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Skal en ny præsident træde til eller den siddende
genindsættes?
På trods af mediernes påstand om mangelende beviser på
valgsvindel, er der tydelige beviser på dette. Fremfor at
berette om dette gentager de danske medier blot, hvad de hører
fra Reuters og andre.
Hvordan kunne Trump være årsag til en republikansk sejr i både
Senatet og Repræsentanternes Hus (hvor demokraterne flertal
mindskedes), men ikke en sejr til sig selv?
Klager i retssystemet underkendtes på teknikaliteter og
pragmatisme.
Det amerikanske retssystem handler ikke om rigtigt eller
forkert.
Eksempelvis blev LaRouche og sine nærmeste medarbejdere
uskyldigt dømt til fængsel i 1980’erne.

I USA er der en kamp om magten og den ender ikke den 20.
januar.
Det samme apparat, som støtter Joe Biden, diskuterer hvordan
man kan vinde en atomkrig gennem brugen af taktiske atomvåben.
Det var præcist denne krigfraktion, som Trump blev valgt til
at stoppe.
Indtil den 20. januar er Trump stadig præsident. Han burde
f.eks. benåde Julian Assange og Edward Snowden, og frikende
Lyndon LaRouche. Han burde udnævne en særlig anklager:
“Var der en kriminel sammensværgelse for at underminere den
demokratiske proces?”
Trump bør også afklassificere den information, der afslører
efterretningstjenesterne ugerninger.
Kampen er ikke mod den “dybe stat”, men mod det britiske
Imperiums kontrol over USA.
Angående COVID-19 huserer en del konspirationsteorier, men det
egentlige spørgsmål er: Hvorfor gjorde vi ikke som Kina? De
havde kun problemer det første kvartal og er nu tilbage med de
samme vækstrater som før pandemien begyndte.
Kina har lige fuldført en succesrig Chang’e 5 rum mission til
Månen, hvor en sonder samlede månestøv. De har en langsigtet
plan om at udvinde Helium-3 til fusionskraftreaktorer og de er
også meget engageret i et forskningsprogram til udvikling af
fusionsenergi.
Hvad der er sket i Kina kan sammenlignes med 18.- og 19.tallets USA, under Lincoln og Franklin DRoosevelt.
Hele verden er kaotisk, men på en sådan måde, at potentialet
for en bedre fremtid viser sig.
Glem, i denne sammenhæng, ikke at se den seneste konference
fra Schiller Instituttet fra weekenden.
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