vil også give det
videnskabelige og moralske grundlag for den form for optimisme, som vores unge
så desperat har brug for.

’Miljø’-lobby er ansvarlig for

rekordhøjt

CO2-udslip

Den 17. oktober (EIRNS) – Tysklands manglende evne til at reducere dets udslip
af kuldioxid siden de dristige løfter i 2015 på Paris-klimakonferencen – eller
for så vidt siden 2009, inden man begyndte ændringen væk fra atomkraft –
illustrerer bedraget med de frygtskabende “menneskeskabte klimaændringer” i
rapporter fra FN’s Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC).
Tyskland har omstillet mere aggressivt til såkaldte vedvarende energikilder, pr.
indbygger end nogen anden større nation. De har siden 2017 investeret omkring
225 milliarder dollar i vind, sol, biobrændstof og geotermiske energikilder; og
hvis borgernes ekstra elregninger – som nu løber op i mindst 50 milliarder
dollar/år højere end for et årti siden – tilføjes, – er deres investeringer plus
udgifter i vedvarende energi i størrelsesordenen 400 milliarder dollars. Men ved
at “udfase” atomkraft og lukke sin eksisterende atomkraftflåde, har denne store
investering ikke opnået noget mht. CO2-emissioner; i 2018 vil det svare til
2009-niveauet, og eksperterne anslår, at det efterfølgende vil overstige 2009niveauet.
Havde landet investeret det samme beløb i løbet af det sidste årti i nye, tredje
generations atomkraftværker, og samtidigt opretholdt den eksisterende flåde,
kunne de hurtigt have installeret mere end 50 gigawatt kernekraftkapacitet og
erstattet hele den kulfyrede og oliefyrede kapacitet. Hvor stor kunne
reduktionen i Tysklands CO2-, CO- og NOx-emissioner have været, hvis det var
blevet gjort?
Det samme gør sig gældende i resten af verden. Det går tilbage til sabotagen i
slutningen af 1970’erne af hvad der havde været planerne – centreret i USA’s
atomindustri og Atomenergi-kommissionens “Atomer for Freds”-program—for at de
industrielle nationer skulle føre an i opbygningen af 5.000-7.000 reaktorer
verden over.
I stedet har verdens kernekraftskapacitet endnu ikke nået 1.000 GW, og det er
Kina, Indien og Rusland – alle under angreb fra IPCC, Verdensnaturfonden, Paris
Climate Alliance osv. for afbrænding af kul – som årtier senere går forrest med
at opbygge en ny atomkraftbaseret kapacitet.
Hvis der nu er 40 milliarder tons CO2-udslip om året, er det den anti-nukleare
miljø-lobbys ansvar, specielt efter den verdensomspændende frygtskabende
promovering af det berygtede Hollywood-bedrag “China Syndrome” fra 1979IPCC og
Klima-konferencen i Paris er ansvarlige for disse emissioner. Præsident Donald
Trumps tilbagetrækning fra Paris-klimaaftalen var det rigtige at gøre for en

amerikansk præsident, som vil beskytte og forbedre miljøet. Enhver
“dekarbonisering” af vores produktion af el og varme må gøres med atomkraft. Alt
andet er en ofring af industrialisering og menneskelige produktive kræfter – og
en ofring af selve den menneskelige befolkning . Det gennembrud, der er brug for
nu, er masseproduktion af små fjerde-generations modulære reaktorer (SMR’er), og
at gå hurtigt fra design til prototype til produktion kræver samarbejde mellem
de store atomkraftproducerende lande i et forceret program.
Dette er det væsentligste krav for iværksættelsen af et “Nyt Bretton Woods”
valutasystem af USA, Rusland, Kina og Indien i, som vil stoppe international
spekulation og fremme infrastrukturinvesteringer og vareeksport. Det var i
perioden fra FDR’s Bretton Woods, at storstilet eksport af atomkraft til
udviklingslandene blev planlagt – men derefter stoppet af miljøbevægelsens
svindel, og ved at det Britiske Imperium nedlagde Bretton Woods.

FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM:
SCHILLER INSTITUTTET DELTAGER MED
FIRE
REPRÆSENTANTER I MANGE DEBATTER
OG INTERVENTIONER

Nyhedsorientering maj/juni 2017

18. juni, 2017 – Schiller Instituttets 4 mand store delegation fik skabt en del
opmærksomhed ved at synge tostemmig kanons, som fik mange mennesker til at
stoppe op, og vi uddelte Schiller Instituttets Nyhedsorientering, der handler om
den historiske konference i Beijing, “Bælte & Vej Forum”. På vores plakat stod
der, »Fremtiden ligger i Kinas Bælte & Vej«, med et billede af infrastruktur,
der binder verden sammen.

Vi deltog i debatmøder, hvor vi kunne stille relevante spørgsmål. Vi uddelte
over 900 eksemplarer af Nyhedsorientering og kom i samtale direkte på stedet med
mere end halvdelen af de mennesker, der tog vores materiale. Vi har bl.a. talt
med folk, der har været i Kina og er meget begejstret for den udvikling, der er
i gang dér. Mange af de mennesker, vi talte med, kunne huske os fra før. En dame
kom op til os og sagde, »Det er jo jer, der har talt om Silkevejen, før det blev
til Kinas politik«. Hun var meget imponeret over, at Kina har vedtaget den Nye
Silkevej, og hun tog vores materiale med stor interesse. En bornholmer stoppede
op, da han kendte os fra før og i mange år havde støttet os. Han var glad over
at se, at hans støtte har båret frugt.
Vores sang fik mange mennesker til at komme op til os. Mange stoppede op for at
lytte, fordi, som nogle sagde, det varmede deres hjerte. Flere klappede og andre
kom op til os for at rose os for at synge så dejligt.
Den første dag var det hovedsaglig sang og uddeling; de andre dage deltog vi i
flere debatter og blandede os med spørgsmål.
På Folkemødets anden dag deltog Schiller Instituttets repræsentanter i et
politisk møde, der fandt sted i Akademikernes Hus, organiseret af DJØF’erne.
Emnet var »Verdensordenen efter Trump og Brexit«, hvor Mogens Lykketoft (S),
Storbritanniens ambassadør til Danmark Dominic Schroeder og USA’s fungerende
ambassadør Laura Lochman talte.
Diskussionen var meget baseret på den forandring, der er i gang omkring den
kendsgerning, at Donald Trump er blevet valgt til præsident, hvilket Mogens
Lykketoft ikke var så glad for. Mogens udtrykte mest sin bekymring for, at USA
har trukket sig ud af Paris-klimaaftalen, og at Trump ikke vil samarbejde med

Kina. Vi benyttede muligheden for at stille nogle spørgsmål.

Feride på Folkemødet
2017

Feride I. Gillesberg fik stillet første spørgsmål, hvor hun bl.a. sagde:
»For en måned siden var der ’Bælte & Vej Forummet’ i Beijing, hvor USA havde en
særlig udsending, Matthew Pottinger.

Konferencen skulle konsolidere Kinas

politik for Bælte & Vej, der omfatter hele verden; ikke kun Kina. Bælte & Vej er
allerede nu omkring 30 gange større en Marshallplanen (for Europa efter krigen).
Den amerikanske præsident er åben over for samarbejde omkring det. Det andet,
vigtige spørgsmål er samarbejdet med Rusland … De amerikanske medier har kørt en
kampagne for at begå karaktermord på præsidenten, lige siden han blev valgt, i
bl.a. New York Times, og med et teaterstykke, ’Julius Cæsar’, der spilles i New
York Central Park, og som går ud på at myrde den amerikanske præsident. Der er
et billede i omløb, hvor præsidenten har fået skåret hovedet af … Scenen er sat
til at myrde præsidenten. Det gamle paradigme med Hillary Clinton, Barack Obama,
briterne, MI6 og de britiske imperialister vil have en unipolær verden. Den nye
præsident er åben over for en multipolær verden … Medierne skulle jo netop
dække, at det, præsidenten vil, er en positiv, og ikke en negativ ting.«
Derefter blev der taget tre andre spørgsmål, hvor Lissie Brobjerg fra Schiller
Instituttet kom til som den sidste. Hun understregede følgende i sit indlæg:
»Lyndon LaRouche siger, at kuppet mod Trump vil føre til generel krig; hvad skal
vi gøre for at forhindre det, således at Trump kan opbygge USA og skabe

samarbejde med Rusland og forhindre en verdenskrig og skabe fred?«.

Lissie Folkemødet 2017

Ordstyrerne prøvede at underspille de to kontroversielle kommentarer. Den
fungerende britiske ambassadør sagde straks, at han ikke har tænkt sig at svare
på 90 % af de ting, der blev taget op i diskussionen.
Mogens Lykketoft, der stod og sagde, han er bekymret over Trumps forhold til
Kina, ignorerede totalt, hvad der blev taget op; han skiftede emnet tilbage til
den gamle verden med Paris-aftalen og klimaforandring.
Vi delte på dette debatmøde vores Nyhedsorientering ud til flere deltagere, der
gerne vil læse vores materiale.

Kort efter fik vi mulighed for at tale på »speakers corner«, der er et åbent
forum til korte taler, som Bornholms Tidende organiserer, så andre holdninger
end de officielle også kan komme til udtryk.
Feride I. Gillesberg fik ordet og benyttede chancen til at fortælle om den
historiske konference, »Bælte & Vej Forum«, der fandt sted i Beijing.
»Vesten burde deltage i det paradigmeskifte, som »Bælte & Vej Initiativet«

repræsenterer for udvikling af hele verden. Det er kampen mellem på den ene side
dem, der vil have en unipolær verden og dem, der er for en multipolær verden.
Obama, Hillary, MI6 og det Britiske Imperium kæmper for at bevare den gamle,
unipolære verdensorden. Det er årsagen til angrebene på den amerikanske
præsident, som skal stoppes. I stedet skal vi tilslutte os det nye paradigme.«
Feride sluttede talen med at synge den kinesiske sang, »Kangding Lovesong«.
Flere af tilhørerne ville gerne læse Nyhedsorientering om Bælte & Vej Forum, og
en mand kom senere op til os for at sige, hvor bevægende den kinesiske sang var.
Schiller Instituttet fik mulighed for at deltage i en anden debat med Rasmus
Jarlov (Konservativ; formand for Folketingets Forsvarsudvalg), Nick Hækkerup
(næstformand, Socialdemokratiet) og Marie Krarup (Dansk Folkeparti) om »Truslen
fra Øst«. Der var 80 mennesker til stede. De to førstnævnte mente, at Ruslands
Putin var en trussel, og at han havde manipuleret det amerikanske valg, hvilket
sidstnævnte ikke mente. Alle mente dog, at der var brug for øget forsvar.
Lissie Brobjerg fik det første spørgsmål:
»Hej, jeg er Lissie fra Schiller Instituttet. Trump siger, at han vil samarbejde
med Rusland, da han ønsker at forhindre en atomkrig, og han sagde til et NATOmøde, at han ikke betragter Rusland som sin nummer 1 fjende; skulle vi ikke
hellere samarbejde med Rusland i stedet for at opspinde historier om, at de vil
erobre verden? Det var jo faktisk Obama, som støttede neonazister i Ukraine og
væltede regeringen«.
Dette skabte tumult, hvorefter Lissie refererede til Stepan Bandera-folkene (i
Ukraine). Marie Krarup tog Lissies spørgsmål op. Bagefter uddelte vi vores
Nyhedsorientering til deltagerne, der var interesseret i at læse vores
materiale.

