Det andet Bælte- og Vejforum bringer
verdensøkonomien ind i en ny
dimension.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-Larouche den
28. april 2019
Idet hun erklærede det netop afsluttede Bælte- og Vejforum i Beijing for en stor
succes, rapporterede Helga Zepp LaRouche om den globale deltagelse i
arrangementet og det udvidede omfang af BVI-aftaler. Hun betegnede den aktive
inddragelse af en række europæiske ledere som “meget interessant”. Med
henvisning til hendes LaRouchePAC-studiekreds aftenen før, opfordrede hun seerne
til at se det klip hun brugte med Lyndon LaRouches tale fra 1997, hvor han
insisterede på at USA måtte tage del i den Eurasiske Landbro – og med henblik på
hvad der lige er sket i Beijing, sagde hun, at man igen ser, hvor profetisk han
var med hensyn til at imødekomme menneskehedens fremtidige behov.
Nu, hvor Trump åbenlyst identificerer Russiagate som et “kup”, der er udtænkt
til at drive ham ud af embedet – hvilket medierne, hvor utroligt det end måtte
være, praktisk talt har ignoreret, – er det klart, at den britiske rolle i
organiseringen af kuppet vil komme ud, sammen med deres rolle i at angribe BVI.
Hun understregede, at i betragtning af at de der står bag kuppet kommer fra de
samme netværk, som engagerede sig i de massive bagvaskelser af Lyndon LaRouche,
er kampen for hans frifindelse afgørende for USA’s overlevelse.
Ligesom Cusas genoplivelse af Platons værker var afgørende for at skabe Den
italienske Renæssance, er en fordybelse i LaRouches videnskabelige og
filosofiske værker ligeledes afgørende for at sikre succesen for det nye
paradigme i dag. Den ekstraordinære internationale indsats der var involveret i
de fantastiske fotografier taget af et “sort hul” er en anden demonstration af
dette princip: at det er vigtigt at udfordre alle aksiomerne fra et højere
synspunkt. Internationalt samarbejde i rummet er afgørende for at inspirere
dagens ungdom til at favne ægte videnskab for at skabe en bedre fremtid.

