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Var är visionerna för ett fredligt 2000-tal?
Kina och alla dess allierade 70-länder i projekten för att bygga Nya sidenvägen växer så det knakar. Varje månad lyfts miljoner människor ur fattigdomen, den första förutsättningen för att alls ha
någon mänsklig rättighet. Om man hungrar dör man om man inte får mat och man kan inte tänka på
något annat varje dag än att få tag i något att äta, vad som helst.
Kina har visionen att till år 2020 ha avskaffat all fattigdom för de sista 40 miljonerna fattiga. Med
sitt Bälte & Väginitiativ i ryggen har Kina uppmanat alla världens 20 största ekonomier i G-20-gruppen att hjälpa till att avskaffa fattigdomen i hela världen.
Kina tar sin utmaning på allvar. Det första steget att få slut på svält och fattigdom är att bygga infrastrukturen så att maten som kan odlas, inte förstörs innan den kommer fram till konsumenterna. Kina
har därför erbjudit alla Afrikas länder att deras huvudstäder skall förbindas med varandra i ett nätverk
av höghastighetståg. Kinas stora elektroindustri har följt upp med målsättningen att elektriciteten
skall byggas ut till alla hem i världen. Kina erbjuder alla länder att delta i utvecklingen av fusionskraft
och rymdprojekt för att få fram en superkoncentrerad, billig och oändlig energikälla , med hjälp av
gruvdrift på månen för att hämta bränslet Helium 3.
Här finns hur mycket som helst att göra för att lyfta världen ur fattigdom och skapa hopp för alla de
ungdomar som utbildat sig men ändå inte får jobb och därför sätter sig i livsfarliga flyktingbåtar. Här
finns en vision att på allvar lösa problemen, genom att göra kakan större, mycket större. Det senare är
beviset på att Kina inte är imperialistiskt, utan satsar på samarbete till ömsesidig nytta. Hade Kinas
politik mot Afrika varit samma geopolitik som de gamla kolonialmakternas, hade man siktat på att
ta för sig av de gamla resurserna. Man hade inte siktat på de nya resurser som ännu inte finns. Med
geopolitiken finns inte plats för alla eftersom geopolitikens grundtanke är att resurser tas från andra
folkslag, inte att tillföra resurser så fler kan leva på samma yta.
Ser man några liknande visioner i Europa med sina 90 miljoner fattiga eller USA med sina 52 miljoner fattiga. Eller ser man det i Sverige, där vi också har våra fattiga trots att statistiken är upplagd
för att inte räkna dem. Skall man räknas som pensionär och få dräglig pension, skall man vara en person som har haft fast jobb, full lön och alla sociala avgifter betalda hela livet. De andra som sliter och
släpar, ”faller mellan stolarna” såsom Sveriges ”demokrati” är konstruerad.
Partierna här liksom i hela västvärlden är oförmögna lösa kriser på område efter område, i vad
som allt mer liknar ett sammanbrott av det välfärdssamhälle som byggdes upp under tiden efter andra
världskriget. Partierna är fast sitt gamla paradigm, byggt på geopolitik, en nyliberal ekonomisk politik och demokrati – som vid närmare betraktande alltså inte är någon demokrati. Att företrädarna för
denna förlegade världsåskådning helt saknar idéer om en positiv framtid har framgått av det evinnerliga sorgespelet kring regeringsbildningarna i Europa (inkl. Sverige) och låsningarna i amerikanska
kongressen. Inte ett ord om de existentiella frågorna: hur ska världsfreden säkras, hur kan hotet om en
ny finanskrasch avvärjas, hur ska fattigdomen i Europa bekämpas – bara ett ovärdigt köpslående om
möjliga partikombinationer för att bilda regering. Det borde vara glasklart för alla att se att visionerna
saknas.
Kommer däremot Kina, Ryssland eller tredje världen med visioner så försöker svenska politiker
och svensk media framställa det som ett hot. Det enda de inte klarar av att se som ett hot, är sig själva.