Christian Folkemøde 2017

Christian Olesen fra Schiller Instituttet talte efter debatten med Rasmus
Jarlov, der under debatten havde beskrevet begivenhederne i Ukraine fra en meget
propagandistisk vinkel. Christian sagde til Jarlov, at han havde et meget
unuanceret syn på Ukraine, hvortil han svarede, »Det kan man altid sige, når man
ikke har nogen argumenter«! Til det svarede Christian, at de søde og venlige
demonstranter, Jarlov havde beskrevet, havde brændt folk levende i Odessa. Det
fik Jarlov til at vende ryggen til og skynde sig væk.

Til en debat ved Femerns venner, hvor man diskuterede fremtidsperspektiverne for
tunnelen (Femern Bælt-forbindelsen), fik Lissie Brobjerg det første spørgsmål:
»Hvad tænker I om ideen om, at Danmark går med i Kinas Nye Silkevej? De vil
forbinde hele verden med store infrastrukturprojekter, højhastighedstog,
tunneller og broer, og projektet er nu 30 gange større end Marshallplanen.«
Responsen fra den ene taler var, at hvis Kina havde stået for tunnellen, havde
den allerede været færdig i går, men at, i Danmark har vi dog en demokratisk
proces, hvilket han foretrækker. Flere mennesker kom bagefter op til Lissie for
at få en Nyhedsorientering, inklusive ordstyreren og den anden taler, der glad

modtog en Nyhedsorientering.

Feride diskuterer

Den tredje dag på Folkemødet begyndte med et debatmøde, der fandt sted i
Enhedslistens telt over emnet, »Russerne kommer«. Talerne var lektor ved
Forsvarsakademiet Peter Viggo Mortensen, forfatter Jens Jørgen Nielsen og
Nikolaj Villumsen (Enhedslisten). Man diskuterede faren for krig med russerne.
Jens Jørgen forsøgte at give deltagerne en idé om, hvordan russerne tænker, mens
de andre analyserede Rusland baseret på, at Rusland agerer ud fra
stormagtspolitiske interesser.
Feride intervenerede blandt andet ved kort at fortælle om den historiske
konference, der fandt sted i Beijing, og om, at Europa ikke ’skyder sig selv i
foden’. Rusland har tilsluttet sig et samarbejde med Kina omkring Bælte & Vej
Initiativet, som Vesten aktivt burde være en del af. Feride tog spørgsmålet om
NATO’s rolle op, om det ikke er en forældet institution, og at man skal forstå,
at Rusland har set, hvad der er sket med de nationer, hvor man har lavet
regimeskifte, der har efterladt lande i kaos og elendighed; og at russerne ser
Vestens politik, med regimeskifte i Ukraine og udvidelsen af NATO, i denne
sammenhæng.
Lissie fik nummer to spørgsmål og sagde:
»Trump har gjort det klart, at han vil samarbejde med Rusland, og der har
allerede været en koordinering med russerne. Effekten har dog været, at New York
Times og britiske medier skriver om en mulig afsættelse af eller mord på Trump,
og flere Hollywood-skuespillere har været ude og fremvise Trump med et afskåret
hoved eller er kommet med voldelige udtalelser imod ham. Ligger faren for 3.
Verdenskrig ikke nærmere i faren for, at briterne/ Obama/ Hillary og FBI skal
lykkes med at få ham afsat, da de ønsker krig med Rusland?«

Den sidste del af debatten handlede om, hvordan man kunne løse konflikten mellem
Rusland og Vesten. Peter Viggo Mortensen indrømmede blandt andet, at politikken
for regimeskifte har slået fejl, og at den Nye Silkevej er en naturlig
udvikling, som lande vil gå med til. Den anden del af diskussion handlede om
løsninger. Da fik Christian det sidste spørgsmål og pointerede blandt andet, at
en del af løsningen ligger i, at man begynder at tale ærligt omkring, hvad
Rusland er og gør, bekyndende med, at Rusland ikke invaderede Ukraine.
I en debat hos Informationen, »Will Trump Last the Entire Presidential 4 Year
Period?«, talte den tidligere amerikanske ambassadør til Danmark, Rufus Gifford,
om sandsynligheden for, at Trump kunne blive afsat gennem en rigsretssag
(impeachment) gennem det 25. Forfatningstillæg, eller evt. selv gå af. Han mente
ikke, at det var sandsynligt, omend han ønskede det. Hvis en rigsretssag skal
være mulig, kunne det være pga. ’forhindring af udøvelse af retten’ (obstruction
of Justice), men ellers skulle man bruge kræfterne på demokraternes mærkesager.
300 mennesker deltog, det foregik i centrum og den generelle konsensus var, at
Trump er forrykt. Lissie kom op til ambassadøren bagefter og sagde, at Lyndon
LaRouche havde sagt, at, hvis Comey og Co. lykkedes med et kup mod Trump, ville
det føre til generel krig, og at briterne var efter Trump, fordi han vil
samarbejde med Rusland, medens Obama derimod forsøgte at starte en atomkrig med
Rusland. Han skyndte sig blot væk efter at han blev noget chokeret over det,
Lissie sagde.
Vi intervenerede også i et andet møde med titlen »Atomkraft, ja tak! Hvor skal
fremtidens energi komme fra?« i Dansk Erhvervs telt. I panelet deltog en
repræsentant for Greenpeace, en repræsentant for Århus Universitet og Villumsen
fra Liberal Alliance. Kun hr. Villumsen mente, at man måtte søge nye
energikilder inden for nye teknologier og understregede, at vindmøllefanatikerne var religiøse og foruden ræsonnement. Én fra publikum spurgte ind
til thorium-reaktorer, hvor Villumsen havde en god respons, mens ham fra
Greenpeace ævlede om, at det var dyrt og tog lang tid. Lissie stillede det
sidste spørgsmål, hvor hun sagde:
»Nu har vi en situation i verden, hvor man, siden Kinas Bælte & Vej og BRIKSprojektet, er begyndt at bygge en masse atomkraftværker; i Sydafrika har man
planlagt 11, Bolivia skal have et atomkraftværk, Kina planlægger at udvinde
helium-3 på Månen til fusionsbrændsel, så verdens fremtid er faktisk atomkraft.
Skal vi ikke hellere gå med dér, da energigennemstrømningstætheden er meget
højere, og med 30 tønder olie har man, hvad der svarer til få gram fusionskraft.
Desuden har Henrik Svensmark (astrofysiker) lavet forskning, som viser, at
solpletter og kosmisk stråling skaber klimaforandring.«

Repræsentanten fra Greenpeace sagde blot, at ingen tager Svensmark seriøst, og
at 97 % af alle klimaforskere er enige. Villumsen svarede positivt og udtrykte
respekt for, at nogen tør tage diskussionen op i et sådant forum.
Bagefter delte vi ud til alle, og mange var interesserede.
Alt i alt var vores tilstedeværelse på Folkemødet på Bornholm en fantastisk
mulighed for at nå ud til så mange borgere, politikere, akademikere og eksperter
med vores ideer, der dækker politik og fremtidens verden med Bælte & Vej
Initiativet.
– Feride I. Gillesberg; Lissie Brobjerg; Christian Olesen.
Titelfoto: Feride I. Gillesberg i diskussion med en borger på Folkemødet. På
plakaten står der, »Fremtiden ligger i Kinas Bælte & Vej«.

Præsident Trump annoncerede torsdag,
at USA forlader Paris-klimaaftale
2. juni, 2017 – Præsident Trump annoncerede torsdag (1. juni), at USA forlader
Paris-klimaaftalen og sagde blandt andet, at en exit af aftalen ville gøre det
muligt for USA at flytte flere mennesker ud af fattigdom ved at udnytte
energiresurser. Direktør for EPA (Environmental Protection Agency) Scott Pruitt
sagde, at præsidenten holdt sine løfter til »de glemte mænd og kvinder, til
arbejderklassen og de fattige arbejdere«. Alle implementeringer af aftalen blev
omgående stoppet.

Delegerede på COP21:
Her er det klima-spørgsmål, I bør
diskutere:

Terrorismen og flygtninge-krise i en
kold vinter!
Klimakonferencen i Paris må fokusere på de reelle og umiddelbare farer for
menneskeheden: denne hastigt voksende flygtningekrise, de afgrundsdybe EUøkonomier og tab af arbejdspladser, samt de milliarder af mennesker over hele
verden, der stadig lider under manglen på tilstrækkelig, stabil og billig
energi, som er nødvendig for at gøre en ende på deres knusende fattigdom,
fejlernæring, sygdom og tidlige død ved at sikre rent vand, ordentlige sanitære
forhold, moderne hospitaler, lys, køleskabe og rigelig mad.
Klimakonferencedeltagerne må adressere de følgende, langt mere presserende
nødvendige spørgsmål.

