Vær optimistiske! Samtalen mellem
Trump og Putin fremskynder det nye
paradigme.
Schiller Instituttets webcast med
Helga Zepp-LaRouche den 5. maj 2019.

Det 90 minutters lange opkald mellem præsident Trump og Putin blev hilst
velkommen af Helga Zepp LaRouche som “en rigtig god nyhed”, da hun gennemgik de
omfattende strategiske konsekvenser af den nye situation, der er opstået efter
Russiagate.
Disse omfatter:
Betydningen af Trump-Putin-diskussionen om økonomisk og strategisk samarbejde,
herunder at afhjælpe situationerne i Venezuela, Ukraine og Nordkorea;
Det positive potentiale for samarbejde mellem USA og Kina, med endnu et møde om
handelsforhandlinger planlagt – dette foregår på trods af de britisk dirigerede
neokonservatives bestræbelser på at sabotere det;
En bredere anerkendelse af det attraktive ved at samarbejde med BVI efter det
andet BVI-forum, som det fremgår i flere aktuelle rapporter, der er udgivet i
Tyskland;
Betydningen af mødet om infrastrukturen mellem Trump og de Demokratiske ledere
af Kongressen, der fremhæver splittelsen blandt Demokraterne mellem de
vanvittige, som stadig er fokuserede på en rigsretssag og Green New Deal, og
Pelosi og hendes netværk, der erkender behovet for at opnå noget positivt;
Voksende erkendelse af den britiske rolle i iscenesættelsen af Russiagate.
Kampen for at frifinde Lyndon LaRouche udgør den bedste køreplan for at forstå
hvem der styrede Russiagate og de strategiske årsager hertil. LaRouches rolle
viser den enkeltes evne til at ændre historien og bør være en kilde til
optimisme, et afgørende behov for at vinde kampen for det nye paradigme.

LaRouchePAC foredrag # 1 (27. april):
Oversigt: Den enkeltes rolle i
historien.
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af
Schiller Instituttet
En person kan ændre historien, og den mest magtfulde kraft i historien er ikke
våben, penge eller hære: det er ideer. Lyndon LaRouche udnyttede denne indsigt
og brugte den til at ændre verden. I dag ses frugterne af hans årtier lange
organisering, sammen med mange kolleger og hans kone (læreren i denne klasse) i
potentialet for internationalt samarbejde, som eksemplificeret af det kinesiske
Bælte- og Vejinitiativ. For at undgå den truende mørke tidsalder, som
atomkonflikten mellem USA og Rusland udgør, er det vigtigt med et begreb om den
nødvendige renæssance.

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.

POLITISK ORIENTERING den 25. april
2019.
Nyt Bælte og Vej-Forum i Beijing
viser vejen for det nye paradigme
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 11. april

2019:
USA melder sig ind i det nye
rumkapløb.
Kinas Bælte- og Vej-Initiativ vinder
frem
Med formand Tom Gillesberg
Inklusiv:
Trumps nye Måne-Mars-program kan øge det internationale rumsamarbejde både på
Månen og på menneskets færd ud i solsystemet og resten af Galaksen.
Den amerikanske justitsminister Barr lægger op til en undersøgelse af
iværksættelsen af anklagerne imod Trump om sammensværgelse med Rusland, inkl. de
amerikanske efterretningstjenesters spionage imod Trump og hans folk.
Vil Trump stoppe sabotagen af hans politik fra sikkerhedsrådgiver Bolton,
udenrigsminister Pompeo og vicepræsident Pence?
Italien tilslutter sig Kinas Bælte og Vej-Initiativ, og Xi Jinping forsøgte på
mødet i Paris med Macron, Merkel og Junker at få skeptikerne i EU med.
Panda-diplomatiet mellem Kina og Danmark.
Brexit: Theresa May byder op til den samme dans en gang til.
Videoen ovenover:
Grundet tekniske problemer mangler de første minutter af udsendelsen. Derudover
er lyd og billede ikke sammen før 3:25. Vi beklager. En fuldstændig lydoptagelse
findes her:
Lyd:

Succes for det nye paradigme kræver
fuld afsløring af Russiagates
britiske ”karakter”.
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
4. april 2019
Under gennemgang af de vigtigste begivenheder i ugen kom Helga Zepp-LaRouche
gentagne gange tilbage til den uforenelige opsplitning mellem den
imperialistiske natur af det kollapsende system, som driver verden mod krig, og
det nye paradigme, der over de sidste halvtreds år er blevet bragt i fokus af
Lyndon LaRouche. Dette kan ses tydeligt i NATO’s leder Stoltenbergs prokrigsaktiviteter, i hans bestræbelser på at få Trump til at angribe Rusland og
Kina – hvilket Trump ikke gjorde – og senere hans tågetale til Kongressen, som
blev modtaget entusiastisk af depraverede kongresmedlemmer; i modsætning til
talrige tegn på øget samarbejde indenfor den nye 4-magts-konstellation: for
eksempel fremskridtene for Bælte- og Vejinitiativet, præsident Xis seneste besøg
i Italien og Putins kommende besøg der, samt i samarbejdet i rummet, herunder at
Trump genoptager en Måne-Mars-mission for USA.
For at uddybe pegede Helga på flere ironiske sammenstillinger: Trump der
arbejder for en handelsaftale med Kina, mens krigspartiet i USA optrapper sit
pres mod Kina; opfordringen fra den franske finansminister LeMaire til at Europa
bliver det “nye imperium”, mens EU står over for en række eksistentielle kriser,
fra Brexit til faldende produktionstal, der netop er blevet udgivet i Tyskland,
og håbløst bankerotte finansielle institutioner.
Alt imens anti-Trump-kupmagerne fortsætter deres bestræbelser på at fjerne
præsidenten med uendelige undersøgelser, understregede Helga betydningen af at
afsløre den britiske karakter bag Russiagate som det mest effektive middel til
at tydeliggøre denne kamp, og til at bringe flere borgere ind i
organisationsprocessen.

