Et faseskifte ryster Verden –
nu er det LaRouche-tid
Den 1. oktober (EIRNS) —Den 1. oktober markerer 70-årsdagen
for oprettelsen af Folkerepublikken Kina. Beijing var scenen
for en ekstraordinær festligholdelse med over en million
mennesker til stede for at ære den mest spektakulære
transformation af en nation i historien. Enkle statistikker
viser transformationen – mellem 1949 og i dag er den
forventede levealder steget fra 35 til 77 år,
spædbørnsdødeligheden faldet fra næsten 250 pr. 1000 – en
fjerdedel af alle fødte – til mindre end 10, og analfabetismen
er faldet fra 80% til under 1% , hos alle undtagen de ældre.
Og alligevel ignorerer det vestlige etablissement denne
forbløffende præstation for i stedet vidt og bredt at
‘broadcaste’ den voldelige farverevolution, som de selv har
finansieret og sat i gang i Hong Kong. I dag satte pøbelen ild
til, lukkede ned for og skamferede flere undergrundsstationer
og regeringsbygninger, kastede Molotov-cocktails mod politiet
og “lykkedes” til sidst med at få “blod på skjorten”, som de
ønskede, da en maskeret ung, der svingede et jernrør mod en
politimand, blev skudt, og befinder sig i kritisk stand i
skrivende stund. Hensigten er et regimeskifte i Beijing, idet
man prøver at sælge løgnen om et umenneskeligt diktatur, der
undertrykker sit folk.
Amerikanere, der falder for denne linje i pressen, må
reflektere over det faktum, at de samme mennesker, fra både
det neokonservative-”højre” og neoliberale “venstre”, der
driver denne regimeskifte-operation mod Kina under det falske
råb om ”demokrati”, er nøjagtigt de samme mennesker, der kører
regimeskifte-operationen mod De Forenede Stater, og hektisk
forsøger at få præsident Donald Trump fjernet fra embedet, før
det forestående økonomiske sammenbrud rammer det vestlige
finansielle system. Begge operationer drives fra London. De

liberale medier, der falbyder løgnene bag rigsretssagen mod
præsident Trump, priste i dag åbent den krigsførende John
Bolton for hans angreb på Trump for ikke at starte en krig mod
Nordkorea, snarere end at forhandle om en fredelig afvikling
af atomvåbnene. Sandelig nogle underlige sengekammerater, men
ingen overraskelse for dem, der forstår det britiske imperiums
‘gang-countergang’-metodik, som længe har været udstillet på
EIR’s sider.
Det amerikanske folk lugter denne lunte. En faseændring fejer
gennem den amerikanske psyke, en forandring, som LaRoucheorganisatørerne genkender og mobiliserer over hele landet.
Processen med rigsretssag er en panikindsats for at forhindre
Trump og hans justitsminister William Barr i at afsløre det
forræderiske kupforsøg, der ledes af Obama-administrationen og
dets korrupte efterretningsteam, dirigeret af Christopher
Steele og hans overordnede i Storbritanniens MI6 og GCHQ
(General Communication Head Quarter er den britiske pendant
til NSA i USA, red.). Mandag aften identificerede senator
Lindsey Graham denne britiske fjende – “Hvis man er bekymret
over, at udenlandske mennesker er involveret i vores valg,”
sagde Graham, “burde man bekymre sig om, at Christopher Steele
er ansat af det Demokratiske Parti.”
Det amerikanske folk vil heller ikke købe den idé, der
tilbydes af den patetiske Greta Thunberg og hendes
økofascistiske sponsorer. Hvad de muligvis ikke forstår helt
så godt, er, at dette klimahysteri drives af City of London og
deres agenter på Wall Street. I dag oprettede Bank for
International
Settlements
(BIS),
centralbankernes
centralbank’, et ‘initiativ for grønne obligationer’ for at
facilitere “forgrønnelsen af finanssystemet”, der er sat i
gang under ledelse af chefen for Bank of England Mark Carney.
Basis for ”risikostyring” under denne monstrøse ordning er
ikke levedygtigheden af et industri- eller landbrugsprojekt,
men hvor meget CO2 der genereres af investeringen. Med andre
ord skal investeringer i stort set ethvert moderne industri

eller landbrugsprojekt således straffes, – at de helt skæres
væk.
Trump har forpligtet sig til internationalt samarbejde i regi
af Månen-Mars missionen. Ligesom Kina, Rusland, Indien og de
fleste af udviklingslandene har han ikke til hensigt at begå
økonomisk selvmord ved at bremse udvikling af fossilt
brændstof. I denne uge sendte han chefen for Det Hvide Hus´
Kontor for ‘National Drug Control Policy’ til Kina, hvor de to
nationer blev enige om at et tæt samarbejde om at bekæmpe
fentanyl-krisen og anden narkotikahandel. Denne form for
internationalt samarbejde, der er baseret på ægte videnskab,
reelle fremskridt og befolkningens reelle fysiske og mentale
sundhed, er faktisk midlerne til at besejre det britiske
imperiums planer om folkedrab. Imperiet er bange for at Trump
– når boblen brister, hvilket er nært forestående – vil
vedtage det fulde LaRouche-program for at gendanne et system
efter Hamiltons principper og forene verden i ånden af ‘Den
Nye Silkevej’. Vi må sikre os, at deres frygt går i
opfyldelse.