Till synes sorglöst förstör man hela länder som Libyen, Syrien, Irak, Jemen och nu med miltärförband till Ukraina med risk för världskrig med Ryssland.

Brittiska inblandningen i Russiagate avslöjad
av underrättelseexperter

med era folkvalda politiker, kontakta dem och om ni inte kan bli
av med dem genom att rösta bort dem, så stäm dem, ställ dem inför
rätta på ett eller annat sätt.
Se talarna och mötet här: https://youtu.be/NPg2s6V3iKo

På ett offentligt möte som LaRouche Political Action Committee
bjöd in till på Manhattan den 5 januari klargjordes den brittiska
inblandningen i Russiagate. Huvudtalare var tidskriften EIR:s
kontraspionageexpert Barbara Boyd och de välkända båda f.d.
underrättelseanalytikerna William Binney och Ray McGovern,
grundare av organisationen Veteran Intelligence Professionals for
Sanity, VIPS.

Bomben briserar: Nunes PM är första steget till
att avslöja hela sanningen om Russiagate
Proffstyckarklubben och Demokraterna har löpt fullständigt amok
över en fyra sidor lång promemoria skriven av Devin Nunes, ordförande i representanthusets underrättelseutskott, vilken till slut
offentliggjordes den 2 februari, sedan hemligstämpeln hävts av
kongressen och president Trump inte lagt in sitt veto.
Detta sammanfattar vad Nunes omtalade promemoria och sätter den i sitt stora sammanhang :
FBI och justitiedepartementet erhöll ett initialt tillstånd att
i enlighet med lagen om övervakning av utländsk underrättelseverksamhet (FISA) avlyssna Trump-volontären Carter Page
och detta avlyssningstillstånd förlängdes sedan tre gånger à 90dagar. Den sparkade FBI-chefen James Comey signerade tre
FISA-ansökningar och (den likaledes sparkade) vice FBI-chefen Andrew McCabe signerade en. Vice justitieminister Sally
Yates (ökänd, tillsammans med McCabe, för att ha gillrat fällan
för Michael Flynn), ställföreträdande vice justitieministern Dana
Boente och vice justitieministern Rod Rosenstein signerade vardera en eller flera FISA-ansökningar. Dåvarande vice FBI-chefen
Andrew McCabe sa att ingen tillståndsansökan om avlyssning av
Carter Page skulle ha gjorts om det inte hade varit för den dossier
som hade sammanställts av den brittiske underrättelseagenten
Christopher Steeles.
De gjorde detta utan att en enda gång berätta för FISA-domstolen, den domstol som beslutar om huruvida avlyssning skall tillåtas i enlighet med lagen om avlyssning, att ett väsentligt underlag
för deras ansökan var Christopher Steeles dossier. Inte heller sa
man att denna dossier, en brittisk underrättelsetjänstprodukt, hade
finansierats av president Trumps politiska motståndare Hillary
Clinton och hennes partiorganisation, trots att FBI och justitiedepartementet var informerade om detta. Även FBI hade gått med på
att betala Steele för samma uppgifter.
I september 2016 berättade Steele för den dåvarande topptjänstemannen i justitiedepartementet Bruce Ohr, vid deras icke auktoriserade möten, att han ”var desperat om att Donald Trump inte
skulle bli vald och var passionerad om att han inte skulle bli president”. Ohrs fru jobbade på Fusion GPS, det Demokratiska partiets kanal till den brittiska underrättelsetjänsten, där också Steele
var anställd. Detta var innan den första ansökan om avlyssningstillstånd för Carter Page lämnades in. Steele suspenderades och
sades sedermera upp som FBI-informatör på grund av att han hade
röjt sitt samröre med FBI i en Mother Jones-artikel den 30 oktober 2016. Efter att samarbetet med Steele hade avbrutits gjorde
FBI självt bedömningen att Steeles påståenden var endast minimalt underbyggda och FBI-chefen Comey förklarade i vittnesmål
att Steeles påståenden var ”obscena och obekräftade”. Allt detta
undanhölls också för domstolen.