‘Russiagates’ sammenbrud afslører de
britiske gerningsmænd:
Gør det af med dem, så menneskeheden
kan gå til det nye paradigme
Schiller Instituttets internationale webcast den 28. marts, 2019 med Helga ZeppLaRouche
Frigivelsen af den særlige anklager Muellers rapport, hvori han blev tvunget til
at indrømme, at der ikke var tegn på at præsident Trump eller hans kampagnestab
samarbejdede med Rusland, og intet bevis for at anklage ham for obstruktion
fører til spørgsmålet, hvem stod bag det, og hvorfor? Dette må forfølges, som
rep. Nunes meddelte, at han planlægger at gøre, og som Trump selv i sine tweets
i sidste uge har gjort klart skal gøres; Trumps tweets identificerede den
britiske rolle i lanceringen af Russiagate for at forhindre et bedre forhold
mellem USA og Rusland og Kina. Frigivelsen af rapporten har åbnet op for
‘regnskabets time’.
Det fremgår klart af anti-Trump-styrkernes reaktion, at de ikke vil stoppe.
Helga Zepp-LaRouche pegede på optrapningen mod Venezuelas regering som ‘en
fortsættelse af kuppet mod Trump i ‘en ny forklædning’.
Reorganiseringen af den geopolitiske institution, Komitéen om den Nuværende Fare
– Kina, er et andet eksempel på samme hensigt.
Men hun tilføjede, at dette ikke vil stoppe fremkomsten af det nye paradigme,
som den kinesiske præsident Xi Jinpings tur til Europa i denne uge viser.
Italienerne trodsede de bankerotte diktatorer ‘in spe” i EU, og Macron, der
underskrev talrige aftaler med Xi, og Merkel blev tvunget til at erkende, at
momentum er på Kinas side.
Hun konkluderede med at sige, at eftersom Lyndon LaRouches livsværk bliver
realiseret i og med fremgangen for det nye paradigme, ville hans frifindelse
give et afgørende skub til at bringe USA ind i mobiliseringen for at
virkeliggøre menneskehedens fælles interesser.

POLITISK ORIENTERING den 21. marts
2019:
Italien bliver bindeled mellem Kina
og Europa – Europa og Afrika.
Brexitdrama fortsætter.
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

Afskrift: Mens neokonservative
forsøger at inddæmme Trump,
peger udvikling i Italien på vejen
til det nye paradigme.
Schiller Instituttets internationale
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
15. marts 2019
Her er begyndelsen af Helga Zepp-LaRouches webcast:
HARLEY SCHLANGER: Goddag, jeg er Harley Schlanger fra Schiller Instituttet.
Velkommen til vores ugentlige webcast med Helga Zepp-LaRouche, Schiller
Instituttets grundlægger og præsident. I dag skriver vi den 15. marts, »idus
martiae.« Der sker meget i Italien og der tales om »idus martiae« og Julius
Cæsar. Italienerne satser stærkt på at arbejde med Kina. Helga, du deltog i
denne uge i en meget betydningsfuld konference med repræsentation fra den
kommercielle sektor i Italien, men også fra regeringen. Jeg synes vi skal starte

der, fordi dette har givet anledning til en fortsat panik blandt unilaterale,
geopolitiske kræfter i Den Europæiske Union, der forsøger at holde Kina ude. Så
hvad laver italienerne? Hvad er det, der foregår?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: Som du måske ved, kommer præsident Xi Jinping på officielt
besøg i Italien den 22. og 23., altså i næste uge. Det er kommet frem, at
italienerne og kineserne i anledning af dette besøg vil underskrive en
hensigtserklæring (MoU) om at samarbejde omkring Bælte og Vej Initiativet (BRI).
Dette har forårsaget stor uro; Financial Times flippede ud, Garrett Marcus – som
på en eller anden måde står [USA’s nationale sikkerhedsrådgiver John] Bolton nær
i Det Hvide Hus – sagde i hovedtræk, at italienerne absolut ingen gavn vil have
af dette, og at det vil ødelægge deres image i verden i meget lang tid fremover.
Så det kom temmelig rettidigt, at vi havde denne begivenhed i Milano, som var en
begivenhed arrangeret i fællesskab mellem Movisol, som er Movimento Solidarita –
LaRouchebevægelsens italienske søsterorganisation, ledt an af Liliana Gorini –
og regionen Lombardiet. Emnet var netop Italiens samarbejde med Bælte og Vej
Initiativet. Arrangementet havde længe været planlagt, så det er helt
tilfældigt, at det fandt sted lige før Xi Jinpings statsbesøg.
Den første taler ved denne begivenhed var Michele Geraci, som er
ministersekretær i ministeriet for økonomisk udvikling, og han er en person, der
ved meget om Kina, hvor han i ti år virkede som professor. Han er nu leder af
den italienske regerings ekspertgruppe angående Kina. Han gav en præsentation,
hvor han nedtonede postyret omkring denne hensigtserklæring ved at gøre
opmærksom på, at den ikke vil ændre noget; den vil ikke ændre Italiens alliance
med NATO eller EU. Den betyder blot, at Italien vil få øgede eksportmuligheder
på det hurtigst voksende økonomiske marked i verden, som udgøres af Kina.
Italien prøver udelukkende at indhente det forsømte i forhold til andre
europæiske lande, som Tyskland og Frankrig, der allerede har meget mere handel
med Kina. Så han gav et meget roligt og optimistisk billede af, hvordan dette
vil gavne udviklingen af havnene Trieste, Genova, Palermo – samt udviklingen af
anden infrastruktur. Han sagde, at det ikke betyder, at Italien opgiver andre
projekter, fordi disse alle er nye investeringer. Kineserne vil bygge nye
kajpladser i nogle af disse havne, så kineserne investerer i ny-etableringer,
som vil øge den italienske økonomis produktivitet; der er altså ingen grund til
at være bekymret. Så efter min mening var det meget informativt.
Efterfølgende holdt jeg en tale, hvor jeg i hovedtræk sagde, at alt dette
foregår i en større sammenhæng, fordi det, der sker, tydeligvis er, at den
kinesiske regering forsøger at skabe et nyt paradigme, som Xi Jinping altid
kalder »et samfund med en fælles fremtid for menneskeheden« eller »menneskeheds
skæbnefællesskab« (人类命运共同体 – red.). Og de forsøger at opbygge et nyt sæt

