Folk testes: Krig eller fred
afhænger af enkeltpersoner,
der handler for det almene
vel.
Schiller
Instituttets
ugentlige webcast med Helga
Zepp-LaRouche den 22. oktober
2020
Helga Zepp LaRouche sagde, at de konvergerende kriser, som
menneskeheden står over for betyder, at borgerne nu skal
handle med en bevidsthed om, at krig eller fred vil afhænge af
de beslutninger de træffer, og de handlinger de tager. De
kræfter, der er allieret med det globale imperium centreret i
City of London og Wall Street, fortsætter deres pres for
geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina. Deres allierede
fra Bush-Clinton-Obama-krigsfraktionen er blevet tvunget til
at samle sig bag deres ynkelige præsidentkandidat, Joe Biden,
som er blevet afsløret i at have kørt en kriminel
afpresningsfidus mens han var vicepræsident. For at hjælpe
hans kandidatur sætter de deres lid til censur og en
genoplivning af løgnene mod Rusland, idet de hævder, at Hunter
Bidens computer, der viser en udbredt kriminel aktivitet, er
en “russisk operation med desinformation”. Tilbageslaget mod
disse
løgne
kom
fra
chefen
for
den
Nationale
Efterretningstjeneste, Ratcliffe, med stærk opbakning fra
LPAC’s pressebegivenhed med NSA-whistleblowerne, Bill Binney
og Kurt Wiebe, der advarede om, at en borgerkrig allerede er i
gang

Samtidig presser forsvarsminister Esper på for en militær
omringning af Rusland og Kina, en operation der inkluderer
oprettelsen
af
en
fire-magts
konstellation
i
Stillehavsregionen, for at slutte sig til en udvidelse af NATO
i Stillehavet!
Måden at imødegå disse vanvittige krigsplaner blev præsenteret
på en onlinekonference, sponsoreret af Schiller Instituttet og
Cátedra China, en konference der samlede mennesker fra 30
lande, som hørte et ekspertpanel, herunder Helga ZeppLaRouche, Jacques Cheminade og allierede til Schiller
Instituttet. I større præsentationer udvikledes idéen om de
fælles principper, der har styret udviklingen af Kina såvel
som nationer i Vesten, og at forskellene, der eksisterer
mellem dem, ikke alene er ikke-uforenelige, men modtagelige
for en løsning baseret på idéen om det almene vel. Udskrifter
fra denne konference følger.
Se videoen her.

