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

energigennemstrømnings-tæthed 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,
kontinent.
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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.
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