internationale relationer, som vil overvinde geopolitik. Jeg nævnte det faktum,
at der historisk findes 16 tilfælde, hvor en sekundær magt ville overtage den
hidtidigt dominerende magts rolle, at det i 12 tilfælde førte til krig, og at
det i 4 tilfælde betød, at den anden magt trådte i stedet for den første magt og
overgik den uden krig. Jeg understregede det faktum, at den kinesiske regering
og især Xi Jinping har gjort det klart adskillige gange, at det ikke er
intentionen at erstatte USA’s dominerende rolle i verden, og at de naturligvis
heller ikke vil have en krig; men at de tilbyder en helt ny måde at relatere til
hinanden på, som grunder på hensyntagen til den andens suveræniteten, på
hensyntagen til forskellen mellem de sociale systemer, og på simpelthen at
samarbejde på win-win basis.
Jeg udpegede følgende bemærkelsesværdige fænomen; efter Xi Jinping for omkring
fire år siden annoncerede Bælte og Vej Initiativet i september 2013 i
Kasakhstan, har dette historiens største infrastrukturprogram udviklet sig meget
hurtigt. Nu er der 112 lande, der har forskellige grader af samarbejde og
yderligere 30-40 internationale institutioner. I omkring fire år skrev de
vestlige medier og de store tænketanke nærmest intet derom; de forbigik det
eller lod som om, at dette historiens største infrastrukturprojekt ikke var til.
Derefter, efter omkring fire år, begyndte alle medier og alle tænketanke på en
tydeligvis koordineret måde pludselig et angreb mod Kina, hvor det udlagde BRI
som ren kinesisk imperialisme: kineserne forsøger bare at få landene ind i
gældsfælden; det er et autoritært system. I en vis forstand er det meget klart,
at dette er en geopolitiske refleks, der er udløst af, at verden er i hastig
forandring, og at magtcentret allerede er flyttet til Asien, idet Kina har
påtaget sig lederskabsrollen i denne udvikling.
Så jeg synes, at den indlysende løsning på denne krise – og en stor beskyldning
er naturligvis også, at Kina splitter EU, opdeler EU. Der er faktisk allerede 13
EU-lande, som har underskrevet MoU’er med Kina, og Italien bliver det første G7
land. Det er derfor, at de er så rystende nervøse over det. Det er klart, da det
er den tredjestørste økonomi på kontinentet. Jeg understregede kraftigt, at de
ikke behøvede Kina til at opdele EU; Den Europæiske Union er opdelt helt af sig
selv. Se på splittelsen mellem nord og syd på grund af EU-Kommissions brutale
nedskæringspolitik, som helt forarmede Grækenland, Italien, Spanien og Portugal.
Der er en åbenlys kløft på dette punkt og en anden omkring problemet med
immigration, som Øst- og Vesteuropa er helt uenige om. Faktisk har Kina mange
gange argumentet for – og jeg er helt enig – at et samarbejde omkring Bælte og
Vej Initiativet faktisk er måden, hvorpå Europa kan forenes, forudsat at f.eks.
Frankrig og Tyskland ville anerkende, at det også er ensbetydende med en enorm
forretningsmulighed for dem at deltage.

Hvis alle disse europæiske lande kort sagt ville sige, at det er i vores bedste
interesse at samarbejde, ikke kun i multilaterale handels- og
investeringsaftaler på det eurasiske kontinent, men især om at udvikle Afrika
sammen, som er den eneste menneskelige måde at håndtere flygtningekrisen på –
det kunne føre til en meget god udvikling. Men EU vil holde et topmøde om dette
emne den 21. marts, og man har allerede udarbejdet en 10-punkts handlingsplan;
det er klart en indsats for at imødegå denne indflydelse fra Kina. Så vil man
holde et topmøde mellem EU og Kina i begyndelsen af april, og det er meget
klart, at EU-Kommissionen er på en helt anden kurs end Italien. Men lad os nu
se. Jeg tror, at Xi Jinpings besøget vil lykkes, og det på ny vil vise enhver,
hvordan et samarbejde er i alles bedste interesse….
Se mere i videoen ovenover.

Mens neokonservative forsøger at
inddæmme Trump,
peger udvikling i Italien på vejen
til det nye paradigme.
Schiller Instituttets internationale
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
15. marts 2019
Den igangværende kamp mellem to paradigmer var i centrum i Italien i denne uge,
da konferencen, der var sponsoreret af MoviSol og regionen Lombardiet i
fællesskab, viste, at Bælte- og Vejinitiativet (BRI) har potentialet til at
bryde Londons netværk af geopolitikeres magt i Europa. Helga Zepp-LaRouches
rapport til konferencen, hvor hun talte og fik tilslutning af Michele Geracci,
undersekretær i det italienske ministerium for økonomisk udvikling og leder af
regeringens ‘taskforce Kina’, fremhævede betydningen af Xi Jinpings kommende tur
til Italien og underskrivelsen af et memorandum vedrørende Italiens deltagelse i
BRI. Hvis Italien og femten andre EU-medlemslande kan deltage, og drage fælles
fordel af BRI, hvad så med Frankrig og Tyskland? Hvorfor er EU’s bureaukrater og
Londons neoliberale så trængte af denne udvikling?

Sæt dette potentiale i kontrast til hysteriet der kommer fra EU-bureaukrater,
fra NATO-embedsmænd som Gen. Scaparroti, og fra den amerikanske udenrigsminister
Pompeo, som er en del af et kontingent af neokonservative, der forsøger at tøjle
Trump. Helga præsenterer et klart billede af hvordan de neokonservative
manøvrerer med sigte på at sabotere handelsforhandlingerne med Kina, den atomare
afvæbning af Nordkorea samt presser på for regimeskifte i Venezuela for at
tvinge Trump til at lægge afstand til sine kampagneløfter.
Hun appellerede til seerne om at bruge mobiliseringen for en frifindelse af
Lyndon LaRouche som et middel til at vælte krigsfraktionen, som fortsætter sine
bestræbelser på at ødelægge potentialet i Trumps præsidentskab.

