Vesten er ikke
selvdestruktion

dømt

til

Den 23. juli 2022 (EIRNS) – De transatlantiske
nationaløkonomiers hastigt kollapsende økonomier, får selv
nogle af de mest underdanige nationer og ledere til at vågne
op til det faktum, at tingene “begynder at falde fra
hinanden”, som oberst Douglas Macgregor udtrykte det fredag
aften. “Når mad, brændstof og medicin enten er for dyrt eller
er en mangelvare, begynder tingene at falde fra hinanden”,
sagde Macgregor på Fox News. “Denne regering har ingen
løsninger. Den dårlige nyhed er, at de sandsynlige
efterfølgere til denne amerikanske regering og regeringerne i
Europa heller ikke har nogen løsninger. Disse problemer
stikker dybt.”
Der er dog løsninger, og det er derfor, at den stadig mere
undertrykkende regeringskontrol med information i den såkaldte
“frie verden” nu afslører sig selv som totalitarisme – selve
den ideologi, som USA og dets allierede så stolt og heroisk
besejrede under Anden Verdenskrig. Amerikanerne og europæerne
er hurtigt ved at vågne op til faren i deres egne lande, som
er forbundet med økonomisk opløsning og politistatslig
undertrykkelse. USA’s og Storbritanniens tyranniske politik i
form af de kriminelle og folkemorderiske “endeløse krige” mod
nationer, der ikke var og ikke er nogen trussel mod nogen, de
politistatsforanstaltninger, der blev indført efter 11.
september og i stigende grad i dag under dække af “national
sikkerhed”, og den totale overtagelse af økonomien, uden for
de valgte regeringers hænder, af de private banksystemer i
City of London og Wall Street, har skabt et monster, som vil
gøre alt for at forhindre amerikanere og europæere i at agere
på de løsninger, der ligger lige foran dem.
For at forstå denne proces med snigende totalitarisme i USA og
Storbritannien kan man se udsendelsen fra Manhattan Project

den 16. juli fra LaRouche-Organisationen, hvor Dr. Clifford
Kiracofe og UK Column Editor Mike Robinson sammen med Dennis
Speed og Mike Billington fra LaRouche-Organisationen, sporer
fascismens opståen i det 20. århundrede og den systematiske
nedtur i retning af den samme fascisme i USA og Storbritannien
siden
2001.
https://laroucheorganization.com/article/2022/07/16/manhattanproject-july-16-2022
Denne censurproces er blevet brugt af det finansielle oligarki
til at skjule Lyndon LaRouches “Fire Love” for amerikanerne og
europæerne – den politik, som, hvis den var blevet gennemført
i LaRouches levetid, ville have forhindret den nuværende
eksistentielle krise med atomkrig, pandemi, hungersnød og
økonomisk sammenbrud, som hele menneskeheden konfronteres med
i dag. En genindførelse af Glass/Steagall-loven, der sætter
det fallerede vestlige finanssystem under konkursbehandling, i
stedet for at trykke billioner af dollars for at holde det
flydende, ville have muliggjort en tilbagevenden til USA’s
grundlæggeres kreditpolitik, hvor den statslige kredit blev
rettet mod industri, infrastruktur, atom- og fusionskraft og
udforskning af rummet.
Men LaRouches idéer var ikke skjulte for andre stormagter.
Sammen med sin kone, Helga Zepp-LaRouche, rejste Lyndon rundt
i verden flere gange og præsenterede disse idéer for
regeringer, videnskabsfolk, kunstnere og andre i utallige
nationer i løbet af de sidste 50 år. Ruslands store
videnskabsmænd tog godt imod hans indsigt. Sergei Glazyev, en
af Ruslands førende økonomer, som præsenterede LaRouche for
den russiske Duma i juni 2001 og studerede hans politik,
arbejder nu sammen med kinesiske økonomer og andre om det nye
globale finanssystem, der er nødvendigt i lyset af det
dollarbaserede systems sammenbrud.
De samme ideer inspirerede Kina til at følge disse
hamiltoniske foranstaltninger fra det “amerikanske system”,
hvilket har bidraget til historiens største økonomiske og

sociale transformation fra fattigdom til stigende velstand og
videnskabeligt lederskab. Helga Zepp-LaRouche er kendt som
“Silk Road Lady” i Kina for sit arbejde siden 1990’erne,
hvilket har bidraget til Kinas vækst, mens Kina samtidig er
ved at bringe disse udviklingsidéer videre til resten af det
Globale Syd gennem Bælte- og Vej-Initiativet, der er
inspireret af ideen om Den Nye Silkevej.
Den vestlige verden behøver således ikke at være forpint af
pessimisme som følge af det katastrofale sammenbrud af det
dollarbaserede imperium i City of London og Wall Street. Der
er store nationer rundt om i verden, som vil byde Vesten
velkommen til at slutte sig til dem i en globalt set
eksplosion af udvikling, i stedet for en eksplosion af
atomvåben. LaRouche-Organisationen opfordrer patrioter fra
alle nationer til at tilslutte sig Helga Zepp-LaRouches appel
til at ophæve sanktionerne mod Rusland øjeblikkeligt! og
Schiller Instituttets opfordring til at nedsætte en ad hockomité for et nyt Bretton Woods-system.
Dette er sandsynligvis det farligste øjeblik for menneskeheden
i hele historien. Det er netop derfor, at folk overalt er ved
at smide deres vrangforestillinger væk og reflektere over
deres ansvar over for menneskeheden. Vi må derfor se dette
øjeblik som den største mulighed for at etablere et reelt nyt
paradigme for menneskeheden, som tager hensyn til de fælles
behov hos alle mennesker og nationer. Optimisme er smittende –
vær opmærksom på det.

