Den Verden som vi mener at
kende
er
ved
at
gå
i
opløsning
Den 9.oktober (EIRNS) —Hvis det næsten dagligt ser ud som om,
at endnu en institution, der syntes at være uforgængelig,
kollapser for øjnene af én, er det ikke blot en forestilling
man har. I de seneste år har vi været vidne til, at
medievirksomhederne giver afkald på enhver form for
forestilling om at have forbindelse med virkeligheden.
Fremkomsten af økofascistiske organisationer, der kræver
ødelæggelse af det industrielle samfund samt affolkning,
forsøger at ødelægge selve idéen om menneskelig fremgang –
bemærk, at mange folk smilede og nikkede, da det misbrugte
barn Greta Thunberg bad Verden om at opgive “eventyrene om
evig økonomisk vækst.” Vatikanet, der af sine venner og dets
fjender bestemt betragtes som en permanent institution, er
rystet i sin grundvold under vægten af sexskandaler, en
omfattende mangel på præster, og nu, en pave, der åbent
sponsorerer sataniske politikker, herunder en nu igangværende
synode, hvor præster og biskopper fejrer hedenske dyder og
støtter økofascisme og affolkning. Så er der Wall Street, som
nu har fået oprettet en livline til den Føderale Centralbanks
pengetrykkerier, og som muligvis ikke – tilligemed med City of
London – overlever det indeværende år. For ikke at nævne det
britiske parlamentariske system, som splitter sig selv ad i
forsøget på at forhindre gennemførelsen af det britiske folks
vilje til at forlade EU og genvinde national suverænitet.
Tilføj til denne række af kollapsende institutioner Kongressen
i USA. Som præsidentens rådgiver Pat Cipollone tydeligt
demonstrerer i et brev, der i går blev leveret til de
demokratiske ledere i Repræsentanternes Hus – “Folkets Hus” –
er denne centrale institution i det amerikanske system blevet
omdannet til et ‘Star Chamber’ i traditionen af den britiske

ret nedsat af ‘The Crown’, hvor der helt kan dispenseres for
loven for i stedet at følge de royale luner. Hvad værre er:
“Lord” Schiff har forvandlet Repræsentanternes Hus til et
agentur
for
en
totalt
korrupt
afdeling
af
efterretningstjenesten, der har samarbejdet med britiske,
australske og italienske regeringsagenter, samt den
nynazistiske ledelse af Ukraines tidligere regering (hjulpet
til magten af Obama-administrationen) i et forsøg på at vælte
USA’s præsident – hvilket vil sige forræderi.
Cipollone skriver, at Demokraterne i Repræsentanternes Hus
har: “nægtet præsidenten retten til at krydsforhøre vidner, at
indkalde vidner, at modtage udskrifter af vidnesbyrd, at have
adgang til beviser, at have tilgang til rådgivning og mange
andre grundlæggende rettigheder garanteret for alle
amerikanere. De har ført deres sag i hemmelighed. De har
krænket borgerlige frihedsrettigheder og adskillelsen af
magten ved at true embedsmænd i den udøvende gren af
regeringen, og hævder, at de vil forsøge at straffe dem, der
udøver grundlæggende forfatningsmæssige rettigheder og
beføjelser. Alt dette er i strid med forfatningen,
retsstatsprincippet og alle tidligere fortilfælde. Aldrig før
i vores historie har Repræsentanternes Hus – under kontrol af
begge politiske partier – ført det amerikanske folk ned ad den
farlige vej, som de nu synes fast besluttet på at forfølge.”
Præsidenten nægter med rette at deltage i dette kriminelle
foretagende, mens rigsadvokatens nu udvidede undersøgelse af
kupforsøget, der er kendt som “Russiagate”, og nu den falske
rigsretssag, snart vil stille disse ‘Star Chamber’ dommeraspiranter for retten for deres meget reelle forbrydelser.
LaRouchePAC og EIR har dokumenteret disse kriminelle
handlinger fra begyndelsen og påvist, at de samme kræfter,
endda mange af de samme personer, stod bag retsforfølgelsen af
Lyndon LaRouche i 1980’erne – og grundlæggende af de samme
årsager. Hans posthume frikendelse i dag ville sprænge de
illusioner, der har underlagt den amerikanske befolkning

informationskrigen igennem de sidste 35 år. Anmod præsidenten
om at rense LaRouches navn.