Hr. Præsident – lyt til Bill Binney –
Russiagate er et større fupnummer end
man hidtil har antaget.
I dette interview beviser tidligere teknisk direktør i NSA, Bill Binney, at den
vigtigste præmis i Russiagate, at russisk efterretningstjeneste hackede DNC
(Demokraternes Nationale Komité) og forsynede WikiLeaks med de stjålne filer for
offentliggørelse, er svindel. Hvis Russerne havde hacket DNC, ville NSA være i
stand til at fremvise specifik og detaljeret information og spore dette angreb i
forhold til tid, datoer, steder, men disse beviser er ikke blevet fremskaffet.
Binney skabte eller overvågede de NSA-programmer som har den kapacitet. Binney
har foretaget to uafhængige kriminaltekniske studier af DNC-filerne: Dem som
blev udsendt af Guccifer 2.0, og de der blev offentliggjort af WikiLeaks. Begge
studier, baseret på indblik indsamlet fra fil-metadata og
internetoverførselsfart, indikerer, at filerne er blevet downloadet til USB-stik
eller anden lagerplads og ikke sendt over internettet i et russisk cyber-angreb.
Binneys resultater matcher med WikiLeaks’ forklaring om hvordan filerne blev
leveret til dem.
Den tidligere britiske Ambassadør Craig Murray har oplyst, at han mødtes med en
person, som ikke var en russisk statsansat på et amerikansk universitet i

Washington D.C., hvor han modtog et USB-stik med filer.
I dette interview drøfter Bill Binney også hans 32-årige lange karriere hos NSA,
hvor han var kendt som nationens ledende kodeknuser. Binney opfandt det NSAprogram som automatiserer indsamlingen af internet baseret data verden over, og
opfandt programmet Thin Thread, som brugte målrettede tilegnelsesmetoder til
analyse og samtidig beskyttede amerikanske borgeres konstitutionelle
rettigheder, og retten til privatliv.
Da det blev klart, at NSA var engageret i massiv datatilegnelse og massive
konstitutionelle overtrædelser efter den 11. september 2001, forlod Binney NSA.
Efter sin afgang beviste Binney og hans kollegiale whistleblowers at Binneys
program, Thin Thread, kunne have forhindret angrebene som fandt sted 11.
september. Da Binney og andre gennem officielle regeringskanaler oplyste om
korruptionen i NSA og de konstitutionelle overtrædelser, blev de ofre for en 2
år lang FBI-undersøgelse baseret på falsk og fabrikeret information.
Læs Binney og Larry Johnsons nyeste artikel: Hvorfor DNC ikke blev hacket af
Russerne.
https://larouchepac.com/20190226/bill-binney-and-larry-johnson-shred-robert-muel
ler-s-russian-hack-fable

Italien slutter sig til Kina i
marchen mod det ’nye paradigme’
– geopolitikerne flipper ud.
Schiller Instituttets internationale
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
7. marts 2019
Helga Zepp-LaRouche hilste det entusiastisk velkommen: Italiens beslutning om at
underskrive en hensigtserklæring (MOU, Memoranda Of Understanding) med Kina om
at deltage i Bælte- og Vejinitiativet (BVI), da dette viser, at City of Londons
geopolitiske netværk har mistet deres evne til at diktere politikken i Europa.

Den italienske beslutning vil fremskyndes af Xi Jinpings kommende besøg i
Italien. Og mens forfatterne af falske nyheder hos Financial Times og andre
medier ser dette som en trussel og citerer ledende neokonservative, der
autoritativt kræver at dette stoppes, er der tolv andre EU-medlemmer, som har
underskrevet aftaler med Kina, og dermed sluttet sig til mere end 150 andre
nationer. Den unipolære verdens dage er overstået!

Det er stadig en farlig verden, som det fremgår af skvalderen fra den
amerikanske øverstbefalende for NATO i Europa, Gen. Scaparrotti, der advarede
Senatet om, at der skal gøres mere for at imødegå “russisk aggression”. De samme
netværk, der presser på med strategiske provokationer mod Rusland og Kina, er
blevet mere åbne omkring, hvordan de har til hensigt at bruge den “Grønne New
Deal” til dramatisk at reducere befolkningen, og de optrapper deres planer om at
vælte Donald Trump, da hans strategiske orientering er en hindring for disse
planer.

Geopolitikerne og deres unipolære verdensbillede må og skal afgørende besejres.
Dette kan mest effektivt gennemføres ved at bringe USA ind i det nye paradigme
gennem en afvisning af geopolitik. En stor flanke, der kan fremskynde denne
proces, er Lyndon LaRouche, som har været den førende modstander af de britiske
imperialistiske kræfter i det sidste halve århundrede. Vores opgave er at
opfylde LaRouches mission om at besejre dette imperium, og bringe USA ind i
fællesskabet for en fælles fremtid.

POLITISK ORIENTERING den 7. marts
2019:
Vil det defekte vestlige paradigme
tvinge os til

fortsat selvdestruktion og
ødelæggelse af verden?
Se også 2. del: diskussion
Med formand Tom Gillesberg

Video 2. del: diskussion

Lydfil:

Bekæmp det morderiske Britiske
Imperium –
opløft menneskeheden til et nyt
niveau af kreativ tænkning.
Schiller Instituttets internationale

webcast med Helga Zepp-LaRouche den
1. marts 2019

Det underliggende tema for Helga Zepp-LaRouches strategiske præsentation i denne
uges webcast fra Schiller Instituttet er, at i takt med at sammenstødet mellem
det gamle og nye paradigme bliver mere og mere åbenbart, er det alene den
kvalitet af tænkning, der karakteriserer menneskelig kreativitet, som kan bringe
verden til at virkeliggøre de fælles mål for menneskeheden, som det nye
paradigme repræsenterer.