Download (PDF, Unknown)

COP21: Den eneste klimakrise, vi skal
diskutere, er, hvordan vi forhindrer
ti
tusinder af flygtninge i at fryse
ihjel
20. november 2015 – Hvis klimaforandrings-alarmisterne ønsker at diskutere den
virkelige klimakrise i horisonten ved den forestående FN-COP21 Paris
klimaforandrings-extravaganza, bør de formulere en plan til at forhindre, at ti
tusinder af flygtninge fryser ihjel i Europa. Dette er temaet i en ny erklæring,
»Terrorisme og Flygtningekrise i en Kold Vinter«, der blev udlagt den 19.
november af videnskabsfolkene Paul Dreissen og Joe D’Aleo, med Allan MacRae og
Madhav Khandekar, på icecap.us og nu også på mange andre websider.
Som de forklarer, så er ti tusinder af europæiske borgere frosset ihjel i vintre
med ekstremt koldt vejr, hvilket er, hvad Europa har oplevet i en stor del af
det forgangne årti. Disse dramatiske udsving i temperaturen er i realiteten
fremkaldt, ikke af menneskelig aktivitet, men af Solen og andre relaterede

kræfter. Men det er de handlinger, som de politiske beslutningstagere skrider
til, der vil udgøre forskellen mellem liv og død.
Forfatterne påpeger, at, i ekstremt kolde år kan USA opleve omkring 100.000
ekstraordinære dødsfald. De rapporterer, at der generelt forekommer mere end 20
gange så mange dødsfald som følge af ekstrem kulde end ekstrem varme. For
flygtningene, der lever i »ekstrem fattigdom, med dårlig ernæring,
utilstrækkelig beklædning og tæpper, og som i forvejen er syge og har
improviseret husly«, kunne tallet for ekstraordinære vinterdødsfald blive
svimlende; endda højere end de ekstraordinære vinterdødsfald på 50.000 mennesker
i Storbritannien.
»Når en million flygtninge fryser under forringede omgivelser med
utilstrækkeligt husly, mad, varme, beklædning og lægehjælp, og når 1,3 milliard
mennesker stadig ikke har elektricitet – hvorfor i alverden skulle verden så
indgå et forpligtende engagement om at bruge milliarder på angivelige,
fremtidige katastrofer som følge af global opvarmning?«, spørger de. »Vi må
anerkende, at rædselsfulde scenarier, fremkommet i computermodeller, ikke er en
refleksion af virkeligheden på planeten … «
»Det ville være en samvittighedsløs forbrydelse imod menneskeheden, hvis de
nationer, der mødes i Paris, gennemtvinger politiske tiltag for at beskytte
vores planets energi-berøvede masser fra hypotetiske, menneskeskabte
klimakatastrofer, der skulle optræde årtier frem i tiden, ved at forevige
fattigdom og sygdom, der dræber millioner af flere mennesker i morgen. Dette er
de virkelige grunde til, at klimaforandring er et afgørende, moralsk spørgsmål,
understreger de. »Dette er, hvad vi må erkende, og holde op med at lege med
menneskers liv.«
Paul Dreissen er analytiker for Komiteen for et Kontruktivt I morgen (CFACT).
Jason Ross fra LPAC’s Videnskabsteam interviewede for nylig Paul Dreissen,
forfatter af ’Miljø-imperialisme: Grøn magt, Sort død’, til EIR’s seneste
Specialrapport, »Skræmmekampagne mod Global Opvarmning er Befolkningsreduktion –
ikke Videnskab« (Se interviewet på dansk). Joe D’Aleo, akademisk
seniorstabsmedlem ved American Meteorological Society, er medstifter af The
Weather Channel.

Schiller Institut: Resolution til
forsvar for milliarder af menneskers
liv:
NEJ TIL COP21-PLAN I PARIS OM
NEDBRINGELSE AF CO2
– Konference for
befolkningsreduktion!
… Men kendsgerningen er, at Paris 2015-topmødet ikke kun handler om nationer,
der potentielt set spilder deres tid og ressourcer på et fantomproblem, der kun
eksisterer inde i computermodeller – den hæslige virkelighed er, at de
programmer, der foreslås til nedbringelse af CO₂, ville øge fattigdommen,
forringe livsbetingelserne og accelerere dødsraterne i hele verden. Verden kan
ganske enkelt ikke opretholde en voksende befolkning med forbedrede levevilkår
kun med anvendelse af sol- og vindenergi og andre former for såkaldt »grøn«
energi.
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Introduktion til EIR’s Rapport:
SKRÆMMEKAMPAGNE OM GLOBAL
OPVARMNING ER BEFOLKNINGSREDUKTION
– IKKE VIDENSKAB! Inkl. oversigt og
links
til de artikler, der er oversat til

dansk.
En forhåndsvisning som PDF er
tilgængelig
her. Oplæg til aktion imod COP21!
Her følger Indledning samt Indholdsfortegnelse til EIR's nyeste rapport, med
henvisning til uddrag af de forskellige afsnit. Inkluderet er oversigt over de
artikler, der er oversat til dansk, med links.

Indledning:
Executive Intelligence Review (EIR) har netop udgivet en specialrapport,
’Skræmmekampagne om Global Opvarmning er Befolkningsreduktion – ikke Videnskab’.
Vi udgiver denne rapport på internationalt plan, nu, for at besejre indsatsen
for at gennemtvinge en katastrofal og morderisk traktat om reduktion af CO₂udledning på den forestående Parternes Konference 21 – COP21 –, en FN-konference
om Klimaforandring, i Paris. Hele rapporten kan købes, på tryk og elektronisk,
for $25. En forhåndsvisning som PDF er tilgængelig her.
Pave Frans’ kapitulation til den britiske kongefamilies Gaia-prinser, i
traditionen efter Malthus, i sin nye ’klimaforandrings-encyklika’ Laudato Si´,
er en ekstremt alvorlig trussel mod menneskeheden og menneskeligt liv. De
britiske, royale miljøbeskyttere og deres agenter har i 70 år insisteret på, at
den menneskelige befolkning skulle reduceres over en periode til højst 1-2 mia.
mennesker, med påstanden om, at dette skulle være Jordens maksimale
’bæredygtighed’. At udføre en sådan Gaia-politik betyder, at dødsraterne vil
stige ubegrænset over hele planeten.

De tt e e r de presserende nødvendige grunde til, at
de nn e s p e cialrapport nu er blevet udarbejdet.
Den påstand, at menneskeskabte CO₂-udledninger forårsager katastrofale
forandringer i Jordens klima, er et af de største og mest forbryderiske
bedragerier, der nogen sinde er blevet begået i menneskehedens historie. Selve
påstanden nødvendiggør manipulation af videnskabelige data, hårdhændet
afpresning og svindel for at skabe den falske påstand, at der skulle være en
videnskabelig ’konsensus’, samt overførslen af billioner af dollars fra en
allerede nødstedt verdensøkonomi, over til en kendt, videnskabelig blindgyde.
Det er imidlertid den tilsigtede virkning af at faldbyde denne løgn – nemlig den

hastige ’dekarbonisering’ af verdensøkonomien og undertrykkelsen af den tredje
verdens økonomiske vækst – der en dag måske vil gøre dem, der faldbyder denne
løgn, fortjent til deres egen Nürnberg-retssag.
Lige fra begyndelsen har det, der skulle blive til miljøbevægelsen, aldrig
handlet om miljøet. Som vi fremlægger det i denne EIR-specialrapport, så er den
moderne, grønne bevægelse, og har altid været, et påskud for
befolkningsreduktion – det, som Helga Zepp-LaRouche i sin introduktion til
rapporten refererer til som ’meget gammel vin på nye sække’. Mens den
oligarkiske, malthusianske verdensanskuelse imidlertid er blevet genfødt og
omarbejdet som ’at redde planeten’, så er de gode nyheder, at vi i dag, med ægte
videnskab, og med den ånd for udvikling, der besjæler BRIKS-nationerne og deres
associerede, har en mulighed for at besejre denne uvidenskabelige, anti-humane
ideologi én gang for alle.
Introduktionen til rapporten, skrevet af Schiller Instituttets præsident, Helga
Zepp-LaRouche, giver den geopolitiske sammenhæng i fortid og nutid, i hvilken
den grønne bevægelse er blevet til, og i lyset af hvilken den nuværende
promovering af en grøn dagsorden for nulvækst og folkemord skal ses. ZeppLaRouche udråber ved navns nævnelse lederne af skandalen med klimaforandring,
inklusive Dronning Elizabeth II og Hans Schellnhuber, der blev slået til ridder
af Dronning Elizabeth personligt, og som spillede en ledende rolle i Tysklands
fravalg af kernekraft og landets energipolitik, siden dette fravalg fandt sted.
Zepp-LaRouches introduktion følges op af yderligere baggrundsmateriale om
miljøbevægelsens politiske og ideologiske fundamenter, og af komplette dossiers
over Hans Joachim Schellnhuber, Prins Philip og Martin Palmer og deres bevidste
roller i udbredelsen af propaganda for en kendt løgn, inklusive deres rolle i
udformningen af encyklikaen Laudato Si´.
Sidste del af rapporten fremlægger den virkelige videnskab bag klimaforandring,
og den virkelige videnskab for en virkelig moderne energipolitik. CO₂ er ikke en
hovedfaktor bag klimaforandring, og vi har ingen grund til at frygte stigninger
i menneskets udledning af CO₂. De klimaforandringer, vi har set, og dem, vi vil
få at se i fremtiden, er i overvældende grad resultatet af naturlige
indflydelser, med kredsløbsforandringer, solaktivitet og, over lange
tidsperioder, vores sols bevægelse igennem galaksen som de vigtigste faktorer.
Det, vi bør interessere os for (snarere end for CO₂), er udvikling af en
økonomisk politik, der hurtigt vil øge energi-gennemstrømnings-tætheden i
verdensøkonomien – anført af et program for fusionskraft som motor – og som vil
give menneskeheden mulighed for at forbedre sine livsvilkår, få en
befolkningstilvækst og få tilført evnen til at forbedre Jordens tilstand.

