Vladimir Putin er ikke den
eneste, der kan judo
Leder fra LaRouche PAC, USA, 28. sept., 2017 – Vores
cirkulering og mobilisering omkring EIR-dossieret, skrevet af
Barbara Boyd, »Robert Mueller er en umoralsk, juridisk morder:
Han vil gøre sit job, hvis I giver ham lov«, placerer
modstanderne i en position, hvor, jo mere, de forsøger at
anklage denne præsident på falsk grundlag, og jo mere ekstrem,
deres bagvaskelse og nedgørelse af ham er – desto mere gør de
vores arbejde for os! Jo værre, de er, desto bedre for os –
desto mere beviser de vores sag. Ingen, der har fulgt med i
kendsgerningerne, kan være i tvivl om, at præsident Trump
udsættes for »LaRouche-behandlingen«, som folk har fortalt os
i månedsvis i vores organisering. Nu har Barbara Boyd samlet
tre af de store, uforklarlige mysterier i nyere historisk tid:
for det første, de falske anklager mod Lyndon LaRouche;
dernæst, 11. september, 2001, og mørklægningen af
begivenhederne; og nu, den forrykte heksejagt imod denne
præsident. Og, ved at følge sporet efter den »juridiske
morder« Bob Mueller i alle tre mysterier, viser hun, hvem, der
virkeligt stod bag dem alle tre – og, hvad der er vigtigere,
hvorfor de gør det.
Den trussel, imod hvilken oligarkiet har brugt Bob Mueller som
deres udsending i alle disse år, er det Nye Paradigme, der
legemliggøres i den kinesiske præsident Xi Jinpings politik
for »Ét Bælte, én Vej«, og som Kina vedtog som landets
officielle politik i 2013, for fire år siden. Men det går
meget længere tilbage end som så. Lyndon og Helga LaRouche har
kæmpet for præcis dette aspekt, siden Berlinmuren faldt i
1989.
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Men faktisk endnu længere tilbage – til Lyndon LaRouches
forslag i 1970’erne. Med start dengang vandt LaRouche den
fremtidige præsident Reagan for sit forslag om et Strategisk
Forsvarsinitiativ, der, i betragtning af den anderledes
historiske periode, havde præcis samme formål som de senere
LaRouche-forslag for den »Produktive Trekant« (Paris-BerlinWien) og den »Eurasiske Landbro«, der var de umiddelbare
forløbere for »Ét Bælte, én Vej«.
Mordforsøget
på
præsident
Reagan
og
den
vilde
bagvaskelseskampagne og de falske anklager mod Lyndon LaRouche
– »Donald Trump-behandlingen«, som LaRouche blev udsat for –
havde dengang til formål at ødelægge den verdenspolitik, der i
dag anføres af Kina og Rusland. Muellers arbejdsgiveres
politik har lidt nederlag på verdensplan; vores er lykkedes.
Men, ved det amerikanske folk dette? De har ingen anelse om
det! En fuldstændig anden verden er blevet indviet, et Nyt
Paradigme, der er lige så forskelligt fra det 20. århundrede,
som den italienske renæssance var det fra den europæiske
middelalder, som Helga Zepp-LaRouche igen i dag udtrykte det i
et interview med »Rogue Money Radio«.
Denne hemmelighed er blevet holdt mere omhyggeligt skjult end
alle løgnene i »Russia-gate«. Men, følg blot de spor, Barbara
Boyd fremlægger, og det er uundgåeligt. Dette Nye Paradigme er
allerede kommet – og vi må tilslutte os. Og, med USA, der
konfronterer en række naturkatastrofer, der kræver LaRouches
politik for at overvinde dem og vende vores økonomi rundt,
samtidig med, at præsident Trump forbereder sig til et
statsbesøg i Kina i november måned – så er øjeblikket, vi må
gribe for at gøre det, nu.
Foto: Vladimir Putin deltog i en træningstime med judo-udøvere
under et møde med det nationale russiske judo-team. 8. januar,
2016. (en.kremlin.ru)