Ingen steder var dette mere åbenlyst end i kontrasten mellem begivenhederne i
Hanoi, hvor præsident Trump mødtes med Nordkoreas præsident Kim og det
ubehagelige cirkus i Washington DC med den beskidte advokat Michael Cohen og de
dumme demokrater, der savlede i håbet om at Cohens løgne vil bane vej for en
rigsretssag mod Trump. Trump agerede i sine samtaler i Hanoi eksplicit ud fra en
samarbejdsvillig strategisk alliance med Rusland og Kina, samt med Sydkorea og
Japan, mens pro-kup-styrkerne i Washington gjorde det Britiske Imperiums
beskidte arbejde med at holde menneskeheden som gidsler for deres døende system.

Helga præsenterede hvad der kræves for at flytte menneskeheden, ikke blot for at
undgå atomkrig, men for at skabe en fremtid der er drevet af den mest spændende
udforskning af universet. Med henvisning til de smukke ideer om at lade
fremtiden forme nutiden, som hendes mand diskuterede i sin bog, “Der er ingen
grænser for vækst”, udstedte hun en passioneret opfordring til mobilisering for
at vinde denne kamp.erliggende tema for Helga Zepp-LaRouches strategiske
præsentation i denne uges webcast fra Schiller Instituttet er, at i takt med at
sammenstødet mellem det gamle og nye paradigme bliver mere og mere åbenbart, er
det alene den kvalitet af tænkning, der karakteriserer menneskelig kreativitet,
som kan bringe verden til at virkeliggøre de fælles mål for menneskeheden, som
det nye paradigme repræsenterer.

Læs begyndelsen af Helga Zepp-LaRouches webcast nedenfor.

Bekæmp det morderiske Britiske Imperium –
opløft menneskeheden til et nyt niveau af
kreativ tænkning

HARLEY SCHLANGER: Hej, jeg er Harley Schlanger fra Schiller Instituttet.
Velkommen til vores internationale strategiske webcast i dag, den 1. marts 2019.
Grundlægger og præsident for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, vil
slutte sig til os.

Disse sidste dage skiller sig ud ved dybden af det politiske rænkespil,
forskydninger i alle facetter af det strategiske billede, og på en måde ser vi
sammenstødet mellem de to paradigmer i et meget skarpt relief. Jeg tror at det
rigtige sted at begynde, er hvad der skete i Hanoi, topmødet mellem præsident
Trump og Nordkoreas formand Kim Jong-un. Helga, hvad er din udlægning af hvad
der skete der?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Jeg synes det var et skridt fremad. Jeg mener, at både
vurderingen fra Trump og også fra den nordkoreanske side er, at de to sider er
kommet tættere på hinanden end de var før topmødet. Klart nok opnåede de ikke at
få det mulige forventede gennembrud, men i et komplekst spørgsmål som Nordkorea
og Sydkorea, som involverer alle de andre strategiske spillere – USA, Kina,
Rusland – er dette ikke nødvendigvis en katastrofe, og vel ikke helt uventet at
man ikke opnår et gennembrud af den størrelsesorden i løbet af et eller to
møder. Så jeg synes, at det er interessant at se, at begge sider – Trump og Kim
Jong-un – udtrykte ønske om at fortsætte forhandlingerne. Hvis man ser på
kontrasten, hvor absolut hysterisk de vestlige medier er, så sagde de: “Åh, man
ser at dette var en fuldstændig fiasko for Trump. Han troede selvfølgelig, at
han bare kunne forhandle en forretningsaftale, og han ved bare ikke, hvordan man
gør disse ting.”

Der var en helt anderledes reaktion fra Rusland, fra Kina, fra Sydkorea, fra
Japan; som alle udtrykte den absolutte overbevisning om, at dette er det rette
spor, og at det skal fortsætte. Jeg tror absolut, at det er tilfældet. Jeg
mener, at de helt utrolige omstændigheder, som viser hvor modbydeligt og absolut
ondskabsfuldt det gamle paradigme forsøger at bekæmpe muligheden for, at Trump
kan få en aftale om atomafvæbning af Nordkorea med Kim Jong-un, var den
Senatshøring med den tidligere Trump-advokat Michael Cohen, der var planlagt til
at finde sted præcist samme dag. Hvis man så ser på hvordan dette blev
orkestreret, at denne fuldstændige slimede original, Michael Cohen, brugte alle
slags ord mod Trump fra plattenslager til racistisk og værre endnu. Helt absurd
blev dette, naturligvis af de internationale vestlige mainstream-medier,
fremstillet som om at Trump kun holdt Nordkorea-mødet for at aflede
opmærksomheden fra det meget vigtigere spørgsmål om Michael Cohens høring; lige
nøjagtig det modsatte var tilfældet. De besluttede at bruge Michael Cohenhistorien til at skabe det mest ugunstige miljø for et så vigtigt møde at finde
sted.

Denne hændelse alene burde sige folk hvad der virkelig foregår, fordi der førhen
var en uudtalt – eller måske endda udtalt – regel om, at når en præsident eller
et statsoverhoved fører vigtige diplomatiske forhandlinger i udlandet, blev det
respekteret, og intet ville blive gjort som kunne forstyrre det. Denne hændelse
viser virkelig, hvor nedbrudt enhver adfærdskodeks, enhver civiliseret adfærd
hos Trumps modstandere er, eller snarere modstanderne af det nye paradigme, og
ideen om at man rent faktisk kan have en verden, hvor konflikter bliver
overvundet gennem forhandlinger. Jeg synes det viser os hvor barbarisk tonen er
blevet, og jeg mener, at det bør falde tilbage på de mennesker, der har udført
det. Så med hensyn til situationen omkring Nordkorea som sådan, tror jeg ikke
det er en katastrofe. Jeg tror, at processen vil fortsætte, og den russiske
talsmand for Vladimir Putin, Peskov, sagde faktisk, at denne diplomatiske
situation mellem de to lande igen er et bevis for, at man ikke opnår fremskridt
på en trinvis måde. Det er faktisk det der er tilfældet, fordi
verdenssituationen er så kompleks, at man er nødt til at finde løsninger, der
tager højde for alle problemerne, ellers gør man ikke fremskridt nogen steder.