Hvorfor du bør købe denne rapport
Dette er ikke kun et problem for forskere eller politiske beslutningstagere, men
udgør et af vor tids afgørende spørgsmål, og med mindre du tilfreds med at leve
under en beviselig, hæslig løgn, der fortjener sin egen rettergang i Nürnbergstil, må du kende kendsgerningerne, og du må være med til at rette fejlen. At
købe denne rapport og cirkulere dens indhold giver dig og dit netværk en
mulighed for at gøre netop dette.
Denne rapport udgør det centrale materiale i en international mobilisering, der
er en optakt til COP21-klimatopmødet i Paris i december 2015, hvor regeringer og
politiske beslutningstagere vil blive udsat for et ulideligt pres for at
underkaste sig den folkemorderiske, grønne dagsorden med befolkningsreduktion.
Vi har til hensigt at gøre topmødet i Paris til en total fiasko, måske til
historiens endegyldige COP-topmøde.
Ved at købe denne rapport støtter du vores bestræbelser på at bringe dette
budskab til den amerikanske Kongres i Washington, D.C., til De forenede
Nationers Generalforsamling i New York og til hele Europa, med det
internationale, diplomatisk korps, der forbereder sig til FN’s Generalforsamling
i september måned, og dernæst til COP21 i Paris.
Dette slag er meget vigtigt at vinde, og vi har en unik mulighed for at vinde
det. En tak for din støtte til vores indsats, og for at skabe en lysere fremtid
for de næste generationer.

Indholdsfortegnelse, EIR’s
Specialrapport:
»Skræmmekampagne om global opvarmning
er befolkningsreduktion – ikke videnskab«
Introduction
Defend Mankind from the Satanic Climate-Change Swindle
by Helga Zepp-LaRouche
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Tema: Lpac Videnskabsteam afslører
CO2-svindlen:
Global opvarmning dækker over
befolkningsreduktion
Igen, grunden til, at vi diskuterer dette, er spørgsmålet om denne kommende
konference i Paris (i december måned i år). Der er et fornyet, desperat forsøg
på at forsøge at få en juridisk bindende traktat på plads, hvor nationer ville
aftale at begrænse deres CO₂-udledning, begrænse deres økonomiske udvikling og
rette sig efter disse vanvittige ideer.
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Tema: LPAC Videnskabsteam interviewer
Paul Dreissen, forfatter til
“Miljø-imperialisme: Grøn Magt, Sort
Død”.
Dansk udskrift
Jason Ross diskuterer miljøbevægelsens udvikling, og hvordan det, der kaldes
»økologi« eller »miljøbeskyttelse« i dag er ansvarlig for millioner af dødsfald
under dække af såkaldt ’miljøbeskyttelse’. Dreissen og Ross diskuterer også
myten om ressourcekrisen, og hvad der gøres for at opdyrke den ultimative
ressource: det menneskelige intellekt.
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Pressekonference i New York:
EIR udgiver rapporten
»Skræmmekampagne om Global Opvarmning
er Befolkningsreduktion
– ikke Videnskab«.
Den 22. september 2015 —Executive Intelligence Review havde mulighed for at
præsentere dens specialrapport, »Skræmmekampagne om Global Opvarmning er
Befolkningsreduktion, ikke videnskab« til journalister og forskellige
delegationer fra FN i dag. (I denne uge starter en serie af præsentationer,
konferencer og diskussioner i FN, hvoraf mange vil referere til den af paven
nyligt udgivne encyklika »Laudato Si«, som blev overtaget af Hendes Sataniske
Højhed gennem repræsentanten for den britiske krone, Commander of the Britisk
Empire Hans Joachim Schellnhuber). Ved pressekonferencens åbning fortalte Dennis
Speed, hvordan Lyndon LaRouches EIR i årtier har bekæmpet brugen af denne
pseudo-videnskab som maskeret værktøj til befolkningsreduktion. »Vi tror derimod
på videnskabsmanden Krafft Ehrickes idé om, at mennesket nødvendigvis må mestre
rumfart.«
Speed talte om Obama- og Cheney/Bush-regeringernes katastrofale krigspolitik og
om advarslen indeholdt i Sergei Glazievs bog »Genocide: Russia and the New World
Order« (Folkedrab: Rusland og den Nye Verdensorden) udgivet af EIR i 1999 om, at
»Selvom definitionen af folkedrab (inklusiv den fra FN’s internationale
»Konvention om Forebyggelse og Straf for Folkedrab«) inkluderer et element af
intention… er en folkedrabspolitik ikke altid fuldt ud bevidst hos dem, der
gennemfører den — og i langt mindre grad bliver den åbent erklæret af dem. Den
kan være skjult bag ganske respektable slogans om reformer, der er gode for
samfundet, om at opnå frihed og social retfærdighed. Mange egentlige deltagere i
forbrydelsen ‘overser’ måske de reelle konsekvenser af deres handlinger og tror
måske oprigtigt på, at de er helte og godtgørere for menneskeheden.«
Efter at have gennemgået detaljerne omkring både UNESCO’s grundlægger Juian
Huxleys og virussen Prins Philips kriminelle anskuelser vedrørende racehygiejne
og befolkningsreduktion, diskuterede Speed Schellenhubers forhold til den
nuværende pave, hvor han citerede Helga LaRouches iagttagelse, at »den
kendsgerning, at CBE Schellnhuber har fået sit program godkendt i Det Pavelige
Videnskabelige Akademi, rejser de mest alvorlige spørgsmål om, hvordan dette var
muligt«. Senere refererede Speed til Schellnhubers eksplicitte bemærkning om en

»bæredygtighed på kun 1 milliard mennesker« fra COP15-topmødet i København og
spurgte, om paven var blevet påvirket udefra til at gå med på en politik, der
kun kan resultere i affolkning af størstedelen af planeten og er i direkte
modstrid med hans kirkes fundamentale lære. »EIR tror ikke på, at mennesker er
forureningskilder, at kuldioxid forurener; vi tror på, at verden har brug for
flere mennesker, ikke færre.«
Ben Denniston og Tom Wysmuller, videnskabsmand hos NASA, meteorolog og medlem af
gruppen »The Right Climate Stuff«, præsenterede kernen i specialrapporten, så
vel som nyt, ikke tidligere fremlagt materiale. Dette var pressekonferencens
sande centrum, som fik publikum bestående af diplomater til at udtrykke en
afgjort »udiplomatisk« begejstring for det, de blev præsenteret for. Faktisk
brød de ud i klapsalver og lettelse ved pressekonferencens slutning.
Dennistons omdrejningspunkt, at CO2 på ingen måde kan bekræftes som afgørende,
når det kommer til klimaforandringer, rev hele klima-lobbyens hovedpræmis op med
rode. Rapportens afsnit omkring energigennemstrømningstæthed, klimaalarmisternes metoder osv., leverer det nødvendige bevismateriale til en videre
undersøgelse. Han angreb ideen om at censurere NASA og andre såkaldte »klimanægtere« og pegede på, at videnskabelig stræben ikke er baseret på populær
mening. Senere i diskussionsperioden betonede han den rolle, FN’s igangværende
møder kan spille i at gøre det af med den ondsindede monetære politik, der
ligger til grund for klima-forfalskningerne, ved at bruge LaRouches økonomiske
videnskab og i alliance med Kina og Rusland forme et princip om et
internationalt »win-win«-samfund.
Tom Wysmullers medrivende præsentation, »lynkursus i at gennemhulle
menneskeskabt global opvarmning«, gav et definitivt bevis på, at menneskelig
udledning af drivhusgasser ingen effekt har på stigninger af vandstanden i
havet. Stigningerne er fuldkomment i overensstemmelse med naturlige ikkeantropogene stigninger. Wysmullers kolleger fra NASA, som kender de seneste
satellit-data, kender målingerne og målingernes kvalitet. De forstår også et
computer-genereret svindelnummer, når de ser det.
Wysmuller bemærkede, at de katastrofale animerede scenarier om oversvømmelser af
Manhattans vestlige motorvej som følge af global opvarmning er absurde. Havene
er steget de sidste 10.000 år, fordi gletsjerne er smeltet. Og der er stadige
stigninger, sagde han, men de er langt mere moderate, »fordi gletsjerne er væk«.
Han »havde videnskaben i hus«, der forklarede, hvordan denne frygtede fremtidige
stigning faktisk allerede er sket over en længere periode. Med reference til
»klima-stjerne« James Hansen og hans ofte citerede udgivelser sagde Wysmuller,
at Hansens forudsigelser om temperaturstigninger (som f.eks. forudsigelsen fra

1981 i magasinet Science), var lineære projektioner om, at der over tid ville
være en relativt stabil stigning. Da det efter flere år blev klart, at det ikke
skete, ændrede Hansen sin model til en eksponentiel stigning, fordi han således
kunne fastholde stigningen og samtidig få målingerne til at passe med »computermodelerede repræsentationer« og dermed måske få folk til fortsat at tro på, at
det, som han og andre »klima-alarmister« sagde, var sandt.
Ved konferencens afslutning læste Speed følgende konklusion fra en udtalelse,
der var sendt til konferencen af Paul Driessen:
»Fra mit perspektiv er det en forbrydelse mod menneskeheden på basis af
hypotetiske computer-genererede katastrofer, der skulle indtræffe årtier fra nu,
at indføre politikker, der foregiver at beskytte verdens mest energi-fattige
folk ved at forstærke energimanglen, fattigdom, fejlernæring og sygdom, som nu
og her dræber millioner af mennesker hvert år. Disse er alle betagende
problemer. Man må spørge sig selv, hvordan hovedparten af menneskeheden føler
omkring dem — og hvem vil stille præsident Obama, Pave Frans, Ban Ki Moon og
FN’s klimachef Christiana Figueres nogle af disse meget forstyrrende og
ubehagelige spørgsmål.«

Præsentation og oversigt over rapportens indhold
Hele pressekonferencen kan ses her:

Video: EIR Pressekonference Live:
Skræmmekampagne om Klimaforandring
er befolkningsreduktion – ikke
videnskab
Vær med på pressekonferencen der præsenterer udgivelsen af
Executive Intelligence Review’s seneste specialrapport,

»Skræmmekampagne om Klimaforandring er Befolkningsreduktion – ikke
Videnskab«,
tirsdag 22. september 2015, kl. 11:00 AM Eastern.
Denne rapport udgives på optakten til FN’s Generalforsamling i New
York og Pave Frans’ besøg i USA, hvor begge disse begivenheders
dagsorden for reduktion af verdens befolkning er i fuld gang.
Denne rapport går lige til hjertet af svindelen med
’klimaforandring’: Befolkningsreduktion.

Tema: Klimaforandring som middel
til oprettelse af et globalt
miljødiktatur.