Trots detta valde Comey och Obamas andra underrättelsechefer att informera Trump om Steele-dossiern, vilket skedde den 6
januari 2017. Denna händelse, som bara flyktigt berörs i Nunes
promemoria, är det som James Comey i sitt vittnesmål inför senaten kallade sitt ”J. Edgar Hoover-ögonblick”. Det var upplagt så
att om Trump inte backade från sin politik efter detta samtal mellan Trump och Comey, skulle hela den obscena och osmakliga brittiska underrättelsesmörjan läckas till nyhetsmedierna. Det var just
vad som skedde och på så sätt mottogs Donald Trump som president med påståendet att han var Putins hjärntvättade presidentkan-

Mötet hölls på årsdagen (minus en dag) då Barack Obamas
underrättelsechefer gjorde sitt famösa gemensamma uttalande att
Ryssland hade blandat sig in i det amerikanska valet. De gjorde
gällande att hela de största amerikanska underrättelsetjänsterna
stod bakom uppfattningen att ryske presidenten Vladimir Putin
hade gett order om en ”inflytelse”-kampanj till förmån för Donald
Trump i presidentvalet 2016. Dokument var i själva verket sammanställt av en liten grupp underrättelseanalytiker handplockade
av John Brennan och James Clapper, de dåvarande cheferna för
CIA respektive DNI. Syftet med underrättelsetjänsternas utlåtande 2017 (National Intelligence Estimate, NIE), var att sabotera
Trumps presidentskap.
– Den ursprungliga källan till den här informationen var den
brittiska underrättelsetjänsten, förklarade Barbara Boyd.
– Titta bara på de hittillsvarande huvudaktörerna i Russiagate,
och deras brittiska härkomst. Det är nästan som om det här skulle
utspela sig i London, och inte i vårt eget land. Myten om den ryska
hackningen har ett brittiskt ursprung. Och så har vi Christopher
Steele och hans kompisar i MI-6. Hon förklarade:
– Man talar om deep state. Jag hävdar att det egentligen är det
brittisk-holländska monetära och politiska systemet som infördes
direkt efter andra världskriget, och som opererar på basis av [Halford] Mackinders geopolitik.
William Binney, som hade toppositioner som tekniker i NSA i
trettio år, innan han bestämde sig för att bli en visselblåsare, gick
i detalj igenom varför talet om en rysk hackning av Demokraternas datorer är en bluff. För det första, sa han: Om det hade varit
en hackning så skulle NSA veta allt om det, för de kan ta reda på
vilken IP-adress som informationen kom från och vilken IP-adress
som var mottagaren. Men NSA har aldrig presenterat några bevis,
och det beror på att det inte var någon hackning av Demokraternas
datorer utan att informationen laddades ner på en extern minnesenhet! Och VIPS har bevisat det.
– För oss verkar det mera troligt att det var CIA som var hackarna, sa Ray McGovern, med hänvisning till det program som CIA
förfogar över som kallas Vault 7, och som Wikileaks avslöjade för
några år sedan. Med hjälp av detta cyberverktyg kan CIA hacka
datorer och servrar och maskera att de gjort det genom att lämna
efter sig förvillande spår, i form av kyrilliska, kinesiska eller andra
skrivtecken.
– Under de 55 år som jag har varit i Washington har jag upplevt
stora förändringar. Men det är en förändring som överskuggar alla
andra – och det är att vi inte längre har en fri press. Och det kunde
inte vara större, sa McGovern, som ansåg att Robert Mueller ”borde åtalas”, för att han som den dåvarande chefen för FBI mörklade
den saudiarabiska rollen i 11 september-attentaten 2001.
McGovern var också noga med att inskärpa att det ”inte handlar
om att försvara Trump”:
– Det handlar om att gå emot all felaktig information från krigshetsare och från folk som har skickat ut våra ungdomar att dö, i
onödiga krig. Vad kan man då göra?