SCHLANGER: Lad mig for et øjeblik vende tilbage til denne sammenstilling mellem
Trump, der udfører diplomati på højt niveau, og Demokraterne i Kongressen, der

bruger Michael Cohen – ikke bare til at distrahere fra hvad Trump gør – men for
at afsætte ham fra embedet. Trump pointerede på pressekonferencen bagefter, og
også i sine diskussioner der førte op til mødet, at han arbejder sammen med
Rusland, arbejder sammen med Kina, med Japan og Sydkorea. Efterfølgende talte
han med lederne fra disse lande, så det er klart, at der er et løbende
samarbejde på højeste niveau blandt de vigtigste nationer i verden. Dette er
ikke alene noget som modstanderne af Trump, – ‘Never Trumpers’ – ignorerer, men
noget de forsøger at stoppe. Det synes jeg virkelig, som du siger, står i skarpt
kontrast til den måde, som dette har udspillet sig på i løbet af de sidste par
dage.

ZEPP-LAROUCHE: Undskyld; jeg fik ikke fat i din pointe.

SCHLANGER: Altså, min pointe er, at det demonstrerer kuppets natur. Det handler
ikke om noget, som Trump gjorde i relation til Rusland; det handler om, hvad
Trump forsøger at gøre med hensyn til at forandre det strategiske paradigme.

ZEPP-LAROUCHE: Ja, vi har diskuteret dette mange gange. Det er hele Russia-gates
natur. I det øjeblik Trump i valgkampen i 2016 indikerede, at han gik ind for at
forbedre forholdet til Rusland, og hvad han efterfølgende gjorde for at forbedre
forholdet til Kina i startfasen af hans administration; dette er faktisk det
absolut værste mareridt for den geopolitiske fraktion på begge sider af
Atlanten. Fordi, når først man har en konstellation med USA-Rusland-Kina – og
muligvis Indien og andre nationer – hvis de samarbejder, går hele det britiske
rænkespil i vasken. Jeg synes, at Trump under disse omstændighederne gør et
fantastisk job, hvis man tager i betragtning de kræfter, som han er oppe imod….

Se resten på videoen.

Schiller Instituttets Konference på
Præsidentens Dag – panel I, II & III
Schiller Instituttet afholdt den første amerikanske nationale konference i mere
end femten år i weekenden på Præsidentens Dag, hvilket var en enorm succes i
henseende til kvaliteten af præsentationerne og deltagelsen af tilhængere fra
hele verden der deltog på konferencen. Konferencen, der nu præsenteres i sin
helhed nedenfor, giver et sandfærdigt og optimistisk syn på mulighederne for
menneskeheden som helhed for at overvinde den krise, som verden står overfor,
mens det tidligere regerende, nu døende Britiske Imperium, kæmper for sin
overlevelse mod den nye verdensorden, som tager fat i visionen fra Lyndon og
Helga Zepp-LaRouche.

Panel I

Lyndon
LaRouche taler:
Et talent, der blev brugt godt

Jacques
Cheminade,
Præsident for Solidarité & Progrès: Lyndon LaRouches kommende
verden

John
Gong,
Professor i økonomi ved ‘University of International Business and
Economics’, Beijing: Kinesiske investeringer og amerikansk
infrastruktur under nye sino-amerikanske relationer

H.E.
Ambassadør Vassily A. Nebenzia,
Ambassadør and Permanent Repræsentant for den Russiske Føderation
ved de Forenede Nationer, præsenteret af r å d g i v e r
Theodore Strzhizhovskiy,
den Russiske Føderations mission ved FN: Prospekter for øst-vest
samarbejde: Den Russiske Føderations Synspunkt (transkript)

William
Binney,
tidligere teknisk direktør, NSA

Jason
Ross,
Schiller Instituttet, medforfatter af “Udvidelse af den Nye
Silkevej til Vestasien og Afrika”: Det presserende behov for et nyt
paradigme i Afrika

Dennis
Small,
EIR’s redaktør for Latinamerika: Retfærdighed i Verden – Hvorfor
Donald Trump må rense Lyndon LaRouche nu

Panel II

Video
af ’Den æstetiske uddannelse af mennesket for skønheden af sindet
og sjælen’ – Panel II

Schiller
Instituttets kombinerede kor:
Benjamin
Lylloff, arrangement: “Mo Li Hua” (“Jasmin Blomst”)
Benjamin
Lylloff, dirigent

H.T.
Burleigh,
arrangement: “Dyb flod” (“Deep River”)
William
L. Dawson,
arr: “Hver gang ånden kommer over mig” (“Ev’ry Time I Feel
the Spirit”)
Diane Sare, dirigent

Megan
Beets,
LaRouchePAC Videnskabelige Forskningsteam, “Kunstnerisk og moralsk
skønhed” (“Artistic and Moral Beauty“)

Bruce
Director,
kasserer, Schiller Instituttet i USA:
“Om LaRouches begreb om
betydningen af kunst for videnskaben, og videnskab for kunsten”

Diane
Sare,
administrerende direktør for Schiller Instituttets kor i New York
City: “Kor princippet”

Johannes
Brahms:
“Dem dunkeln Schoß der Heil’gen Erde”
(tekst fra Schillers
“Sangen om Klokken” (“Song of the Bell”)
Schiller
Instituttets kor
John Sigerson, dirigent

Johann
Sebastian Bach:
Brandenburg Concerto No. 5 in D-dur, BWV 1050
I. Allegro
Schiller
Instituttets Orkester
John Sigerson, dirigent
Solister: Gregor
Kitzis, violin; Laura Thompson, fløjte; My-Hoa Steger, klaver

