Fra LaRouche-bevægelsen 12.
okt. 2014:
Vi har et gyldigt koncept,
som kan besejre Det britiske
Imperiums ’Sorte Død’
Vi balancerer på randen af en global sammenbrudskrise, som
hastigt nærmer sig, understregede verdens fremmeste,
økonomiske forudsiger, Lyndon LaRouche, i dag. Med mindre der
gribes ind for at afspore denne udvikling, så vil det, som
menneskeheden står overfor, ikke være forskellig fra den Sorte
Død, som i det 14. århundrede tilintetgjorde næsten halvdelen
af den europæiske civilisation.
Det britiske Imperiums og dettes Obama-regerings forsøg på at
hamre en »bail-in« af deres bankerotte system igennem – som
efter planen skal testes i et »finansielt krigsspil«, som
britiske og amerikanske, økonomiske embedsmænd på højt niveau
vil gennemføre i Washington den 13. oktober – er en politik
»til minde om den Sorte Død, præcist«, understregede
LaRouche. »Og der er ingen forskel på det og den Sorte Død.«
»Og det er, hvad vi må kæmpe imod. Der findes ingen
risikofri måde at gøre dette på; der er ingen risikofri
måde.«
»Vi er nu ved et punkt, hvor vi har et gyldigt koncept som
vores politik. Denne politik vil fungere, hvis den får lov
til det. Hvis den ikke får lov at fungere, så glem alt. For
dette er ligesom tegnet på den Sorte Død. Hvis man ikke i
det mindste gør nogle af de ting, som man burde gøre, vil
man miste alt det, man altid har ønsket sig. Og faktisk har
kun de, der gør dette, fortjent det.«

Selv, mens LaRouche diskuterede denne slagplan med
medarbejdere i løbet af weekenden, marcherede Det britiske
Imperiums politik, gående ud på med fuldt overlæg at bringe en
Ny Mørk Tidsalder over planeten, ubønhørligt frem. Mens
Londons ISIS-terroristhorde fortsat overfalder Kobane i Syrien
og Bagdad i Irak, meddelte deres kyssende fætre i Libyen –
Ansar al Sharia – at de var få dage fra at overtage kontrollen
over Benghazi. Som LaRouche advarede om den 10. okt.,
»Vi står på randen af noget, der er parat til at spredes i
hele området. Vi står over for den umiddelbare mulighed for
et løbsk horror-show. Obama er ansvarlig for at promovere
denne krig i Mellemøsten. Med mindre han fjernes fra embedet
eller gøres totalt impotent, er udsigten til at få stoppet
spredningen af denne krig ringe.«
Det samme er tilfældet med Ebola-krisen, som hærger ude af
kontrol i Vestafrika og nu er begyndt at sprede sig til det
europæiske kontinent. I Spanien går sygeplejersker og andre
sundhedsarbejdere i panik og melder sig syge eller afviser
på anden vis at behandle patienter i karantæne, som muligvis
er smittet med Ebola, af frygt for, at de mangler
uddannelse, beskyttelsesforanstaltninger og fremgangsmåder,
der kan sikre deres eget helbred. Men den spanske regering,
ligesom de øvrige, europæiske regeringer, fortsætter med at
følge Trojkaens økonomiske politik med ødelæggende,
økonomiske nedskæringer, som er i færd med at udslette
infrastrukturen inden for sundhedssystemet, så vel som inden
for den øvrige, produktive økonomi.«
Dette er også »til minde om den Sorte Død, præcist.«
Men, i lighed med den tidlige Ny Mørke Tidsalder, så kan også
denne besejres med en global Renæssance inden for videnskab og
klassisk kultur, af den art, som BRIKS med allierede nationer
har påbegyndt, centreret omkring idéer, som Lyndon LaRouche og
hans medarbejdere har udviklet og promoveret hen over 40 år.

