Deltag i Mission Impossible!
USA, Rusland og Kina kan opnå
fred gennem udvikling
Den 11. juni (EIRNS) – Det blev i dag bemærket af Dennis
Speed, en leder i LaRouche-organisationen, at alt, hvad der er
muligt at opnå inden for det nuværende politisk-økonomiskkulturelle paradigme, bestemt ikke er værd at opnå, da
civilisationen er dømt til undergang, hvis dette paradigme
ikke bliver erstattet af et paradigme, der er baseret på
værdighed for alle mænd og kvinder på jorden, med en ny
sikkerheds- og udviklingsarkitektur for samtlige nationer.
Dette problem forværres af den gennemgående følelse af
pessimisme i verden som følge af, at USA’s ledelse er så
korrupt og inkompetent, at det vil være umuligt at gøre en
ende på det vanvittige amerikansk/britiske fremstød for krig
mod Rusland og Kina, og i stedet at samarbejde med dem om
global udvikling. Helga Zepp-LaRouche indskød: “Så må vi
opfordre alle til at deltage i Mission Impossible – samle en
fornuftig bevægelse i USA!”
Der er ikke en eneste sjæl i verden, som ikke er klar over, at
vores menneskelige civilisation er i alvorlig fare. Ledende
politiske og sociale ledere i USA og Europa diskuterer nu
afslappet, om der vil blive brugt atomvåben eller ej i det, de
hævder som deres højeste prioritet: at besejre Rusland og
ødelægge dets økonomi, med Kina som den næste på listen. Den
hyperinflationære opløsning af det globale dollarbaserede
finanssystem er nu erkendt som værende ude af kontrol – selv
JPMorgan Chases administrerende direktør, Jamie Dimon, advarer
om, at en “orkan” er ved at ramme det vestlige finanssystem,
noget Lyndon LaRouche forudsagde som uundgåeligt i 1971, da
Nixon afsluttede Bretton Woods-systemet med faste valutakurser
og fjernede dollaren fra guldreserven. Alle mennesker er
berørt af denne hyperinflation, som hurtigt forvandler

lønninger og opsparing til toiletpapir. Bevidsthedsødelæggende
stoffer er nu blevet legaliseret i Holland, USA, Thailand,
Canada og andre steder, hvilket sender et budskab til vores
børn, som allerede frygter, at de ikke har nogen fremtid, om,
at de lige så godt kan blive skæve og droppe ud, hvilket også
på den måde frembringer forstyrrede unge mordere.
Men der er tegn på liv i den vestlige verden på trods af det
døende transatlantiske finanssystem. EIR-interviewet med
oberst Richard Black (pensioneret), der advarer om, at USA’s
politiske og militære ledelse er blevet vanvittig og fører
verden mod et atomart ragnarok, er gået viralt internationalt
med over 750.000 visninger og tusindvis af kommentarer. Oberst
Black deltog også i Schiller Instituttets konference den 26.
maj sammen med Helga Zepp-LaRouche og den tidligere CIAembedsmand Ray McGovern, hvor han indkasserede et angreb fra
det NATO-skabte “Center for Countering Disinformation” i
Ukraine som “russisk propaganda”. Dette angreb viser, at
LaRouche-bevægelsen er ved at bryde igennem den
angloamerikanske “informationskrigsførelse”, der har til
formål at fastholde befolkningen uvidende og passive.
https://schillerinstitute.com/blog/2022/04/26/video-col-richar
d-black-u-s-leading-world-to-nuclear-war/
I sidste uge opnåede LaRouches uafhængige kandidat, Diane
Sare, støttet af hundredvis af frivillige, det “umulige” ved
at indsamle langt over 45.000 underskrifter fra registrerede
vælgere i staten New York for at få en plads på stemmesedlen
mod Senatets flertalsleder, Chuck Schumer, “senatoren fra Wall
Street”, der blandt sine andre forbrydelser står i spidsen for
bestræbelserne på at starte Tredje Verdenskrig og legalisere
narkotika. Den lovgivende forsamling i staten New York havde
tredoblet det i forvejen byrdefulde krav om 15.000
underskrifter, i tillid til at det ville forhindre enhver
uafhængig kandidat i at komme på stemmesedlen for at udfordre
de udpegede kandidater fra det nu smuldrende “topartisystem”,
som indtil nu har kontrolleret de amerikanske valg. Det

umulige er faktisk blevet realiseret.
Det lykkedes Sares kampagne at få adgang til afstemningen,
fordi hun byggede på arven fra Lyndon H. LaRouche, ikke kun
hans livslange afsløring af den britiske imperialistiske
ødelæggelse af verdensøkonomien gennem City of London og Wall
Street, men også, og vigtigst af alt, hans løsninger, baseret
på en tilgang fra den “Westfalske Fred”: at bringe suveræne
nationer sammen for at sætte det kollapsende vestlige
finanssystem
i
stand
gennem
Glass/Steagallkonkursreorganisering; at etablere hamiltonisk kreditpolitik
internationalt for at finansiere udvikling og videnskabelig
forskning i fusionsenergi, rumforskning og andre skelsættende
fremskridt for menneskelige viden.
I dette “LaRouche-år”, hvor vi fejrer 100-årsdagen for hans
fødsel, er det altafgørende for LaRouches arv hans kreative
geniale åndsevner, i erkendelse af det påtrængende behov for
at genoprette forpligtelsen til klassisk kultur og klassisk
videnskab, at skabe de “vægtige” ideer, der er opstået i de
store renæssanceperioder i kulturer rundt om i verden, at
skabe et miljø, hvor alle børn får redskaberne til at udvikle
deres egne genialiteter, til at blive det, som Platon kaldte
en gylden sjæl, og det, som Friedrich Schiller kaldte en
“patriot af sin nation og en verdensborger”.
Det er måske et mirakel, at et geni som Lyndon LaRouche er
opstået fra den døende kultur i USA, men det viser, at det
store løfte om det amerikanske eksperiment ikke er blevet
udslettet, og at vi som en forenet menneskeslægt faktisk kan
opnå det “umulige”.