Ludwig
van Beethoven:
Choral Fantasia, Op. 80
Schiller Instituttets Orkester, Kor, og
Solister
John Sigerson, dirigent
My-Hoa Steger, klaver

Spørgsmål
& svar session

Panel III

Kesha
Rogers,
LaRouchePAC Politiske Komité, tidligere kandidat for den amerikanske
Kongres – Rummets grænseområder: Opfyldelsen af menneskehedens
skæbne som mennesket i universet

Thomas
Wysmuller,
Grundlæggende medlem af ‘Det rette klima stof” (“The Right
Climate Stuff”): Hvad NASA har gjort, og hvor NASA er på vej hen

Larry
Bell,
Grundlægger, Sasakawa Internationalt Center for Rumarkitektur,
‘College of Engineering’, Universitetet i Houston: Hvad der gør
mennesker enestående

Benjamin
Deniston,
LaRouchePAC Videnskabelige Forskningsteam: LaRouches Strategiske
Forsvar af Jorden

Hal
B H C o o p e r , J r . P h D P E : Infrastrukturelle
behov for jernbane-, energi- og vandsystemer til at fremme den
fremtidige økonomiske udvikling af Afrika

POLITISK ORIENTERING den 21. februar
2019:
Lyndon LaRouche er død, men hans ånd
og ideer lever videre
i det nye paradigme vi skaber.
Se også 2. del her.
Med formand Tom Gillesberg

1. del:

2. del:

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 7. februar
2019:

Briterne forsøger at narre Trump til
konfrontation og
nye krige i Sydamerika og Afrika
Med formand Tom Gillesberg

Lyd:

Inkluderer:

Den
britiske elites modangreb mod partnerskabet mellem Kina og Rusland og
BRIKS-samarbejdet

Forsøget
på regimeskifte i Venezuela er nu skueplads for konflikt mellem USA/Europa
og Rusland/Kina

Kina er
igang med at overhale Vestens økonomi og teknologi

Integrity
Initiatiativets internationale propaganda krig imod Rusland på vegne af den
britiske efterretningstjeneste

Trumps
tale om nationens tilstand

Farerne i
forbindelse med USA’s tilbagtrækning fra INF-aftalen mellem USA og Rusland der
forhindrede mellemdistance atomvåben

Flere
advarer om et kommende finanskrak

Konsekvenser
af, at der er ingen åbenlys løsning til Brexit

Schlesvig-Holstein
giver grønt lys til Femern-forbindelsen

Fremtidens
energibehov

Klimahjernevask
af unge mennesker

Afsløringerne
om grundlaget for Danmarks deltagelse i Irak krigen

Vil
Anders Fogh Rasmussen blive stillet til ansvar for at lyve Danmark i krig?

For at stoppe kuppet, frifind
LaRouche
Regimeskifte-kuppet mod præsident Trump er blevet mere synligt, i takt med at
positive udviklinger baseret på hans initiativer har tvunget kupmagerne ud i det
åbne. Se på de folk i efterretningstjenesterne, der præsenterede den
‘Verdensomspændende Trusselsvurdering’ (Worldwide Threat Assessment) til
Senatets ‘efterretningsudvalg’ (Select Committee for Intelligence) den 30.
januar. På næsten hvert eneste punkt modsagde de der fremlagde rapporten –
direktør for den nationale efterretningstjeneste, Coats, CIA-direktør Haspel og
FBI-direktør Wry – præsidentens strategiske politik. I sit svar til dem kaldte
Trump dem “naive”, og udtrykte optimisme i forhold til at hans diplomatiske
initiativer har været effektive.
Helga Zepp-LaRouche gav en kortfattet rapport om disse modsætninger, om
Nordkorea, Syrien, relationerne med Rusland og Kina osv. Det gamle paradigme,
den neoliberale britiske imperialistiske model, har fejlet, sagde hun, og meget
af verden har bevæget sig ind i et nyt paradigme, baseret på win-win samarbejde.
Typisk for dette gamle paradigme er George Soros, der i sin tale i Davos angreb
Kina som værende den største trussel mod hans ‘åbne samfund’ (“Open Society”).
Dette er sandt, sagde Zepp LaRouche, idet hans ‘åbne samfund’ ikke er andet og
mere end det kollapsende britiske neoliberale system.
De samme regimeskifte-kræfter, der står bag Russiagate, presser nu på for et
regimeskifte i Venezuela med potentielt farlige konsekvenser. Hun spurgte:

Hvordan kan vi, der bekæmper dette kup, undgå at føle, at vi befinder os på en
rutsjebane, der går op og ned? Det er et spørgsmål om at forstå princippet om
det ‘fælles gode’ (“common good”). Studér Lyndon LaRouches værker for at blive
sande repræsentanter for det ‘fælles gode’. Og kæmp for hans frifindelse,
eftersom de der satte ham i fængsel for tredive år siden, er de samme som står
bag kupforsøg rundt om i verden, og i USA i dag.

Ny LaRouchePAC foredragsrække:
Koncepterne bag Lyndon LaRouches
internationale Nye Bretton Woodskreditsystem
Muligheden for, at LaRouches koncepter for, hvordan samarbejdet mellem nationer
bør udfoldes, bliver gjort til virkelighed, er større end nogensinde. Samtidig
har disse koncepter aldrig været mere nødvendige end nu. De kan blive til
virkelighed gennem det fremspirende samarbejde mellem USA, Rusland, Kina, Indien
og andre ledende økonomiske magter.
Foredragstitlerne er følgende:
1. Det menneskelige sinds kreative ånd reflekterer universets underliggende
kreative princip.
2. Nøglen til at forstå økonomi er videnskab og ikke matematik.
3. Eksistensen af nationalstater er en nødvendighed.
4. Hvad er kreativitet nøjagtigt, som er den sande kilde til økonomisk vækst?
5. Friedrich Schiller, frihedens digter.
6. Vladimir Vernadsky, Biosphæren og Noosphæren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/cyGJstd52-4″
frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Invitation til Schiller Instituttets
Internationale konference i USA
Lad os skabe en ny og mere human
epoke for menneskeheden
Schiller Instituttets konference, den 16. februar 2019 i USA
Sjældent, om nogensinde før, er verden blevet grebet af en sådan tummel, som nu.
Med Brexit-afstemningen i Storbritannien, Trumps valgsejr mod det neoliberale
etablissement i USA, valget af en anti-EU-regering i Italien, De gule Vestes
oprør i Frankrig – alt sammen udtryk for et globalt oprør mod den neoliberale
økonomiske politik i det transatlantiske system, et system, der står overfor at
opleve et nyt økonomisk krak, som er meget værre end i 2008. Samtidigt har
initiativet fra Kina med Den Nye Silkevej, det største perspektiv for
infrastrukturudvikling i menneskets historie, skabt en hidtil uset dynamik for

