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 antividenskabsagenter, 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.
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Befri Paven for Satan! Schellnhuber er en
satanistisk 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!

Schellnhuber: Satanistisk agent for Det
britiske Imperium
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 Commonwealthkontoret 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 Tysk-britiske 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
retningslinjer for reduktionen af CO2-udslip.
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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
»af-karboniseringsplan«,
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.

Pavebrevet 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.
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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 25årsdagen for Verdensnaturfondens (WWF) grundlæggelse. Prins

Philips »religiøse« top-miljøoperatør, 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.
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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-thursdayad.pdf

