Uden en mission er I døde!
22. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – »Bankerotten i USA’s
økonomi er generelt set færdigt. Det er absolut færdigt«,
erklærede Lyndon LaRouche kategorisk i sin diskussion mandag
den 21. marts med LPAC Policy Committee, under den
internationale webcast.
Mens de fleste amerikanere ser den anden vej og med frygt i
sjælen forsøger at lade som om, at det ikke finder sted, så er
det, vi i virkeligheden er vidne til, hele det transatlantiske
finanssystems død – det er bankerot og står ikke til at redde.
Men, vi er også vidne til en nations død, og dens befolknings
død, fordi vores fornemmelse for en national mission – og de
enkelte individers fornemmelse af formål og selve det, at have
en identitet – systematisk er blevet fjernet af Det britiske
Imperium, dets agenter og dets politik internt i USA. Intet
har været så afgørende for denne operation som nedlæggelsen af
NASA, som er kulmineret under Obamas præsidentskabs-parodi.
I går erklærede LaRouche: »Der er hele kategorier af folk, der
under normale omstændigheder var produktive mennesker. De har
ikke længere nogen rolle at udfylde. For det første sidder vi
på toppen af en vulkan, som er det bankerotte, transatlantiske
finanssystem, som kan – og vil – eksplodere i en
hyperinflationsskabende nedsmeltning, hvad øjeblik, det skal
være. Tro endelig ikke, at den nuværende politik med endeløse
bailouts og »helikopterpenge«, som tidligere formand for
Federal Reserve, Ben Bernanke, holdt af at kalde det, kan
holde stand. Man kan ikke forsøge at ’redde’ for 2 billiard
dollar værdiløse, spekulative finanspapirer med endnu en
billiard finansielt affald, uden, at det eksploderer op i ens
ansigt. De regeringer, der støtter op omkring denne galskab –
såsom Obamaregeringen – er lige så skyldige i de forbrydelser,
der begås.
Det

britiske

Imperium

er

dømt

til

total

undergang,

understregede Lyndon LaRouche i dag, og de handler i total
desperation: de vil ikke acceptere et nederlag, og de er
parate til at dræbe en masse. Der er stærke indikationer på,
at dette er i gang i USA, såvel som i Europa.

Dødsfald som følge af narko-overdosis, alle kommuner, USA,
2002-2014. O.D.’s er steget til tårnhøje tal i næsten alle
USA’s kommuner under Bush’ og Obamas præsidentskaber.
Ud over det eksploderende finanssystem, så sidder vi også på
toppen af nok en vulkan, som er den erklærede hensigt fra Det
britiske Imperium – og fra deres marionet, Barack Obama – om
at fremtvinge regimeskift i Rusland og Kina. Som Lyndon
LaRouche i årevis har advaret om, så er kriserne i Libyen,
Syrien og Irak, og international terrorisme generelt, alle
sammen rettet mod et strategisk atomopgør med Rusland og Kina.
De seneste »barbariske« terrorhandlinger i Bruxelles, som
præsident Vladimir Putin kaldte det, er ingen undtagelse. Idet
hun talte om de internationale sponsorer af terrorisme – som
vi ved er Det britiske Imperium, der opererer under diverse
flag – var talsperson for det russiske Udenrigsministerium,
Maria Zakharova, ligefrem: »Man kan ikke støtte terrorister i
én del af verden uden at forvente, de også dukker op i en
anden.«
Rusland og Kina fortsætter med at spille deres rolle i at gå
op imod dette vanvid, og bygge et Nyt Paradigme baseret på en
mission for menneskeheden, der udfolder sig omkring win-winsamarbejde om grundlæggende forskning så som rumforskning, og
samstemmende store infrastrukturprojekter her på planeten
Jord.
Men for at det skal lykkes, må USA bringes med ombord i dette
Nye Paradigme. Til en begyndelse må de nazister, der ønsker at
forvandle USA til en koncentrationslejr, afsløres som det, de
er – lige fra FBI-hooligans, til Obamas drabsmaskine og til

Wall Street-bankerne, der har folkemord i deres kølvand. At
give dem en stærkt forsinket blodtud er en god måde at få
humøret op og genoplive optimisme på.
Dernæst må landet genoprette sin fornemmelse for national
mission omkring NASA’s rumprogram, med Kesha Rogers’ kampagne
som spydspids for vore bestræbelser i denne retning. Dette vil
gengive folk ikke alene produktive jobs, men selve deres
fornemmelse for mening og menneskelig identitet. Og det er en
kraft, som Det britiske Imperium ikke kan håndtere.

