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Det er  

Det britiske Imperium,  

Fæhoved! 
 
4. april 2014 – Med et enkelt blik på et sim-

pelt verdenskort i dag bliver det åbenlyst, at den 

virkelige kilde til såkaldte »lokale konflikter«, som 

f.eks. dem, vi har set i Ukraine, Syrien osv., ikke 

kommer fra andre nationer, eller endda fra interne 

stridigheder – men fra et globalt imperiesystem. Fi-

nansiel krigsførelse, terror og den internationale 

narkohandel bruges som redskaber til at angribe og 

destabilisere suveræne nationalstater, som endda, 

under de aktuelle desperate omstændigheder, kan 

føre til global, termonuklear krig. Sagen om det for-

svundne, malaysiske fly MH370, som strategisk 

forecaster Lyndon LaRouche har betegnet som et 

»asiatisk 11. september«, er typisk for de hændelser, 

som skabes via denne metode til destabilisering. Det 

er planlagt af Det britiske Imperium. 

 

Dette nutidige, britiske imperium, som er 

fremstillet billedligt på ovenstående kort, hviler på 

udplyndring af frugterne af skabende, produktive 

nationaløkonomier, og efter nu, igennem næsten et 

halvt århundrede, at have udplyndret Vesten er det 

bankerot og konfronteres med et umiddelbart fore-

stående sammenbrud. Kun en tilbagevenden til prin-

cipperne om national suverænitet og lov mellem 

nationer, som håndhæves gennem en suveræn rege-

ringsmyndighed, kan fjerne udløsermekanismen i 

den aktuelle, truende situation. USA’s og Europas 

økonomier kan ikke længere levere den nødvendige 

støtte til at holde det globale finanssystem gående, 

hvilket bringer det frem til dets aktuelle dødsfase: 

»bail-in«; en politik, som vil detonere verdens fi-

nanssystem med samme kraft som en elevator, der 

braser igennem gulvet fra 70. etage.  

 

»Alt hænger sammen her, og det er nøglen i 

det her, og det forstår de fleste mennesker ikke. Der 

er en direkte forbindelse mellem lanceringen af en 

termonuklear krig og den økonomiske krise i det 

transatlantiske samfund. Man mistede grebet om 

tøjlerne. Wall Street og London, som er centrum for 

hele denne aktivitet, som organiserede bail-in-

programmet som en del af bail-out-programmet, har 

indset, at, hvis dette fortsætter, vil hele det transat-

lantiske samfund stille træskoene, vil gå bankerot. 

Derfor har dette været motivet til at gå frem med en 

termonuklear krig, og er givet som opgave til præsi-

dent Obama. Obama er den mand, der har fået opga-

ven at lancere termonuklear krig over hele planeten. 

Når de først begynder med bail-in, så vil denne bail-

in virke som detonator for bomben! Og hvis det bli-

ver sat i gang, og det er det nu klar til; Wall Street er 

ved at være klar til at blive udslettet. Det vil forårsa-

ge et kædereaktionslignende sammenbrud. Det vil 

tilintetgøre hele det transatlantiske områdes finans-

system.« 

 

»Derfor går deres håb ud på, at de kan knuse 

og udplyndre det eurasiske system! Det er motivet 

for krigen. Det er den eneste raison d’etre for den 

krig!«   

 - Lyndon LaRouche          

 

Det britiske Imperium ved det: Skulle  

bail-in ske før en generel, termonuklear krig, ville 

Det britiske Imperium selv, bogstavelig talt, blive 

udslettet. Dette er den virkelige årsag bag Dronnin-

gens [den engelske] marionet, præsident Barack 

Obamas, aktuelle, panikslagne plan om »Tredje 

Verdenskrig«, og ikke »lokale« omstændigheder af 

nogen som helst art. 

 

Hvis Obama blev fjernet fra embedet gennem 

en rigsretssag, eller af sit partis ledere ganske enkelt 

fik besked på at træde tilbage, ville USA ikke kunne 

føres yderligere frem mod en britisk-orkestreret ver-

denskrig. Kongressens nylige godkendelse af støtte 

til et nazistiske styret kup, dikteret fra London, de-

monstrerer, at også den lader sig bruge som villigt 
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offer for imperiet, parat til, bevidst eller ej, at føre 

verden ind i en termonuklear krig. Denne politik ved 

Dick Cheney noget om.  

 

Vi må falde til ro og tænke, og handle for at 

stabilisere nationen, som Franklin Roosevelt gjorde, 

med Glass-Steagall, reorganisering gennem kon-

kursbehandling [af de bankerotte banker] samt ud-

vikling af nationens fysiske potentiale. Denne politik 

må udvides til at skabe en international ramme for 

samarbejde mellem nationerne om en varig fred og 

et nyt niveau af videnskabelig tænkning og kultur. 

Bail-in-politikken må forhindres, og større mål, som 

vil tjene suveræne nationers gensidige interesser, må 

vedtages. Med Lyndon LaRouches ord: 

 

»Nu er tiden for fred ikke en simpel mulighed, 

men en moralsk nødvendighed; at princippet om 

national suverænitet i internationale anliggender, 

som det tidligere blev forstået, mens Franklin Roo-

sevelt var præsident, må opretholdes. Sådanne ga-

rantier, og disses klart tilsigtede hensigter, må nu 

blive lov i verden..« 

 

»Lad os derfor vedtage en ny, bedre mission 

og bedre udsigter for hele menneskeheden og dens 

fælles interesser nu. Lad os, omsider, bringe frede-

ligt samarbejde under kontrol. Jeg er overbevist om, 

at Kardinal Nicolaus Cusanus, blandt andre, ville 

glæde sig, om end opfyldelsen stadig forestår, over 

et sådant aktuelt resultat.«  

 

 

Denne flyvebladstekst er oversat fra et LPAC-

flyveblad, distribueret over hele USA (SI-red.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASS-STEAGALL,  

IKKE EU-FASCISME 
 

Bankunionen vil tage dine penge  

og dit liv! 
 

VI HAR LØSNINGEN PÅ DEN 

ØKONOMISKE KRISE: 
 

Glass/Steagall bankopdeling:  

Skatteydere og bankkunder skal ikke  

betale for bankers spillegæld 
 

Nyt kreditsystem:  
Statskreditter til produktive investeringer 

og økonomisk opbygning 
 

Infrastruktur–Fusionsøkonomi:  

Transformér økonomien med visionære 

projekter og fusionskraft 
 

 - Få hele Schiller Instituttets udførlige 

trepunktsprogram for en økonomisk 

genrejsning i Danmark: 
 

http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf 

 

KOM TIL POLITISK  

ORIENTERINGSMØDE: 
 

Torsdag 10. april kl. 19.00 
 

Schiller Instituttets kontor,  

Sankt Knuds Vej 11, kld. tv.,  

1903 Frederiksberg C.  

Tlf.: 35 43 00 33; mobil: 51 21 72 06  

Eller vær med via Google Hangouts   
 

Kontakt Aarhus:  

Janus Kramer: 28 51 87 50   

Hans Schultz: 60 16 40 96 
 

Tag Ansvar!  

Vær en Nationsbygger! 
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