– Följ Noa-principen, fortsatte McGovern: Sluta prata om att
det ska bli regn och bygg arken.
– Makten ligger hos folket, inte hos administrationen, tillade
Binney. Om ni inte gillar vad de gör, sparka dem! Stå upp, bråka
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didat som tumlade runt med ryska prostituerade i Moskva.
Vi har alltså ett klart fall av missbruk av FISA-lagen ifråga om
avlyssning mot en amerikansk politisk valkampanj och en amerikansk medborgare. Domstolen fördes bakom ljuset genom att FBI
och justitiedepartementet partiskt undanhöll konkreta fakta.
Faktum är att ett email från dåvarande Nationella säkerhetsrådgivaren Susan Rice, som offentliggjordes den 8.2 2018, avslöjar
ett möte i Vita huset den 5.1 2017, där president Obama själv i ett
möte med bl.a. FBI chefen Comey tar upp resonemang från just
Steeledossiern. Obama vill ”säkerställa att det går att överlämna
all information som har med Ryssland att göra”, dvs. överlämna
till den nyvalde presidentkandidaten Trumps team. Detta var
dagen innan Trump utpressades av FBI-chefen Comey.
Här finns således mycket, mycket mer att hämta. Steeles fula
metoder användes av Clinton-kampanjen och Obama-administrationen, i maskopi med medierna, för att hindra Donald Trump från
att bli vald till president. De därpå följande Russiagate- och Mueller-utredningarna har använts för att stjälpa Trumps presidentskap.
Hela den av Obama och britterna torgförda myten om Russiagate
har fördärvat relationerna mellan USA och Ryssland och utsatt
hela världen för fara.
Läs Nunes korta memorandum från representanthusets underrättelseutskott här:
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/memo_and_
white_house_letter.pdf] [1]
EIR:S Mueller-dossier avslöjade redan i september förra året
hur både Hillary och FBI använde sig av den brittiske spionen
Steeles hopkokade förtal mot Trump, vilket är vad Nunes memo
dokumenterar. Det betyder att det inte var ryssarna utan britterna
som ingrep i amerikanska valet för att påverka det och de gjorde
det till Hillarys fördel. Läs EIR:s dossier om den korrupte specialåklagaren Robert Mueller här: https://larouchepac.com/20170927/
robert-mueller-amoral-legal-assassin-he-will-do-his-job-if-youlet-him

nu ut som en vändpunkt. Avslöjandena kommer nu slag i slag och
inbegriper nu alltfler chefer för FBI och justitiedepartementet. Nu
är även Obama i söklyset för dessa kriminella handlingar för att
stoppa en av dem oönskad president.

Folk och Försvar håller försvarsdebatten i
korporativismens järngrepp
Den årliga försvarskonferensen i Sälen borde fördömas inte
endast för den krigshets som där piskas upp varje år för att höja
försvarsanslagen, utan för att den är helt odemokratisk. Hela konferensen är totalkontrollerad och riggad för att styra Sverige enligt
det svenska militärindustriella komplexets intressen. Folk och
försvar är en helt antiparlamentarisk organisation uppbyggd enligt
den korporativistiska (fascistiska) modellen för att kringgå demokratiskt inflytande och ersätta den med en fejkad folkrepresentation bestående av folkrörelser. Svenska folkvalda parlamentariker
och regeringsledamöter deltar i Sälen men deras roll är förminskad
till att vara en korporation vid sidan av de andra ”representanterna” för folket i mer eller mindre toppstyrda folkrörelser. På detta
och andra sätt försvagas verkligt folkligt inflytande genom val och
öppen debatt om försvarspolitiken
Folk och försvar är en rest av den korporativism som blev den
svenska formen av 30-talsfascism efter Saltsjöbadsöverenskommelsen. Wallenberg och Socialdemokraternas korporativistiska
allians cementerades hela efterkrigstiden genom en fullt utbyggd
korporativism där Wallenberg tillsammans med sossarna kunde
kontrollera tillräckligt med organisationer, representerande ”alla
parter”, för att bemanna styrelser i hela myndighetssverige inkl.
