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INTERNATIONALT: Det anglo-hollandske
Imperium er en ondskabens struktur, og
menneskehedens eneste, virkelige fjende
30. maj, 2013
Hvis det amerikanske folk forstår den virkelige hensigt med Dodd/Frank-loven, så har det halvvejs forstået,
at menneskehedens sande fjende er Det britiske Imperium med sin politik for overlagt folkemord. Enhver,
der tænker over absurditeten i den bail-out- og bail-in-politik, der er indlagt i Dodd/Frank-loven og Federal
Reserves kvantitative lempelse, kan med lethed se, at alle de penge, der er målet for dette plyndringstogt,
ikke engang tilnærmelsesvis kan dække den rene spillegæld på mere end tusind billioner dollar, der er
akkumuleret siden 2001.
Den virkelige hensigt med disse falske forholdsregler er massefolkemord. Man skal ikke undervurdere
Dronningen. Den britiske Krones politik er at udslette mere end 80 % af den menneskelige race på den
hurtigst mulige og mest effektive måde. Det er et spørgsmål om liv eller død, at alle amerikanere forstår det
inderste væsen af dette oligarkiske udyr, som kendes som ?the Brutish Empire?, Det dyriske Imperium. For
at fremme [forståelsen af] denne vitale fremstilling, vil LPAC producere en serie grafiske afsløringer af Det
britiske Imperiums sande væsen, lige fra den onde Tæve til de ydmyge redskaber, som Barack Obama, Tony
Blair, Al Gore osv., der rangerer allerlavest i Helvede.
Imperiets struktur begynder i toppen med kongedømmet. Dronningen udøver faktisk magt over et
udstrakt, globalt imperium. Under Det britiske Statssamfund (Commonwealth) er over 50 nationer, der
optager 1/3 af planetens landskab, 1/3 af verdens befolkning, og en endnu større andel af de strategisk
vigtige mineral- og energiressourcer, i en eller anden grad underlagt Kronens kontrol. I 16 lande er
Dronningen den øverste regent.
Denne Imperiets formelle struktur er blot en af den globale magts fangarme. City of London er
hovedkvarter for et globalt finanssystem, der strækker sig over alle kontinenterne, med udenlandske
tilflugtssteder. Det er selve systemet for de private, oligarkiske finanser, som er det system, der regerer
planeten. Siden afviklingen af FDR?s Bretton Woods-system og Glass/Steagall-loven er alle de største
finansinstitutioner, fra Den internationale Valutafond og Verdensbanken til Federal Reserve, Den
europæiske Centralbank, ECB, og alle TBTF (too-big-to-fail; for store til at gå ned)-bankerne en del af et og
samme udplyndringssystem, der har opbygget en derivatpyramide på rundt regnet 1,4 tusind billioner dollar.
Siden Maastrichttraktaten og regeringerne Bush og Obama, har der ikke været en tøddel ægte, national
suverænitet i det transatlantiske område. Men tab af national suverænitet er ikke, hvad det drejer sig om. Det
drejer sig om folkemord.
Det britiske Imperium bringer en udstrakt struktur i stilling for at kunne udføre dette folkemord.
Der er den globale miljøbevægelse, som i perioden umiddelbart efter krigen [Anden Verdenskrig]
åbenlyst blev beskrevet som en genoplivning af racehygiejne under et mere godartet navn. Den største kilde
til folkemord i dag er den grønne politik, som f. eks. forvandler fødevarer til petroleum på et tidspunkt, hvor
planeten står over for alvorlig fødevaremangel. Store dele af Afrika fremstår som vildtreservater, der styres

af WWW, og som sætter scenen for fremprovokation af stammekrige og anden form for folkemord,
mord på alle, selvstændigt tænkende, politiske ledere, og andre ulykker.
Det britiske Imperium står også bag ethvert element af global terrorisme. Dope, Inc.
(narkotikaforbundet) er en gren af denne terrorisme, der bærer ved til narko-terrorisme på alle kontinenter
samtidig med, at den også promoverer åndsdrab gennem afhængighed af narkotika. Narkopengene fodrer
finanssystemet med de udenlandske tilflugtssteder og udgør nu en uundværlig del af imperiets finanssystem.
Igennem de sidste 400 år har Det britiske Imperium holdt Den arabiske Halvø i en skruestik, der går
tilbage til Det østindiske Kompagnis velmagtsdage, hvor emiraterne var de vigtige anløbshavne en route til
Indien. Siden Sykes-Picot har den britiske kontrol over Den persiske Golf-region, så vel som Israel, været en
dominerende faktor. Nu udnytter briterne deres sammenslutning med de saudiske kongelige og Wahhabipræsteskabet til at promovere en ny hundredårskrig, idet de sætter sunni- og shia-muslimer op imod
hinanden over hele Eurasien og Afrika.
Under præsidentskaberne Bush og Obama har briterne accelereret den uforbeholdne ødelæggelse af den
amerikanske økonomi. De to lovgivningsmæssige »præstationer« under Obama ? Obamacare og Dodd-Frank
? har ikke været andet en programmer for massedrab. Den magt, som Wall Streets penge og
lobbyvirksomhed udøver over Kongressen, er nok et skammens element af City of Londons og dens
Manhattan- og Boston-vedhængs rækkevidde.
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