Smrvite puč!

Predsjednici Putin i Trump sastali su se na marginama G20 u Hamburgu.7. srpnja 2017.
(en.kremlin.ru)

Bila bi opasna lakrdija ograničiti fokus na međunarodna žarišta. SAD su pravi
problem – a ne nešto drugo. Stvar je da vi to možete; imate moć organizirati ljude
u tim prilikama, i dovesti cijelu stvar u jedinstveni čin! Nemojte samo sjediti i bilo
što čekati Morate smrviti problem sada, dok je u našoj sredini. VIPS, Veterani
profesionalci obavještajnih službi za zdrav razum, nisu Kongresu nepoznati – i zbog
toga je grotesknije što je Kongres glasovao gotovo jednoglasno za ove nečuvene,
protuustavne sankcije. Netko im zavrće ruku! To je razlog – Kongres je
prestravljen. Morate ubaciti poruku. „Nažalost, neki naši kongresnici izgubili su
pamćenje!“ Ne možete tek sjediti po strani – morate reći, „Čekaj malo, kompa! Mi,
narod Sjedinjenih Država smo nadleštvo koje se mora uzeti u obzir!“
Slijedite taj put. Naglašujte to promišljanje. Jedini je to način djelovanja. Samo
vršite pritisak na osnovu potpore s raznih strana svijeta, dotjerajte vladu u red, i
učinite pakao svakom tko ignorira ovu stvar. Ispucajte što više sada! Jedini je to
način kako ćemo riješiti ovaj problem! No ako želite, možete to riješiti. Morate
učiniti samo to—učinite to onda! Može se to pomesti s pozornice, ako uradite kako
treba. Morate stvar staviti na užarenu vatru – osigurajte da tako radimo. A to je
jedini način kako ćemo stvarno riješiti ovaj problem.
Zaokrenuli smo sad smjer novim putokazom u kampanji da bismo progurali
memorandum VIPSa od 24. srpnja, i srušili mit „Rusija-gate-a“ kao oruđa prevrata
izbora i Ustava. Dnevni sažetak LaRouchePAC.com-a iznosi iscrpno izvješće iz The
Nation-a koje je napisao čuveni novinar, dobitnik međunarodnih nagrada Patrick
Lawrence (poznat ranije kao Patrick L. Smith). Nekoliko sati nakon toga uslijedio je

kompletan članak Stephena Cohena u istom izdanju, citirajući VIPS i Lawrencea,
izvlačeći zaključak da „Rusija-gate“ pokušaj puča protiv predsjednika Trumpa
stvara pravu prijetnju nuklearnog rata.
Jutros, Bloomberg News objavio je kompletnu i vrlo kompetentnu vijest Leonida
Bershidskog, „Zašto neki američki ex-špijuni ne vjeruju u priču o Rusiji.“ Bershidsky
daje izložbu svih dokaza i citata VIPSa i njihovih izvora, i isporučuje je izravno
medijima i vladinim agencijama: Ne možete ovo više ušutkati!
Sve mora izići na vidjelo sad!
Mi sad moramo to gurati naprijed i uspostaviti iz toga zakon zemlje.
NOVA PETICIA- POTPIŠITE SAD
Predsjedniče Trump, istražite britansku subverziju SADa

11. kolovoz 2017.