Af Helga Zepp-LaRouche
… I dettes sted skal en slags moderne feudal-oligarki træde, hvor klubben af
milliardærer og millionærer, … lever i stor luksus, mens de store
befolkningsmasser, ved hjælp af en stærkt reduceret levestandard, med en
forkortet, forventet levetid og med et uddannelsesniveau på laveste trin, skal
holdes nede i tilbageståenhed.
Midlet, der skal opfylde dette formål, er at skabe angst for en menneskeskabt
klimaforandring, som skal få menneskene til frivilligt at give afkald på så godt
som alle de landvindinger, som man, i form af materielle og sociale fremskridt,
har opnået gennem industrialisering.
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Storbritannien, Ondskabens Imperium,
har folkemord og verdenskrig øverst
på dagsordenen;
Stop 3. Verdenskrig og Grøn fascisme!
Fra LaRouchebevægelsen 24. juni 2015: Med Dronning Elizabeth II’s og Prins
Philips ankomst onsdag i Tyskland til et tredages besøg, blev Det britiske
Imperiums sande, satanistiske natur fuldt udstillet. Prins Philips førstemand,
Martin Palmer, er hovedarrangør af en konference i Paris, sponsoreret af den
franske regering, i juli måned, der faldbyder det samme folkemordsprogram med
»Forvaltning af Jorden«, som massemorder in spe, John Schellnhuber, indlagde i
det nylige Pavebrev om klimaforandring. Pariserkonferencen er en del af et
propagandaangreb, der leder op til den næste ’Københavnerkonference’ i
slutningen af året, også i Paris. Worldwatch Instituttet, grundlagt af Lester
Brown, har netop udgivet en rapport med krav om en afslutning på al støtte til
fossilt brændstof og kernekraft, som en del af et fremstød for en total overgang
til vedvarende energi, som sol- og vindenergi.
Enhver sådan ændring af kerneprincippet for forøget energigennemstrømningstæthed betyder massefolkemord på en skala, som Prins Philip og Schellnhuber i
årtier har været fortalere for. Førende italienske økonom Nino Gallioni har
skrevet et fremragende angreb på det nylige Pavebrev, netop ud fra standpunktet
om begrebet »energigennemstrømningstæthed«, udviklet af Lyndon LaRouche.

Det spørgsmål, der må stilles til alle mentalt raske borgere, er: Er du for Det
britiske Imperiums folkemord, eller er du for den menneskelige art? Er du for
Zeus eller Prometheus?
Dette er ikke et abstrakt spørgsmål. Med hele det europæiske finanssystem blot
få dage fra en potentiel, total nedsmeltning over opgøret med Grækenland, og med
NATO under britiske anførsel, der eksplicit provokerer en termonuklear
konfrontation med både Rusland og Kina, står selve menneskehedens overlevelse på
spil.
Der er ingen tvivl om, hvor præsident Obama står. Han er en britisk agent, der
helt har engageret sig forpligtende over for Prins Philips, Martin Palmers, John
Schellnhubers og de andres dagsorden for folkemord. I går udstedte det
internationalt anerkendte Læger uden Grænser et usædvanligt, skadende angreb mod
Obama for hans Trans-Pacific Partnership (TPP) frihandelssvindel, som, forklarer
erklæringen, vil afskære mindst en halv milliard mennesker fra billig medicin,
under traktatens hemmelige klausuler, skrevet i liga med de store, farmaceutiske
selskaber. Dette er massemord, slet og ret, og dette er Obama.
Den største fare for menneskehedens overlevelse er Det britiske Imperiums plan
om massivt folkedrab, som det udtrykkes af Dronningens agent, Schellnhuber.
Dette er den britiske kongefamilies totale helligelse til en reduktion af
verdens befolkning til under en milliard mennesker. Alle andre spørgsmål er
afledningsmanøvrer, og overlagt skabte afledningsmanøvrer, for at forhindre
enhver effektiv modstand til disse planer om folkemord.
Det britiske Imperium er en satanistisk kraft, og det er fortsættelsen af det
europæiske imperiesystem, der har været i krig med menneskeheden, lige siden
kardinal Nicolaus Cusanus lancerede det femtende århundredes Renæssance.
Imperiets respons på Cusanus og Renæssancen var lanceringen af 150 års
uafbrudte, religiøse krige på det europæiske kontinent.
Det seneste udtryk for det britiske monarkis helligelse til denne samme
masseudslettelse er Schellnhuber-operationen imod Paven.
Det er omkring dette spørgsmål, at menneskehedens fremtid vil blive afgjort i
den umiddelbart forestående periode.

Se også: LaRouchebevægelsens temaside Green fascism:

EIR: Slutspillet mod Det britiske
Monarki
– Det britiske Imperiums politik, der
drejer sig om befolkningsreduktion …
for at reducere verdens befolkning
med milliarder af mennesker …
Download (PDF, Unknown)

Der er menneskeskabt, global
opvarmning – i Helvede;
Og hvilke nationer ønsker så at tage
derhen?
Fra LaRouche-bevægelsen, 22. juni 2015:
Enhver, der læser det cirkulære, der er skrevet af Kommandør af den britiske
ridderorden, John Schellnhuber, til udgivelse af Pave Frans (’Pavebrev’), kan

ikke komme udenom, at det er et forsøg på at ødelægge menneskeheden – denne
syndige og voldelige race, skabt af det bare ler af skaberen, »Moder Jord«.
Pave Frans ønsker formodentligt ikke at udslette det meste af den menneskelige
art. Men det gør den britiske kongefamilie – og det offentligt – og Paven har
kapituleret til de ledende, sataniske kræfter på planeten Jord. Cirkulæret
Laudato Si er totalt uligt, og i modstrid med, alle pavelige cirkulærer fra de
seneste 150 år. Det er en satanistisk operation, en forfærdelig korruption af
den katolske kirke og kristendommen.
Det er også et angreb på videnskab, teknologisk fremskridt og idéen om mennesket
som Skaberens medskaber.
Den kontrollerende forfatter af Pavebrevet er Hans-Joachim »John« Schellnhuber –
eller »Satanhuber« – der erklærer, at det maksimale antal mennesker, som »Moder
Jord« kan oppebære, er »under 1 milliard«. I øjeblikket prøver han voldsomt at
benægte disse erklæringer, men de blev fremsagt på internationale
klimakonferencer og er blevet rapporteret i store aviser, siden 2009.
De britiske kongelige, med samt deres øvrige ledende anti-videnskabsagenter, så
som David Attenborough, erklærer skamløst, at den menneskelige race er en
forurening af Moder Jord og bør nedskæres, med alle nødvendige midler, til
»under 1 milliard« i antal. Denne »Satanhuber« har været den britiske Dronning
Elizabeths og hendes søn Prins Charles’ udsendte agent siden mindst 2004 for at
kræve, at vigtige regeringer indvilliger i at »af-karbonisere« og skrotte
moderne industri.
Paven har kapituleret til verdens ledende Satanister; Schellnhuber forestiller
sig, at han sidder i Peters stol.
Men hvilke nationer på planeten vil indvillige i at acceptere denne ordre fra
den britiske kongefamilie, kanaliseret via Vatikanet? Der er absolut intet belæg
i videnskaben eller naturen for denne påstand, at mennesket blot skulle være en
mængde voldelige og overkonsumerende dyr; intet belæg for dette Pavebrevs
påstand om, at videnskabeligt og teknologisk fremskridt ikke løfter de fattige
op.
Hverken Rusland eller hovednationerne i Asien, Sydamerika og Afrika, der er
orienteret omkring BRIKS, vil indvillige i noget, hvis umiddelbare konsekvens er
at standse udvikling, og hvis hensigt fører til folkemord.
Hvad med det amerikanske folk?

Pavestolens kapitulation til de britiske, kongelige satanister er en sædeles
alvorlig trussel mod menneskeheden. Hvis man tror på vores unikke menneskelige
arts fremtid – på denne planet, og i Solsystemet og galaksen – må man mobilisere
sig selv nu, for at redde menneskeheden fra denne trussel om udslettelse. Afvis
og bekæmp dette pavebrev.
Og red Paven fra den britiske kongefamilies satanister.

Titelbillede:
Mappa dell’Inferno (Kort over Helvede) malet af Sandro Botticelli, 1480-90, ofte
kaldt Helvedes afgrund, er et af de pergamenter, som den berømte, italienske
maler udtænkte som en illustration til en udgave af Den guddommelige Komedie, af
Dante Allighieri.

Be fr i P a ven for Satan! Schellnhuber er en satanis t i s k
skikkelse!
Fra LaRouche-bevægelsen, 21. juni 2015:
I løbet af de seneste dage har John Schellnhuber, en satanist i den britiske
kongefamilies tjeneste, i realiteten udnævnt sig selv til pave. Schellnhuber
blev på forfalsket vis i nattens løb indført i det Pavelige Videnskabsakademi og
fik opgaven at forklare Pavens seneste, »grønne« cirkulære til offentligheden –
et cirkulære, som Schellnhuber tydeligvis selv har forfattet. Denne John
Schellnhuber, der er Kommandør af Det britiske Imperium, er åbenlyst, på vegne
af Englands satanistiske kongefamilie, fortaler for, at verdens befolkning må
reduceres til blot 1 milliard mennesker. Han ønsker at dræbe seks ud af hver
syvende af os.
At den britiske kongefamilie er rent satanistisk kunne ikke være betvivlet af
nogen af de patriotiske amerikanere, der anførte os imod den i den Amerikanske
Revolutionskrig. Ej heller af nogen af dem, der anførte os mod Englands
marionetter, Konføderationens slavepiskere, i vores Borgerkrig. Det var den
britiske kongefamilie, der, den ene gang efter den anden, myrdede vores bedste
præsidenter. De britiske kongelige sultede gentagne gange, med fuldt overlæg,

irerne og inderne til døde – det seneste tilfælde, da den kongelige marionet
Churchill sultede mindst tre millioner indere til døde under Anden Verdenskrig –
alt imens han samtidig afviste amerikanske tilbud om fødevarehjælp til Indien.
De kongeliges ivrige hang til massemord er kun vokset under Elizabeth II’s
regeringstid, hvis ægtemand gentagne gange har udtalt ønsket om at blive
reinkarneret som en dødbringende virus for at hjælpe med til at løse
»befolkningsproblemet«. Og nu kræver Schellnhuber, der ønsker at blive den nye
Pave, seks milliarder menneskers død. En Paveaspirant, der er intet mindre end
tusind gange værre end Hitler.
Faktisk var sæsonen for massemord allerede langt fremskreden i verden, selv før
denne oprørende grusomhed i Vatikanet. Hvad skal vi ellers kalde massedrukningen
af flygtninge i Middelhavet – flygtninge fra Barack Obamas »R2P«-krige
(Responsibility to Protect), Obama, der selv er en håndlanger for briterne? Ikke
alene Ukraine, ikke alene Mellemøsten, men også USA bliver jaget af massemord.
Hvis den dybe korruption, der nu udstilles i den kristne Pavestol, ikke omgående
bliver stoppet, så vil den efter al sandsynlighed betyde selve den menneskelige
arts snarlige udslettelse. Lad være med kun at tænke på dens virkning på
kristne. Lad være med at begrænse jer til at huske alle de massenedslagtninger,
som erklærede kristne har begået, angiveligt i deres trosretnings navn. Rædselen
standser ikke der. Tænk også på det Helvede, som dette satanistiske bedrageri
allerede fremprovokerer, nu også blandt ikke-kristne.
Jo, de oprørende grusomheder, begået af satanisterne Hitler og Mussolini, er for
intet at regne i sammenligning med truslen om det britiske monarkis kontrol over
Pavestolen. Hvis du venter for at finde ud af mere, vil du selv være død. Befri
Paven fra Satan!

