Den
Grønne
Nazi
Internationale, og andet trin
af kuppet
Den 8. august (EIRNS) – Husker man Bob Mueller? Har man hørt
tale om ham for nylig? Efter at Muellers undersøgelse
mislykkedes på spektakulær vis, er fase to af kupforsøget imod
præsidenten begyndt. LaRouchePAC-analytikeren Barbara Boyd vil
i aften begynde at blotlægge rødderne i det britiske
efterretningsvæsen af denne nye fase; det finder sted i
LaRouchePACs
‘Fireside
Chat’
livetransmitterede
konferencesamtale, som er tilgængelig på LaRouchePACs webside;
det er i forlængelse af hendes tidligere succes for fase 1,
med hendes rapport, “Robert Mueller er en amoralsk juridisk
snigmorder: Han vil gøre sit job, hvis du tillader det”
udgivet i september 2017. (Robert Mueller Is an Amoral Legal
Assassin: He Will Do His Job If You Let Him).
I forhåndsvisningen af hendes præsentation i dag siges det:
”Næsten i samme øjeblik som ” Rusland, Rusland, Rusland !!! ”angrebet på det amerikanske præsidentskab kollapsede med
Robert Muellers mentalt afstumpede afgivelse af vidneudsagn
for Kongressen, blev en ny ‘fortælling’, en ny fase af kuppet,
sat i sving, komplet med faktuel voldelig koreografi og drab
på uskyldige. Dette angreb stammer fra de samme Britiske
imperialistiske kræfter og psykologiske krigere, der opfandt
myten om Russiagate. Det er ikke kun et angreb på Trump,
designet til at sikre hans nederlag i 2020. Det er et angreb
på hele nationens evne til at ræsonnere og vurdere
virkeligheden i takt med at verdensøkonomien balancerer på
kanten af endnu et sammenbrud. Mest af alt er det rettet mod
vores ungdom – dem, der historisk set har afstedkommet store
og historiske ændringer på afgørende vendepunkter i historien,
såsom den krise, vi står overfor nu. Præsident Trump udtalte
korrekt i denne uge, at det er presserende med en

kulturændring, og han prøver helt klart at finde ud af,
hvordan det kan gøres.”
Mrs. Boyd vil gøre det klart, at den ideologi, som
masseskytterne er blevet forsynet med, er en variant af grøn
fascisme. Selv om kommentarer og fremstilling af tingene måtte
få dig til at tro noget andet, er virkeligheden, at den
syntetiske trosstruktur, der er knyttet til den mistænkte i El
Paso-skyderiet og andre, er tæt sammenvævet med den stadig
mere diktatoriske og voldelige internationale “grønne”
bevægelse, angiveligt imod menneskeskabt “global opvarmning”,
hvilket Helga Zepp-LaRouche, præsident for Schillerinstituttet, har advaret kraftigt om i de seneste uger.
Den 16-årige ledende hovedfigur for den grønne bevægelse,
Sveriges Greta Thunberg, er tydeligvis ikke klar over, at
hendes kampagne finansieres af Warren Buffett, Gettys og andre
af Verdens rigeste mennesker. At det rent faktisk ledes af
finansoligarkerne i City of London og dets banker. Ligesom i
1920’erne og 1930’erne er deres økonomiske system i øjeblikket
truet. Nu, som dengang, forsøger de at udvide den diktatoriske
kontrol over alle verdens investeringsstrømme, denne gang
under banneret med ”grøn”, ”bæredygtig” investering. Nu, som
dengang, stiller de sig på linje for at støtte en
international fascistisk bevægelse. Det er en anden bevægelse
denne gang, men ikke så væsensforskellig – husk, at de
originale nazister også var “grønne.”
Nu, som dengang, udgør Rusland, Kina og USA potentielle
forhindringer. Præsident Vladimir Putin forkastede for nyligt
åbenlyst denne form for ”miljøisme”. Kina bygger både kulkraft
og atomkraftværker, både indenlandske og i energi-hungrende
udviklingslande i Afrika og andre steder. Præsident Trump har
taget USA ud af Paris klimaaftalen.
Forhåndsvisningen til aftenens LaRouchePAC-præsentation af
Boyd afsluttes således: ”Som sædvanlig har Lyndon LaRouche
givet os en løsning – Månen-Mars-missionen, som præsident

Trump har godkendt, og som vores folk nu må gøre til det
centrale spørgsmål i den kommende præsidentkampagne.
Identitetspolitik, biologisk determinisme, ideologier med nul
befolkningstilvækst og grønne ideologier er imperialismens
historiske værktøjer, som LaRouche understregede, da han
grundlagde denne politiske bevægelse. Derimod vil den
menneskelige kapacitet for kreativ tænkning komme i spil, hvis
den kollektive bevidsthed og fantasi bliver involveret i
lynprogrammet for at rejse til Månen og Mars, menneskets
faktiske naturlige sindstilstand.
”Lovmæssigt vil menneskesind, der engageres således, med
glæden ved at opdage og barndommens nysgerrighed, ikke
tolerere den irrationelle, pessimistiske og kyniske tale, der
for indeværende angiver at være vores offentlige diskurs.
Dette kan være gnisten til den nødvendige kulturelle ændring.
Deltag sammen med os i aftenens diskussion, når vi skaber en
kampagne for at få dette til at ske.

