Det
britiske
Imperium
smuldrer; Banen er klar for
en Ny global Æra
Leder fra LaRouche-bevægelsen, 27. juli, 2015 – Det britiske
Imperiums kollaps fortsætter under vægten af implosionen af
dets finanssystem. Tiden er nu inde til at skabe et nyt
system, der er fri for deduktiv matematik!
Vi har levet i en verden af tåbelighed, af tro på dollaren, på
monetære værdier, i stedet for de skabende, produktive
værdier, sagde Lyndon LaRouche til en forsamling på Manhattan
i søndags.
Se video her:
LaRouche sagde til deltagerne, at menneskehedens fremtid er
afhængig af, at man afviser disse matematiske tilgange og
kommer tilbage til nogle standarder, baseret på principper,
som er menneskelige, fysiske standarder. Ikke matematiske
standarder, men menneskelige standarder. Forøgelsen af
arbejdskraftens produktive evne, som den repræsenteres af
anvendelsen af fysiske udviklingsprincipper, der kan anvendes
i menneskers praktiske adfærd.
For at gøre dette må Det britiske Monarki og dets håndlanger
Obama fejes bort, og et nyt præsidentskab må virkeliggøres[1],
som vil samarbejde med Rusland, Kina og resten af BRIKSnationerne. Denne proces fortsætter. Endnu mens Imperiet er i
færd med at kollapse, distancerer flere lande og institutioner
sig fra det kollapsende system.
Typisk herfor er udtalelsen fra lederen af den polske
centralbank, Marek Belka, hvor han siger, at Polen ikke vil
tilslutte sig euroen, som rapporteres af London Daily

Telegraph. Belka sagde,
»Man skal
der var i
Så længe,
skal man
tilslutte

ikke fare ind, når der stadig kommer røg fra et hus,
brand. Det er simpelt hen ikke sikkert at gøre det.
Eurozonen har problemer med nogle af sine medlemmer,
ikke forvente, at vi er entusiastiske mht. at
os.«

Belka sagde også, at verden var ved at løbe tør for ammunition
til at bekæmpe den næste finanskrise. Under en diskussion i
går sagde LaRouche, at den polske holdning er en faktor af
stor betydning. Den almindelige polak ønsker ikke at være
deltager i en krig mellem Tyskland og Rusland. De ville
foretrække at være en bro, ikke en slagmark.
Nærmere hjemme er Det forenede Kongerige (UK) ved at falde fra
hinanden. I sidste uge så man de store, britiske aviser
afsløre hjemmevideoen, hvor Dronning Elizabeth som barn lærer
den nazistiske Heil Hitler-hilsen, og Dronningens
angrebspuddel, Tony Blair, slide i det, da der udbrød en
revolte i Labourpartiet imod Dronningens nazistiske
nedskæringspolitik. Det rapporteredes i går, at Skotlands
tidligere førsteminister, Alex Salmond, siger, at endnu en
folkeafstemning om skotsk uafhængighed er uundgåelig.
Tidligere på ugen kaldte Blair det Skotske Nationalparti for
en flok hulemænd, fordi de erklærede sig for at være den
førende opposition mod regeringens nedskæringer i velfærden.
Og i USA vokser momentet for Glass-Steagall, der nu optager en
central plads i præsidentvalgkampagnen. I søndags var den
amerikanske presse fyldt med kommentarer om Hillary Clintons
kollapsende kampagne pga. tillidsfaktoren, og nogle peger
endda på Obamas Hvide Hus som værende ophavsmændene til, at
historien om den potentielle undersøgelse af Hillarys e-mails
blev lækket. Men LaRouche understregede, at Glass-Steagall er
SPØRGSMÅLET, og alt, hvad der ikke fokuserer på dette, kan man
ikke forlade sig på.

De politiske midler til at feje alt dette til side og bringe
et nyt system på plads, der er baseret på menneskehedens
fælles interesser, er for hånden. Det kan kun gøres på globalt
plan, og det er, hvad LaRouche er i færd med at bringe til
virkeliggørelse gennem sit Manhattan-projekt. Glem alt om at
forsøge at forandre verden fra et lokalt Pladderballe
Overdrev-perspektiv. Det vil ikke virke. Kun gennem at løfte
menneskehedens moralske egenskaber gennem videnskab og kunst,
som under sessionerne med LaRouche og tilknyttede
kororganisation, kan man opnå midlerne til rent faktisk at
besejre Det britiske Imperium.
[1] Se: »Det kommende overgangspræsidentskab under GlassSteagall; Fremtiden hedder Alexander Hamilton«,