Sc he l l n h u ber: Satanistisk agent for Det britiske
Im pe r i u m
Schiller Instituttets stifter og forkvinde for det tyske, patriotiske parti,
BüSo, Helga Zepp-LaRouche, har tilvejebragt følgende synopsis af Hans Joachim
Schellnhubers afstamning som den britiske kongefamilies personlige agent, i
Zepp-LaRouches opfordring til det tyske folk fra maj, 2011, »Nej til global
ensretning«, som vi udvider her:

Efter at have grundlagt Potsdam-Instituttet for Klima (PIK) blev Schellnhuber
hentet til UK i 2002 for at overtage posten som Forskningsdirektør ved Tyndall
Center for Forskning i Klimaforandring i Norwich, en gren af
Oxforduniversitetets Tyndall-center. Han blev også hentet til
Oxforduniversitetets Afdeling for Fysik og Instituttet for Miljøforandring.
I begyndelsen af 2004 anså Dronning Elizabeth II prof. Schellnhuber for at være
den bedste mand til at udføre en følsom operation, hvor han skulle lægge pres på
præsident George W. Bush om at indvillige i svindelen med menneskeskabt
klimaforandring. Schellnhuber rejste til Washington, D.C., sammen med
premierminister Tony Blairs videnskabelige toprådgiver, Sir David King, der nu
er den britiske krones særlige repræsentant for klimaforandring, udnævnt af
Udenrigs- og Commonwealth-kontoret i september, 2013. Det rapporteres, at
præsident Bush’ Hvide Hus klagede til Blair over denne mission.
Ligeledes i 2004 rejste Dronning Elizabeth til Berlin for at åbne den Tyskbritiske klimakonference, ved hvilken lejlighed hun slog prof. Schellnhuber til
Kommandør af Det britiske Imperiums Orden (CBE).
I 2005 henvendte Blair sig til Schellnhuber for at bede ham arrangere en
konference om »Forhindring af Farlig Klimaforandring« ved G-8-topmødet i
Gleneagles, Skotland. Forløbet, redigeret af Schellnhuber, med en introduktion
af Tony Blair og IPCC-chef Rajendra Pachauri, blev udgivet af Cambridge
University Press.
Med prof. Schellnhuber som formand for den rådgivende bestyrelse, finansierede
den Europæiske Klimastiftelse (ECF) fra og med 2007 generøst tyske
»klimaaktivister« fra de ovenfor anførte kilder, alt imens Schellnhuber på samme
tid arbejdede med EU-kommissionen om retningslinjer for reduktionen af CO2udslip.
Som Angela Merkels nuværende energirådgiver har Schellnhuber hovedansvaret for
at få Merkel til at sætte klimaforandringsspørgsmålet øverst på dagsordenen
under Tysklands EU-formandskab i 2007 – hvilket ikke alene ødelagde Tyskland som
industrination, men også kompromitterede Merkels personlige integritet som
videnskabskvinde.
I 2009 koordinerede Shellnhuber, i tæt samarbejde med Prins Charles,

forberedelserne til Klimakonferencen i København. Forberedelserne inkluderede
endnu en rejse til Washington, denne gang for personligt at presse
Obamaregeringen mht. det presserende i monarkiets globale »afkarboniseringsplan«, idet Obamas videnskabelige rådgiver var den fanatiske
fortaler for affolkning John Holdren, mangeårige associerede og
samarbejdspartner til Schellnhuber. Klimakonferencen i Købehavn blev ikke desto
mindre en fiasko, efter at repræsentanter for udviklingslandene og for de
opvoksende lande – og Vatikanet – indså, at hensigten bag klimaspørgsmålet var
massiv befolkningsreduktion.
Og i 2011 fremlagde Schellnhuber, i sin egenskab af formand for WBGU, en generel
plan for en » Social Kontrakt for en Stor Transformation«, et forslag til
etablering af en verdensomspændende, miljø-fascistisk orden.

Pa ve b r e v e t fra Helvede
Lige fra indledningen til Laudato Si, udstedt af Pave Frans og angiveligt
skrevet af en komite domineret af den britiske agent og radikale malthusianer,
John Schellnhuber, står dette Pavebrev i modstrid til alle andre pavelige
cirkulærer, der omhandler sociale spørgsmål, fra paverne siden Leo XIII i sidste
halvdel af det 19. århundrede. Alt imens disse Pavebreve altid satte mennesket
»i centrum« som Skaberens højest elskede, så skildrer Laudato Si menneskeheden
som den store forurener, hvis ikke forureningen selv.
Og ydermere, forurening af en anden skaber ved navn »Moder Jord«.
»Lovet være du, Herre, gennem vor Søster, Moder Jord, der nærer os og hersker
over os, og som frembringer forskellige frugter med kulørte blomster og
urter«,
således indledes Pavebrevet.
»2. Denne søster anråber os nu om hjælp på grund af den skade, vi har påført
hende gennem vor uansvarlige anvendelse og misbrug af de goder, med hvilke
Gud har begavet hende. Vi er begyndt at se os selv som hendes herre og
mester, der har ret til at udplyndre hende efter forgodtbefindende. Volden,
der har sæde i vore hjerter, der bærer syndes sår, reflekteres også i
sygdommens symptomer, der findes i jorden, i vandet, i luften og i alle
former for liv. Det er grunden til, at selve Jorden, overbelastet og lagt
øde, er blandt de mest overgivne og mishandlede af vore fattige; hun sukker
og er i veer (Romerbrevet 8:22). Vi har glemt, at vi selv er dannet af
agerjordens muld (Første Mosebog, 2:7); selve vore legemner er gjort af
hendes elementer, vi indånder hendes luft, og vi modtager liv og genvinder

styrke ved hendes vand.«
Tilbedelsen af Moder Jord som skaber er hedenskab, inklusive dets satanistiske
former. Dette afviser både den videnskabelige anskuelse af menneskelig
aktivitet, og den kristne anskuelse … selve Skabelsesberetningen.
»I det omfang, vi alle skaber små miljøskader, må vi anerkende vores større
eller mindre bidrag til skabelsens vansiring og ødelæggelse.«
Skabte de gamle grækere en vansiring og en ødelæggelse af den kyst, på hvilken
de byggede Athen, eller af det hav, som de besejlede? Vansirede og ødelagde
Kepler Solsystemet ved at opdage Guds arkitektur af det? Og astronauter, ved at
udforske det? Rumvidenskab, ved at kortlægge og måle Jorden? Vansirede olie det
pga. afbrænding af træ tilrøgede samfund, der gik forud for olie; opdagerne af
atomisotoper, vansirede og ødelagde de medicinske patienter?
På trods af at dække sig ind ved at komme med citater fra alle tænkelige,
tidligere pavedokumenter, så er dette dokument disses modsætning. Sammenlign
det, som Schellnhuber et al. citerer fra Sankt Johannes Poul II’s Redemtor
Hominis:
»Ægte, menneskelig udvikling har en moralsk karakter. Den forudsætter total
respekt for det menneskelige individ, men den må også kere sig om verden
omkring os og tage hvert væsens natur og gensidige forbindelse i et ordnet
system i betragtning. [8] Følgelig må vor menneskelige evne til at
transformere virkeligheden gå frem i overensstemmelse med Guds oprindelige
gave af alt, der eksisterer«;
med det, som Schellnhuber et al. skriver i Laudato Si:
»Vi må være taknemmelige for den prisværdige indsats, der gøres af
videnskabsfolk og ingeniører, der har helliget sig til at finde løsninger på
menneskeskabte problemer [fremhævelse tilføjet]. Men et nøgternt kig på vores
verden viser, at graden af menneskelig intervention i realiteten er i færd
med at gøre vores jord mindre rig og skøn, endnu mere begrænset og grå, i
samme takt, som teknologiske fremskridt og forbrugsgoder fortsætter med
grænseløst at bugne. Vi synes at mene, at vi kan erstatte en uerstattelig og
uigenkaldelig skønhed med noget, som vi selv har skabt.«
Det mest forbryderiske er, at dette Pavebrevs tema er at benægte, at
videnskabelig og teknologisk fremskridt kan løfte de fattige op, og det gør
dette britiske Pavebrev fra Helvede til et direkte angreb på udviklingslandene.

