Galskab pulserer igennem USA
8. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Præsident Obama holdt
i mandags et møde i Det Hvide Hus for at fejre Dodd/Franklovens succesfulde forhindring af et nyt kollaps, som det i
2008. Eneste problem er, at hele det transatlantiske
finanssystem er i frit fald, suget ned af værdiløs spillegæld
til en ’værdi’ af omtrent 2 billiarder dollar, og som DoddFrank intet har gjort for at forhindre – men tværtimod har
fremmet. De vestlige økonomier står og vipper på randen, mens
befolkningerne bliver ødelagt af den værste narkoepidemi i
Vestens historie, og af selvmord, der begås af desperate,
midaldrende, arbejdsløse arbejdere.
I mellemtiden gør Obama og hans kontrollers i London alt, hvad
der står i deres magt, for at bringe den eneste del af verden,
der fungerer – Rusland og Kina – til fald. Øverst på deres
»dødsliste« står BRIKS, der repræsenterer podekrystallen til
et nyt verdensparadigme, baseret på udvikling, rumforskning og
»win-win«-samarbejde nationerne imellem, som Xi Jinping
beskriver det. Den kinesiske udenrigsminister Wang Yi sagde i
dag: »Bæltet-og-vejen er et projekt, som Kina lancerede, men
mulighederne tilhører hele verden.«
Men Wang Yi måtte også advare USA om, at USA’s indsats for at
»forplumre vandene« ved at anstifte konflikt i Korea og i det
Sydkinesiske Hav kunne »støde Asien ud i kaos«, og at Kina i
så tilfælde ikke kunne se passivt til.
I Europa fortsætter NATO-ledere med at deployere større og
større militære styrker op til den russiske grænse, som
forberedelse til krig.
Alligevel har Putin flankeret dette krigsfremstød ved at
intervenere i Syrien og knuse Obamas støtteapparat for
terroristernes netværk, og ved at danne en arbejdende militær
og politisk relation med de fornuftige elementer i det

amerikanske militær for at gennemføre en våbenstilstand og
tilintetgøre ISIS og al-Nusra. Putin viser nu, at han kan
arbejde for fred såvel som at føre krig, og får hver dag flere
og flere oppositionsgrupper til at gå med i våbenstilstanden
og fokusere deres beskydning på ISIS’ sidste tilbageværende
bastioner.
Men, uden at vende USA omkring og tage kampen op med
forbryderne i Det Hvide Hus og på Wall Street, vil den
fremstormende, globale krig ikke kunne forhindres. De
eksisterende institutioner er døde, som det bevises af den
klovneforestilling, der kaldes præsidentvalgkampen 2016. For
at skabe de krævede, nye institutioner, må den dræbende kultur
rives ned gennem skønhed, en tilbagevenden til klassisk kultur
og kreativitet,
videnskab.
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I USA udgør LaRouche-bevægelsens ’Manhattan-projekt’ og
genrejsningen af NASA, med base i Texas, og den »Udenjordiske
forpligtelse« (Krafft Ehricke) de uomgængelige startpunkter
for en mobilisering af befolkningen til denne store opgave.