Sveriges radio och television. Ett skräckexempel ända till idag är
den helt korporativt sammansatta Arbetsdomstolen. I denna domstol är det som många svenska oberoende arbetare och egenföretagare erfarit, inte någon mening med att resa besvär om man
inte tillhör rätt fackförening eller arbetsgivareförening, dvs någon
dominerad av antingen (s) eller Wallenbergfamiljen. Ett exempel
är svårigheterna för Hamnarbetarförbundet eftersom de inte är
med i LO.
Särskilt illa blir det om den svenska försvarsdebatten låses in på
ett högfjällshotell under militär säkerhetskontroll. Här fortsätter
den gamla symbiosen mellan militärledning, Wallenbergdominerad industri och Socialdemokraternas och andra av militären godkända folkrörelser från andra världskrigets krigstillstånd. Inte blir
det bättre av det görs på ett av de typiska fjällstationer som byggdes upp för hemliga militära övningar med Natos underjordiska
Gladioorganisation i Sverige.
Vad vi ser i Sälen är en kontrollapparat som med hänvisning till
skydd av Sveriges militära säkerhet kan välja ut deltagare, debattörer och journalister till att totalitärt styra den svenska försvarspolitiska debatten. Det är denna totalkontroll som förklarar hur
debatten i Sälen kan bortse från bevisade fakta som att det inte var
någon rysk hackning av Demokratiska partiets datorer och därmed
inte rysk någon påverkan av USA-valet. De kan bortse från hur
de CIA-anknutna bolagen Facebook och Google med sina algoritmer kan påverka val i de flesta av jordens länder mer än något
troll kan drömma om. De kan bortse från att de västliga underrättelsetjänsterna deltog i en statskupp i Ukraina och nu är fullt aktiva
med en statskupp mot även en amerikansk folkvald president. De
kan bortse från att samma underrättelsetjänster stöder terrorister
för att störta Syriens president och inte låtsas om att västvärlden
militärt stöder den brutala folkutsvältningen för att knäcka Jemens
motstånd mot utländsk påverkan på landets styrning.
Det svenska totalitära kontrollsystem som visar upp sig i Sälen
går långt längre än försvarsdebatten eftersom samma debattörer
och redaktörer som godkänts där, styr tidningarna i också de flesta

Vem försvarar demokratin idag?
Sveriges statstelevision och radio, har tagit ställning för FBI:s
och de amerikanska och brittiska underrättelsetjänsternas attacker
på president Trump. Likaså de stora dagstidningarna med den brittiska liberalismens främsta fanbärare i Sverige, Dagens Nyheter, i
spetsen. De agerar partiskt genom att svärta ned, förringa och tysta
ned det verkliga innehållet i de avslöjanden som håller på att sänka
hela Robert Muellers Rysslandutredning mot president Trump,
För att ”stoppa Trump” försvarar man det hemlighetsfulla FBI,
samma FBI som mörklade morden på Kennedybröderna och Martin Luther King och sedan även terrordåden 11 september 2001.
Mot Trumps försök att få stopp på de anglo-amerikanska geopolitiska krigen i Asien, försvarar man Barack Obama, Hillary Clinton och även Bush som starade dem. Mot Trumps försök till dialog
med Ryssland och Kina, låter man hela världen drivas in i ett kallt
krig mellan stormakterna, på randen till ett kärnvapenkrig.
Den korta men explosiva promemoria som skrivits av kongressledamoten Devin Nunes, ger hela det amerikanska folket och
hela världen en liten inblick i vad som pågår bakom det amerikanska säkerhetstjänsternas hemlighetsmakeri - en direkt inblandning
i amerikanska presidentvalet, men inte av Ryssland, utan av brittiska och amerikanska underrättelsetjänster. Om FBI tillåts styra
valet i USA, är USA inte en demokrati. Om brittiska agenter med
stöd av den brittiska regeringens diplomater tillåts massivt påverka valet, är USA inte heller självständigt.
