Et revolutionært øjeblik –
Mueller fandt intet, alt
imens det ’Nye Paradigme’
tager form
Den 24. marts (EIRNS) – Tidens relativitet bliver tydeligt
demonstreret af det accelererende tempo af udviklinger i
verden over de seneste dage. I tider som disse skærpes den
fælles menneskelige bevidsthed og følsomhed, idet både de
fælles antagelser om ‘the powers that be’ knuses, og at
virkelig nye ideer, der er baseret på menneskets kreativitet,
kommer indenfor vores rækkevidde.
Statsadvokat Barr offentliggjorde i dag et fire-siders
dokument, der opsummerede den endelige rapport, som den
særlige anklager Robert Mueller forelagde fredag. Mueller
fandt absolut intet, der indikerede at præsidenten eller nogen
i hans familie eller hans administration skulle have
samarbejdet med Rusland. Intet. Mueller viste sig at være den
slange han altid har været ved at hævde, at han ikke kunne nå
frem til en afgørelse om “obstruktion”, idet han overlod det
til justitsministeren og hans stedfortræder, der straks sagde,
at der ikke var tegn på obstruktion. En fuldstændig analyse af
statsadvokatens rapport og den undergravende virksomhed, som
de kriminelle i Obamas justitsministerium og deres
neokonservative allierede har udført i årevis, på vegne af den
britiske efterretningstjeneste, for at vælte den valgte
amerikanske præsident, følger nedenfor. Husk på, at præsident
Trump for bare en uge siden ‘retweetede’ en anklage om, at
hele Russiagate fupnummeret var “designet til dels for at
hjælpe Storbritannien mod russisk indflydelse ved at lokke USA
til at tage en hård linje imod dem.” Dette er en kendsgerning,
der selvfølgelig blev dokumenteret af LaRouche-bevægelsen fra
starten af.

Denne historiske begivenhed er blot en af mange i de sidste 48
timer fra fredag til søndag:

Italien, en af verdens største økonomier og det
historiske centrum for den europæiske renæssance,
sluttede sig til den Nye Silkevej under Xi Jinpings
besøg, på trods af hysterisk modstand fra dinosaurerne i
EU’s bureaukrati i Bruxelles. Arrangementet fulgte blot
få dage efter det i fællesskab af MoviSol og Lombardiet
afholdte forum i Milano, hvor lederen af regeringens
‘Kina taskforce’, Michele Geraci, og Schiller
Instituttets grundlægger og formand, Helga ZeppLaRouche, i fællesskab talte om den verdenshistoriske
karakter af denne udvikling.

Den britiske regering sank ned i totalt kaos, da fristen
for Brexit hurtigt nærmer sig uden nogen løsning i syne.

I Frankrig indkaldte Macron hæren efter 19 uger med de
Gule Vestes demonstrationer.

Præsident Donald Trump tilsidesatte offentligt
sanktioner mod Kina og Nordkorea, der blev pålagt 24
timer tidligere af hans finansministerium, sanktioner
der blev støttet stærkt af hans nationale
sikkerhedsrådgiver John Bolton. Trump meddelte, at
holdet der forhandler en aftale med Kina vil tage til
Beijing på næste torsdag den 28. marts.

Officielle repræsentanter for USA, Rusland og Kina

mødtes i Washington, D.C. for at planlægge en vej frem
for tilbagetrækning af udenlandske tropper fra
Afghanistan, en af de ‘uendelige krige’, som Trump har
svoret at bringe til afslutning. Indtil nu har disse
bestræbelser været standset af anti-Rusland og antiKina-kampagnerne, der føres af de neokonservative og
Demokraterne.

Fornuftens kræfter er på vej, men imperiet vil ikke godvilligt
lade sig gå i glemsel. Høgene i militæret optrapper deres
provokationer mod både Rusland og Kina, alt imens de med det
yderste af neglene stopper eller i det mindste forhaler Trumps
indsats for at afslutte de koloniale krige, der blev lanceret
af Bush og Obama. Vores børn bliver misbrugt, og forledes til
at fordømme videnskab og fremskridt, og endog at fordømme det
at få børn, under forklædning af ‘the New Green Deal’. Det
finansielle system vakler på afgrundens rand, idet en vending
af ‘afkastkurven’ (yield curve) (også i de sidste 48 timer!)
har sendt kuldegysninger ned langs rygraden af ‘herrerne’ på
Wall Street og City of London. Demokraterne og deres
følgesvende blandt de neokonservative i det republikanske
parti er i febrilt hastværk for at fabrikere nye måder at
bringe USA’s præsident til fald på, lige præcist det tidspunkt
hvor han med det amerikanske folks aktive opbakning kan handle
på LaRouches program for at redde nationen og sætte verden på
en kurs imod et nyt paradigme. Det betyder at slutte sig til
den Nye Silkevej; at indkalde, sammen med Rusland, Kina og
Indien, til en Ny Bretton Woods-konference for at etablere et
nyt verdensomspændende finanssystem baseret på Glass-Steagall,
nationalbanksystem, for at skabe kredit til genopbygning af
industri, landbrug og infrastruktur og genoprette amerikansk
atom- og fusionsenergiudvikling og vores engang storartede
system til rumforskning gennem internationalt samarbejde på
frontlinjerne for den menneskelige viden.
Dette er tiden til handling. Mobiliseringen af alle nationers

borgere til at handle på opfordringen til at frifinde LaRouche
fremkalder følelsen af håb i dem, og optimisme for virkelige
løsninger, og for at overvinde årtierne med påført pessimisme
i et samfund, der drukner i narkotika, pornografi, krige og
nedskæringer. Find glæde i dette potentiale for menneskeheden.