Pr in s P h i lip gør folkemord til en religion
Prins Philips Alliance for Religion og Naturbevarelse (ARC) hilste Pave Frans’
klimaforandringscirkulære som »noget meget ekstraordinært i rejsen for at
forbinde religioner til naturbevarelse og naturbevarelse til religioner«.
Katolikker udgør en sjettedel af verdens befolkning, 1,2 mia. mennesker, og
Paven opfordrer dem til »indføre virkelige ændringer i deres livsstil,
energiforbrug og moralske og spirituelle prioriteter«, erklærede ARC den 18.
juni; cirkulæret »går langt videre end til klimaforandring og er et smukt, dybt
gennemtænkt dokument, der tager os tilbage til årsagen til, at alting
eksisterer, og vores plads som mennesker heri, snarere end udenfor.«
Prins Philip begyndte at overtage verdens store religioner til fordel for sin
satanistiske, grønne politik for 29 år siden, da han i september 1986 grundlagde
»Verdensnaturfondens Religions- og Naturbevarelsesnetværk«, på en særlig
konference, der afholdtes i Assisi, Italien, for at fejre 25-årsdagen for
Verdensnaturfondens (WWF) grundlæggelse. Prins Philips »religiøse« topmiljøoperatør, Martin Palmer, stod i spidsen for WWF’s »religiøse« projekt.
Palmer har helliget sit liv til udslettelsen af Renæssancens idé om »imago viva
Dei«, mennesket i Guds billede. I sin bog fra 1992, Coming of Age: An
Exploration of Christianity and the New Age, fordømte Palmer kristendommens
»guddommeliggørelse af menneskeheden og dens frembringelser, videnskab og
industri, der kulminerer i genoplivelsen af denne meget arrogante erklæring,
’Mennesket er alle tings mål’«.
Palmer skældte ud over den påstand, at
»mennesket er højdepunktet af evolutionen, livets raison d’être, og at den
amerikanske (og med den, den europæiske) livsstil – erobring, kolonisering og
udnyttelse – er intet mindre end sådan, som livet er, og altid har været.«
I april 1995 blev det religiøse WWF-netværk omdannet til Alliancen for
Religioner og Naturbevarelse, og »Det globale topmøde om religion og
naturbevarelse« afholdt på Windsor Castle, under Prins Philips og Palmers
personlige ledelse. Palmer blev formand for ARC, en post, han stadig har.
Tres repræsentanter for ni verdensreligioner plus miljøforkæmpere deltog. I sin
tale til konferencen krævede Prins Philip »afgørende handling« for at beskytte

miljøet mod
»den dramatiske stigning i verdens menneskelige befolkning … Nøglespørgsmålet
for bevarelsen af vort naturlige miljø er at finde måder, hvorpå det kan
beskyttes mod følgerne af den menneskelige befolkningseksplosion«.
Under en festligholdelse den 12. december 2014 i Buckingham Palace logrede
Palmer for sin satanistiske mester:
»Hvis vi skal være ærlige om ARC, så er ARC blevet den succes, det er, fordi
Hans Kongelige Højhed har troet på det; han elsker det, vi gør, han morer sig
over det, vi gør, han er fascineret af det, vi gør, han nyder at omgås de
mennesker, vi omgås. Og den kendsgerning, at han, i en alder af 93, ønsker at
fortsætte med at spille denne rolle med ARC og med mig, er, mener jeg, den
højeste æresbevisning, jeg nogensinde kunne forestille mig, og jeg mener, at
det er en enorm erklæring om, hvorfor denne stiftelse, dette program for at
arbejde sammen med trosretningerne og arbejde sammen med de hellige grupper,
har en meget spændende fremtid. Det er en fremtid, hvor vi går tilbage til at
gøre det, vi gør bedst, for at gøre verden helt anderledes.«
Se også:
https://larouchepac.com/sites/default/files/20150625-thursday-ad.p
df

Video: Hungersnød –
En politik fabrikeret i London.
Dansk udskrift.
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Video: Vand for Livet
Animeret infografik
Dansk udskrift
Hvor meget vand er der i den globale vandcyklus?
Af alt det vand, der findes på jorden, er kun 2,5 % ferskvand.
Af dette ferskvand findes 68 % indesluttet i indlandsisen og gletsjerne.
30 % findes som grundvand, og kun 1,2 % er overfladevand.
Hvordan foregår strømmen af dette vand?
Groft regnet fordampes 413.000 km³ af Solen hvert år, hvoraf 373.000 km³ falder
direkte tilbage i havet, og kun 40.000 km³ når landjorden, hvor det falder som
nedbør. Andre 11.000 km³ fordamper over land og falder igen over land som
nedbør; men planteliv gør mere end dette, idet det sender 62.000 km³ tilbage til
atmosfæren, hvorfra det atter falder som nedbør over landjorden.
Med andre ord, så når 90 % af vandet, der fordamper over havene, aldrig frem til
landjorden; men når det først befinder sig over landjorden, vil vandet fordampe
eller transpirere og atter vende tilbage til landjorden som yderligere nedbør.
Hvis man alligevel ser på den totale mængde ferskvand, som Solen producerer, så
strømmer der 10 gange så meget vand fra havene op i atmosfæren gennem
fordampning, end fra alle Jordens floder tilsammen. Dette svarer til 75
Mississippi-floder, der strømmer fra havene op i himlen, uafbrudt hele året. Men
kun 8 af disse floder deponerer deres vand over landjorden.
Hvordan kan vi forbedre disse vandcyklusser?
Lad os undersøge tre metoder:
Afsaltning
Vejrmodifikation
Transport af overfladevand

Først: Afsaltning.
Vidste du, at havene udgør kilden til alt dit ferskvand? Omkring 60 mio.
gigawatt energi fra Solen når havoverfladen, hvor det afsalter 413.000 km³
ferskvand om året. Dette svarer til en gennemsnitlig effektivitet på 1.300 kWh
energi pr. 1 m³ ferskvand, der produceres. Mennesket anvender imidlertid kun 3
kWh til at producere 1 m³ ferskvand, ved at anvende omvendt osmotisk afsaltning,
hvilket gør mennesket 430 gange så effektivt som Solen, når det drejer sig om
produktion af ferskvand.
Den energi, der kræves for at afsalte vand til de store californiske kystbyer,
ville kun udgøre 50 watt pr. person i hele delstaten og ville levere to
tredjedele af borgernes aktuelle forbrug og 10 % af hele delstatens samlede
forbrug, inklusive landbrug og andre anvendelsesområder.
Hvordan kan afsaltning forøge den globale vandcyklus? (Se grafik).

Den anden fremgangsmåde til forbedring af vandcyklussen:
Vejrmodificering
Husk, at 413.000 km³ vand strømmer op i atmosfæren fra havene årligt, svarende
til 10 gange de 40.000 km³, der flyder gennem alle verdens floder. Dette udgør
en enorm ressource, der venter på at blive udnyttet. Atmosfæriske
ioniseringssystemer er i årtier blevet anvendt med held til at stimulere
kondensering af atmosfæriske vanddampe, inklusive nedbør.
En version af atmosfærisk ioniseringsteknologi blev udviklet i Rusland i midten
af 1980’erne og bragt til Mexico, hvor kommercielle foretagender fra slutningen
af 1990’erne til 2008 resulterede i en forøget nedbørsmængde i hele stater på
mellem 5 % og 50 %, genopfyldning af reservoirer og reduktion i antal
skovbrande.
I Israel fyldte operationer mellem 2011-2013 således 7 reservoirer til deres
fulde kapacitet for første gang i de fyrre år, reservoirerne havde været i brug.
En anden version af atmosfærisk ioniseringsteknologi blev udviklet i Schweiz og
blev taget i anvendelse i De forenede arabiske Emirater.

Prøveforsøg med disse systemer i Australien mellem 2007 og 2010 forøgede
vedvarende nedbørsmængden med mellem 10 % og 20 %, og et femårigt prøveprogram i
Oman, der startede op i 2013, har forøget nedbørsmængden med 18 % i løbet af
forsøgets første to år.
Lad os se på, hvordan ionisering kan forøge den globale vandcyklus.(Se grafik).

En tredje måde at forbedre vandcyklussen på: Styring af
o v e r f l a d e v a n d , eksemplificeret af Det Nordamerikanske Vand- og
Elektricitetssamarbejde (NAWAPA).
I den vestlige del af Nordamerika er distribueringen af vand vildt ujævnt
fordelt, hvilket skaber en stor diskrepans i det vestlige område. Dette ses ved
at sammenligne den årlige afstrømning af de nordvestlige floder med den årlige
afstrømning af de sydvestlige floder. Det udgør 1.509 km³ for de nordlige floder
mod 113 km³ for de sydlige floder. Det samme kontinent, og den samme kyst.
Hvordan kan vi adressere denne store diskrepans i vesten?
NAWAPA XXI-projektet ville være det største vandprojekt i verdenshistorien, som
ville omdirigere vand fra den nordvestlige del, hvor det findes i overflod, til
den sydvestlige del, hvor der er en desperat mangel. En opdateret version af
programmet kunne transportere groft regnet 10 % af afstrømningen i den
nordvestlige del, 150 km³ om året, ned gennem den sydvestlige del, før dette
vand atter vendte tilbage til havet. Tilføjelsen af denne vandmængde kunne
fordoble det sydvestlige områdes fotosyntetiske produktivitet og forøge
produktiviteten af hele cyklussen, uden at forandre dens nettovolumen.

Samlet set går afsaltning, vejrmodifikation og transport af overfladevand sammen
om at muliggøre en forbedret og udvidet vandcyklus. Ved at integrere disse
metoder kan menneskeheden forøge produktiviteten af eksisterende cyklusser,
udvide eksisterende cyklusser, samt skabe helt nye vandcyklusser.
Intet af alt dette opbruger begrænsede vandforsyninger, men udgør i stedet en
bedre styring af det cykliske system. Lad ikke nogen fortælle dig noget andet:
Vandet findes; lad os udvikle det!

Produceret af LaRouchePAC: Vand til Fremtiden.