Nunes är ordförande i representanthusets underrättelseutskott
och har i den funktionen länge kämpat för att få ta del av dokument
från FBI, NSA och CIA, dokument som hans utskott har rätt att
läsa men som undanhållits dem. Nu har utskottet beslutat offentliggöra en första kort sammanfattning av vad man fått veta. Det ser
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andra politiska frågor i Sverige. Skall de bli någon rättvisa, frihet och sanningssökande i den offentliga debatten är det dags för
en revolution mot detta totalitära system där endast utvalda tilllåts delta. Nu 74 år efter Andra världskrigets seger över fascismen
måste Sverige rensa ut korporativismen och genomdriva ett demokratiskt styressätt.
Det är dags att släppa ut den svenska försvarsdebatten ur sin
unkna kuvös till öppna möten där allmänheten kan delta.
Det korporativa systemet av låtsasdemokrati som fortfarande
dominerar svensk politik, finns skisserad i boken ”Sverige en
synarkistisk modell” av Tore Fredin, i avsnittet under mellanrubriken ”Bluffen med parlamentarism” http://www.larouche.se/
artikel/sverige-en-synarkistisk-modell Beställ hela boken, utgiven 2006 på Ny Solidaritets förlag, 177 sidor, genom att sätta in
236 kr (200 kr + porto) på Ny Solidaritets PG 575045-0 och skriv
”Bokbeställning: Tore Fredins bok ” i meddelanderaden.

En skenande utrikespolitik
Utan demokratisk kontroll och fri debatt har den svenska utrikespolitiken skenat iväg till en aktiv krigspolitik.
Villigt stödde Sveriges riksdag och regering kriget mot Libyen
för att avsätta president Khadaffi och fullständigt slå sönder landet
och fortsätter dessutom med att stödja just den s.k. regering som
bibehåller landet som en bas för flyktingsmuggling, slavhandel
och ISIS-terrorism.
Villigt stöder Sverige dem som krigar för att avsätta President
Assad i Syrien. Man ropar på 30 dagars vapenvila i FN:s säkerhetsråd, samtidigt som Sverige hela tiden stött just HNC, den
del av oppositionen kallad Riyahdgruppen, ledd av Mohammad
Alloush, vars terrorgrupp Jaysh Al-Islam som med ständigt saudiskt och svenskt stöd har bromsat och brutit mot varje vapenvila
i Östra Ghouta, och i åratal hållit åtta miljoner Damaskusbor som
gisslan genom att med granatkastare skicka in granater i staden
mot vanliga civila på affärsgator, skolor och sjukhus, just nu 100tals granater per dag. Man anklagar syriska flygvapnet för att bomba civila samtidigt som den Sverigestödda oppositionen där håller
civila kvinnor och barn i burar på taken av sina baser, och på flaken
för sina bilar, just för att inte bli angripna av de syriska styrkorna.
Man visar de Vita hjälmarnas filmer utan att berätta att de har fejkats och propagerar för Al-Qaidaterrorister. Man jämför med östra
Aleppo, utan att berätta 100.000 invånare efter befrielsen har kunnat flytta tillbaka där, men inte i de helt tillplattade städerna Raqqa
och Mosul som befriats av Sveriges allierade.
Villigt stöder Sverige vapenleveranser till Saudiarabien som
bombar och svälter Jemens stackars barn, så att det dör ett barn
varje 10:e minut av umbäranden.
