»Grøn« er ved at slå os ihjel
Råddenskaben er så vidt udbredt, at de fleste mennesker ikke
længere lægger mærke til den; men grøn ideologi og politik er
i færd med at slå os ihjel. Samtidig med, at vi lukker Wall
Street ned, er det vores komplementære politik at lukke den
grønne politik ned og igen komme i gang med økonomisk
fremgang.
Intet område af verdensøkonomien har undgået ødelæggelse
gennem den grønne politik, der er blevet finansieret og
gennemtvunget af de store Wall Street-financierer og anglohollandske ditto. Nemlig:
Energi: Takket være grøn sabotage af nuklear fission og
fusion, lever store dele af verdens befolkning uden
livreddende elektricitet og er dømt til elendige, korte liv,
for ikke at tale om virkelig, miljøbestemt fornedrelse.
Vand: Grøn politik har dræbt de fleste af de betydeligste
vandstyringsprojekter, der har været fremme på tegnebordet
siden TVA [Tennessee Valley Authority], under påskud af at
redde »naturen« og »de sparsomme ressourcer«, og har således
prisgivet menneskeheden til ødelæggende oversvømmelser, tørke,
vandbårne sygdomme og fødevaremangel.
Fødevarer: Den grønne politik har systematisk angrebet de
videnskabelige investeringer og tilnærmelser til udvidelsen af
verdens fødevareforsyning, idet den benytter perverterede
argumenter, der favoriserer lokale landmænd og »naturlige«
fødevareemner for at maskere planen om at reducere verdens
befolkning.
Befolkning: Ved hjælp af den kunstigt skabte knaphed på
energi, vand og fødevarer har den grønne bevægelse direkte
angrebet menneskets kerneidentitet som et skabende væsen og
har derved retfærdiggjort en politik, der afskriver hele
befolkningsgrupper som »overflødige« eller som »liv, der ikke

er værdige at leve«. Dette nedværdigende koncept om
menneskeheden som »blot endnu en dyreart« indeholder
potentiale til at tilintetgøre mange flere menneskeliv, end
alle de ovenfor nævnte materielle afsavn.
Den »grønne« politik må afskaffes! Den er i modstrid med den
menneskelige eksistens’ virkelighed, som har været afhængig
af, at mennesket har anvendt sine skabende evner til at forøge
sin
magt
over
naturen
gennem
forøgelsen
af
energigennemstrømningstætheden. Enten gør mennesket fremskridt
mht. viden og produktiv evne, eller også dør det.
Frem til omkring det tidspunkt, hvor mordet på John F. Kennedy
skete, var denne idé om fremskridt, frem for alt andet,
indlejret i den amerikanske identitet. Denne idé havde smittet
til hele sektioner af verden – Tyskland, Japan, Rusland og
andre dele af Europa og det amerikanske kontinent. Det var en
idé, der med enorm kraft havde inspireret folk til at udføre
store foretagender og projekter, der stadig den dag i dag
opretholder civilisationen.
Det er netop årsagen til, at verdens førende finansoligarki,
centreret omkring de anglo-hollandske monarkier, optrappede
sin »grønne« bevægelse i 1960’erne. Denne bevægelses
kerneinfrastruktur,
der
er
skamløst
baseret
i
racehygiejnebevægelsen, var der allerede, men fra 1960’erne og
begyndelsen af 1970’erne voksede den kraftigt – gennem
Verdensnaturfonden, Grænser for Vækst, »anti-atomkraft« og den
perverterede rock-narko-sex-modkultur, der i dag er den
dominerende kultur i den globaliserede verden. Deres plan, som
Lyndon LaRouche har understreget, og som den grønne bevægelses
dokumenter og talsmænd gentagne gange åbenlyst har erklæret,
er at reducere det menneskelige befolkningstal, som de kalder
en »cancer« på Jorden, fra det nuværende godt 7 milliarder,
til et angiveligt »bæredygtigt« befolkningstal på mindre end 1
milliard.
Der kan ikke være nogen »bæredygtig«, menneskelig eksistens

uden teknologisk fremskridt! Enten gør mennesket fremskridt
mht. sin magt og sine intellektuelle evner, eller også dør
det. Den grønne ideologis mentale råddenskab vil meget let
falde bort, efterhånden som vi atter indlader os på store
projekter, men vi må direkte identificere den som det onde,
den er.
»Grøn« skal, sammen med Wall Street, væk!
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