LPAC-Video:
VAND TIL FREMTIDEN I.
Med dansk Udskrift
Ben Deniston: »Kendsgerningen er, at vandet eksisterer. Vandet, som Californien
og de andre stater i det sydvestlige USA har brug for, eksisterer. Vandet, som
andre egne af verden har brug for, eksisterer. Der er ikke knaphed på vand på
denne planet. Menneskeheden må begynde at styre vandcyklussen på Jordkloden som
helhed på en ny måde. Vi har løsningerne; de må udvikles; vi må skabe et nyt
præsidentskab, der kan udvikle disse løsninger. Men for at gøre det, må vi komme
af med affaldet, og det begynder med [Californiens guvernør] Jerry Brown.«

Jerry Brown: »Vi befinder os i en ny æra. Idéen med en dejlig lille græsplæne,
der får masser af vand hver dag, hører fortiden til.«
Er Californiens ledere så bange for sådanne inkompetente myter, at de er villige
til at tolerere en så åbenlys politik for affolkning og en tilsidesættelse af
ægte videnskab og teknologi? Et svindelnummer, der umiddelbart truer
Californiens fattigste mennesker på livet og nationens fødevareforsyning?
Barack Obama: »Jeg beordrer alle føderale faciliteter i Californien til at
træffe omgående forholdsregler for at nedskære deres vandforbrug. Vi må gøre det
klart. En forandring i klimaet betyder, at vejrrelaterede katastrofer, som
tørke, potentielt set bliver dyrere og mere barske. Hvad betyder alt dette? Med
mindre, og før, vi gør mere for at bekæmpe CO²-forurening, der forårsager
klimaforandringer, og alle, fra landmænd til industri og beboelsesområder, såvel
som også hele det vestlige område, må vi begynde at gentænke, hvordan vi
håndterer spørgsmålet om vand i de kommende årtier.«
Tiden er kommet, hvor vi må sætte en stopper for guvernør Jerry Browns

vanvittige affolkningsfantasier og resten af den miljø-Gestapo-bevægelse, der
påstår, at for at løse Californiens ferskvandskrise må de drastisk reducere
forbruget af ferskvand til en begrænset gruppe af mennesker. Det er ikke en
løsning for Californien eller USA. Det er en dagsorden, inspireret af
affolkning, og finansieret af Wall Street, der er gået ind i den forretning, der
hedder at gøre knappe ressourcer mere knappe.
Ben Deniston: »Vandet eksisterer. Det der mangler, er en politik for at udvikle
vandet, samt erkendelsen af, at det er menneskehedens rolle at styre disse
systemer.«
Rent vand eksisterer, for Californien, for Texas og for andre stater i USA’s
Vesten. Det skal bare udvikles. Det er ikke et job for de videnskabelige
analfabeter. Denne krise er en af de største prøver for det næste, amerikanske
præsidentskab. Tørken i Californien er typisk for den generelle, økonomiske
krise i USA. Vil USA fortsat befinde sig i Wall Streets paradigmes greb, der
består i nulvækst? Eller vil vi tænke stort og gå med i den nye, økonomiske
orden, der anføres af Kina og dets BRIKS-partnere?
LaRouchePAC har lanceret en ny kampagne for at løse ferskvandskrisen. Fremtidens
vand for Californien og verden afhænger af en ny forståelse af det globale
vandsystem som værende drevet af solare og galaktiske processer. Vand er ikke en
begrænset ressource. Det bruges ikke op og kastes væk. Jordens vandsystem er en
cyklisk proces, og hele menneskehedens historie har været knyttet sammen med
styringen og forbedringen af naturlige vandcyklusser. Menneskehedens fremtid
afhænger ikke alene af en bedre styring af disse cyklusser, men også af
skabelsen af nye vandcyklusser.
Vidste du, at, i mindst 7 forskellige nationer, har man med held anvendt
landbaserede ioniseringssystemer til at øge nedbørsmængden? Vidste du, at
nationer i Mellemøsten skaber ferskvand fra havene med afsaltningsanlæg, der er
tre til fem gange så store som noget, der findes i USA? Vidste du, at Kinas SydNord-projekt for omdirigering af vand allerede har overgået noget, der er blevet
gjort i USA, og som transporterer vand over en længere afstand end noget andet
projekt i verden? Og det tog dem under 15 år at gennemføre det!
L a n d b a s e r e d e i o n i s e r i n g s s y s t e m e r kan anvendes til at inducere atmosfærisk
væde til at falde som regn. Gennemsnitligt når 90 % af havfordampningen aldrig
ind til landjorden og falder simpelt hen unyttigt tilbage i havet.
Ioniseringssystemer kan udvikles langs Californiens kyst og gøre det muligt for
menneskeheden at begynde at tappe af de udstrakte reserver af væde i atmosfæren
over Stillehavet.

Californien og Texas har nogle af USA’s længste kyststrækninger, og
a f s a l t n i n g , d r e v e t a f a t o m k r a f t , kan befri disse kyststater for at være
afhængige af ustabile nedbørsmønstre. To tredjedele af Californiens befolkning
bor i det sydlige Californiens kystområder og området omkring San Franciscobugten, og hele deres vandforbrug kan opfyldes gennem afsaltning ved anvendelse
af, hvad der svarer til energien i en 50 watts lyspære pr. person.
Et v a n d t r a n s p o r t e r i n g s s y s t e m l a n g s N A W A P A - r u t e n , Det Nordamerikanske
Vand- og Elektricitetssamarbejde, kan forbedre den kontinentale vandcyklus’
produktivitet som helhed, idet det cirkulerer noget af det nordvestlige områdes
overskudsafstrømning af ferskvand, hele vejen ned gennem det sydvestlige område,
før det vender tilbage til havet.
Disse løsningsmuligheder tilsammen udgør et forenet program for udviklingen af
vandcyklussen på et helt nyt niveau. Vi kan håndtere alle Californiens og
Sydvestens ferskvandsbehov gennem denne styring på et højere plan med land-,
atmosfære- og havbaserede aspekter af den nordamerikanske vandcyklus som en
forenet proces. Men Jerry Brown siger til Californiens befolkning, at der ikke
er noget vand, så se at vænne jer til det!
Jerry Brown: »… standse klimaforandringerne, og vi må radikalt ændre den måde,
vi lever på og bruger vores penge, radikale forandringer.«
Vi du lade Jerry Brown fortsætte med dette morderiske falskneri? Vi du lade ham
affolke staten og begynde med de fattigste og mest sårbare? Vil du lade ham
præsidere over ødelæggelsen af Californien?
Løsningerne findes. Gå med i LaRouchePAC og gør dem til virkelighed.

EIR: MEMO TIL DEN NÆSTE PRÆSIDENT:
Et nyt perspektiv for ferskvandskrisen i USA’s vestlige stater
De objektive løsninger eksisterer; det er forpligtelsen over for fremtiden, der
mangler. Blot i løbet af det seneste årti har Kina demonstreret, at succesfulde
handlinger kan gennemføres, alt imens USA i realiteten intet har gjort. Bag ved
denne skarpe forskel i manifesterede (eller ikke-manifesterede) handlinger

ligger det dybere spørgsmål om den kulturelle erkendelse (eller mangel på samme)
af menneskehedens unikke rolle som en skabende kraft, på planeten og, inden
længe, videre endnu. Sammen med denne iboende kraft kommer ansvaret, ikke for at
bevare, men for at forbedre.

Download (PDF, Unknown)

Video: »Energi-gennemstrømningstæthed«. Dansk udskrift.
Dette kortfattede overblik over LaRouches begreb om energi-gennemstrømningstæthed afslører over for seeren de anti-entropiske, selvudviklende
karakteristika af dit omgivende univers, som reflekteres af livet og menneskelig
økonomi.
Det menneskelige fremskridts historie har, ligesom udviklingen af Jordens
biosfære, demonstreret en stabil forøgelse af det, Lyndon LaRouche har kaldt
energigennemstrømningstæthed. Marginen af forskellen mellem niveauet af den
krævede energigennemstrømningstæthed af systemet som helhed og den faktiske
energigennemstrømningstæthed, der udtrykkes af givne, levende organismer og
menneskelige samfund, er den bestemmende faktor i alle udslettelsesbegivenheder,
både for levende organismer og menneskelige samfund.
Langt fra den usandsynlige løgn om termodynamikkens anden lov, så bevæger
universet sig hen imod stadig højere niveauer af orden, der udtrykkes i de
konstant stigende krav om energigennemstrømningstæthed med udviklingen af
galaksen og større systemer som helhed.
Plante- og dyrearter, som det kendes fra PT- og KT-udslettelserne, har
rutinemæssigt stået over for denne udfordring om at opgradere eller uddø. For
250 millioner år siden i Perm-Trias- eller PT-udslettelsen, blev 96 % af alle
havarter udslettet, såvel som 70 % af alle landarter. Kridt-Tertiær- eller KTudslettelsen for 60 millioner år siden markerede udslettelsen af de
energiineffektive dinosaurer, der blev erstattet af pattedyr.
Begge disse systemer blev til sin tid erstattet af højere livsformer. Da
systemkravene ændrede sig, uddøde de forudgående arter. Denne næste platform for

liv, der havde ventet i kulisserne, med hændelsestidspunkterne meget tidligere i
processen, tager dernæst over som det herskende system omtrent lige så længe,
som den imødekommer kravene fra den, igen, konstante udvikling af kravene til
overlevelse. Der er ingen stilstand.
Udelukkende kun den menneskelige evolution er unik i denne proces, idet det
menneskelige samfund i sig indeholder muligheden for viljemæssigt at udvikle sig
selv – ulig dyrearter, der ikke viljemæssigt kan transformere sig selv til at
leve op til det, som det næste skift opad kræver af dem – samt oligarkiske
systemer, der bevidst har forpligtet sig til en politik med ingen teknologisk
udvikling og intet fremskridt, som hos den grønne bevægelse og det britiske
monarkis aktuelle fremstød for befolkningsreduktion. Et menneskeligt samfund vil
transformere sig selv viljemæssigt til at ligge foran kurven ved at sætte fokus
på økonomiske spydspidsmissioner, der vil øge dets energigennemstrømningstæthed.
Faktisk vil forbedringerne i det menneskelige system også øge udviklingsraten af
biologiske systemer. Dette finder allerede sted i form af forbedringer af
landbruget, og bakteriers og virussers respons på forbedringer inden for det
medicinske område. Modifikation af vejret gennem overrisling og vandprojekter i
stor skala ændrer direkte hele økologiske cyklusser.
Denne proces bliver ofte misforstået, som når man ikke ser skoven for bare
træer. Hvis den blot anskues inde fra et givent system, der ikke udvikler sig
hen imod at imødekomme forandringerne af basisforudsætningerne af systemet som
helhed, synes en given, etableret udviklingsplatform blot at stige og falde. Den
britiske løgn om civilisationens cykliske opstigning og nedgang udnytter blot en
kulturel fiasko; den vedholdende vane med at se på processer fra neden og op,
snarere end fra oven og ned.
Når man ser den fra oven, er denne proces snarere et udtryk for universets antientropiske udvikling. Hvis vi ser på det nylige tilfælde i Rusland, kan vi se,
hvad der sker, hvis man ikke holder sig foran kurven.

Se også:
»Hvorfor USA må gå med i BRIKS; IV: Et nyt system: Menneskets fremtid som en
Vernadskij-art«

Video: En vision for fremtiden.
Dansk voice-over

