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Webcast med Lyndon LaRouche lørdag den 6. november kl. 18:00, verden midt i faseskifte, verdens
finanssystem på vej ind i næste dybe krise, autopiloten er på hyperinflationær katastrofekurs – en gentagelse
af denropæiske tragedie fra 30'erne, USA skal skifte politik dramatisk hvis verden skal undgå en ny mørk
tidsalder, det store spørgsmål er ikke resultatet af USA's midtvejsvalg men hvornår bliver Obama afsat og
Glass/Steagall og NAWAPA gennemført, Ulstermans rapporter er præcise: Obama er ved at krakelere som
Hitler i bunkeren, vil blive meget mere verdensfjern og uligevægtig efter det kommende demokratiske
valgnederlag, må fjernes med forfatningens 25. tillæg inden skaden er uoprettelig, Federal Reserve
forbereder QEII =hyperinflation, flere penge men færre værdier, med et skifte til en igangsættelse af
Glass/Steagall og NAWAPA ville en global økonomisk opbygning følge hurtig efter, Europa også på vej
mod politisk uregerlighed hvis man forsøger at løse krisen med nedskæringer, euroens dage er talte,
Danmark mærker stigende arbejdsløshed, Vestas deroute må erstattes med arbejdspladser i bygning af
kernekraftværker, magnettog, infrastrukturprojekter og (rum)forskning og udvikling – også på Grønland!,
kun hvis der er beslutsomt lederskab der siger nej til kursen mod en fascistisk økonomisk politik som i
30'ernes Europa kan vi undgå det kollaps af civilisationen og en reduktion af Jordens befolkning fra knap
syv til to milliarder mennesker som prins Philip ønsker. Diskussion.
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