Till den för världsfreden ännu farligare konflikten i Ukraina
vill Sveriges försvarsminister nu skicka militärförband utan något
beslut från Normandiegruppen och helt i strid med Minskavtalet
som förutsätter dialog med Donbass som är motståndare till den
naziststödda kuppen i Kiev och motsätter sig att Kievstödda nazistiska stormtrupper etniskt utrensar den stora rysktalande minoriteten från Ukraina. Inte ens världskrig med Ryssland skrämmer
Sveriges regering, riksdag och statskontrollerade media om det är
de själva som orsakar det.

Helga Zepp-LaRouche rivstartade kursen om
Nya sidenvägen
Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche gav en
lysande första lektion i den webbaserade kursen om Kinas idéer
bakom sitt initiativ att bygga den Nya sidenvägen.
De två första lektionerna finns direkt tillgängliga på på LaRouchePAC.com och är inledningen på en studiecirkel om det
världsomspännande projektet att bygga Nya Sidenvägen. Det
betyder att du fortfarande kan följa den högintressanta kursen som
heter ”Ending Geopolitics: What is the New Paradigm?” (Att göra
slut på geopolitiken: Vad är den Nya paradigmen/tänkesättet?)
Om du registrerar dig till kursen kan du även delta i uppföljningsdiskussionerna mellan deltagarna och kursledarna ungefär
som på en distanskurs på ett internetuppkopplat universitet. Kursen är på engelska liksom kurslitteraturen. Det går fortfarande att
registrera sig och få tillgång till allt material. Registrering sker på
länken: http://discover.larouchepac.com/2018_new_paradigm_
signup Därefter kommer en personlig inbjudan till din e-post.
Kursen kostar inget. Om betalning till LaRouchePAC inte fungerar för frivilliga bidrag för kursen, gör det till svenska Schillerinstitutets PG som anges nedan.
Kursen består av följande 6 lektioner och 6 uppföljningsdiskussioner under följande 12 lördagskvällar, svensk tid:
20180210 - Introduction: What is the New Paradigm? av Helga
Zepp-LaRouche
https://larouchepac.com/20180209/introduction-helga-zepp-larouche-what-new-paradigm
20180217 - What is Geopolitics, Part I-History, av Harley Schlanger https://larouchepac.com/20180216/class-2-what-geopolitics-part-i-history
20180224 - Follow up discussion, registered participants only
20180303 What is Geopolitics II-Philosophy av Dennis Small
20180310 - Follow up discussion, registered participants only
20180317 Culture-Beauty & Freedom vs. CCF, av John Sigerson
20180324 - Follow up discussion, registered participants only
20180331 Confucian and Western Philosophy, av Mike Billington
20180407 - Follow up discussion, registered participants only
20180414 Science: Man’s Relation to the Universe, av Jason Ross
20180421 - Follow up discussion, registered participants only
20180428 - Wrap-up and Mobilization-End Geopolitics
Lektionerna finns tillgängliga på danska. Lektion 1 kan du läsa
här:
http://schillerinstitut.dk/si/2018/02/helga-zepp-larouchenye-paradigme-larouche-pacs-nyt-paradigme-undervisningsserie-2018-pdf-video/
För kursdeltagare som talar svenska kommer det att finnas
en möjlighet för att att diskutera varje lektion i efterhand. Är du
intresserad kontakta i så fall elias@nysol.se.
Kursen kostar inget. Frivilliga kursbidrag kan ej ges utanför
USA till LaRouchePAC, så om du vill ge ett bidrag för kursen så
gör det till det till svenska Schillerinstitutets Pg 580049-5. För
betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034
0580 0495; BIC-kod: NDEASESS Det går också nu att betala
med Swish till kassören Kjell Lundqvist på hans telefon +46
709703921.
Följ Helga Zepp-LaRouche varje vecka genom hennes webcast
på engelska varje torsdag. Den senaste finner du på: http://newparadigm.schillerinstitute.com/
Följ Helga Zepp-LaRouche @ZeppLaRouche på Twitter!
Följ LaRouchePAC på facebook.com/LaRouchePAC/
Följ svenska Schillerinstitutet på https://www.facebook.com/
Schillerinstitutet/
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