økonomisk vækst og optimisme. Et nyt sæt af internationale relationer udvikler
sig, hvilket skaber et potentiale for at overvinde det gamle paradigme med
geopolitik og krig.
Da præsident Nixon forlod Bretton Woods-systemet i august 1971, var det Lyndon
LaRouche, som profetisk og offentligt advarede om, at en fortsættelse af den
monetaristiske politik, der erstattede det, uundgåeligt ville føre verden til
faren for en ny depression og en gentagelse af fascismen, medmindre der blev
oprettet en ny, retfærdig økonomisk verdensorden.
I dag manifesterer faren for en ny fascisme sig tydeligt gennem bestræbelserne
fra det gamle paradigmes kræfter på at opretholde en unipolær verden gennem
løbende geopolitiske konfrontationer, selv med risiko for at kaste verden ud i
en ny verdenskrig, som denne gang indebærer faren for udslettelsen af den
menneskelige art med atomvåben. På den anden side er en ny, meget mere retfærdig
økonomiske verdensorden hurtigt på vej frem, en verdensorden, som for første
gang giver udviklingslandene mulighed for at overvinde underudvikling og
fattigdom. Det bedste eksempel på dette er Kinas fantastiske præstation med at
løfte 800 millioner mennesker ud af fattigdom i løbet af de sidste 40 år, et
ubestrideligt bevis på et princip for hele verden. Hvis Kina kan gøre dette,
hvorfor kan vi så ikke? Hvis Vesten forsøger at undertrykke fremkomsten af dette
nye system, står Verden i fare for at falde i ”Thukydids fælde”, nemlig faren
for at den nuværende dominerende magt forsøger på at forhindre den nye magt i at
opstå ved krig: en apokalypse – i en tidsalder med atomvåben.
Lyndon LaRouche udviklede en unik videnskabelig teori om fysisk økonomi, hvilket
etablerede ham som verdens fremmeste økonom, hvis analytiske tilgang og kreative
kraft i formulering af løsninger er mere presserende end nogensinde før. Han har
krævet etableringen af et nyt Bretton Woods-system, i samme ånd som Franklin D.
Roosevelt havde til hensigt: nemlig at erstatte det nuværende spekulative system
gennem konkursbehandling og omorganisering, og oprette et nyt internationalt
kreditsystem, hvis hovedformål er at skabe en videnskabelig drivkraft for
verdensøkonomien, som det presserende grundlag for at muliggøre
teknologioverførsel til udviklingslande for at overvinde resterne af
kolonialisme for altid. Den næste økonomiske platform, som defineret af
LaRouche, skal være en fusionsbaseret økonomi med internationalt samarbejde
inden for rumforskning og rumrejser, der er rettet imod etablering af landsbyer
på månen. Dette bliver den nødvendige næste fase i udvidelsen af infrastrukturen
i Den Nye Silkevej – som bliver til Verdens-landbroen – ud i det nærliggende
rum.
I 2005 udviklede LaRouche en smuk vision for planetens næste 50 år, en vision om

samarbejde på grundlag af et nyt sæt af internationale relationer, inspireret af
ideerne og forståelsen af universets lovmæssighed fra sådanne tænkere som
Nicholas af Cusa, Gottfried Wilhelm Leibniz, Vladimir Vernadsky og Albert
Einstein.
LaRouche har også specificeret, at fire nationer, nemlig USA, Kina, Rusland og
Indien, er unikt positioneret til at indlede et nyt system, hvor alle suveræne
nationer kan deltage som ligestillede. Det Britiske Imperium er yderst opmærksom
på denne fare for dets eksistens, hvilket for en stor del forklarer, hvorfor de
har gjort alt for at vælte Trumps præsidentskab i USA, og for at forhindre
udviklingen af et gavnligt forhold mellem USA og især Rusland og Kina.
Det har været en integreret del af LaRouches filosofi, at der ikke er nogen
skelnen mellem naturvidenskab og stor klassisk kunst, da det er de samme
kreative evner i det menneskelige sind, der skaber gyldige opdagelser både
indenfor videnskab og kunst, opdagelser, som tjener som drivkraft for al
økonomisk udvikling. I dag oplever vi i Vesten en dyb moralsk og kulturel krise,
hvilket ikke alene truer vort samfunds moralske fibre, men fører til
ødelæggelsen af det kreative potentiale i nutiden og fremtidige generationer.
Det er derfor et eksistentielt spørgsmål for civilisationen at skabe en ny
renæssance af klassisk kultur i samme tradition som Bach, Mozart, Beethoven,
Schubert, Schumann og Brahms. Samtidig må og skal menneskets højeste idealer,
som udtrykt af de største digtere og filosoffer, genoplives. Den kulturelle
krise kan kun overvindes gennem æstetisk uddannelse af mennesket med det
udtrykkelige sigte at skabe smukke sind og sjæle.
Det er formålet med den kommende konference med Schiller Instituttet i USA at
samle tænkere fra USA og andre lande, der er motiveret af det presserende behov
for at præsentere ideer i den hensigt at forme det nye paradigme – den nye epoke
af menneskeheden – på en sådan måde, at den langsigtede overlevelse af den
menneskelige art garanteres.
Panel 1: En ny verdensorden, baseret på naturlov: Kan menneskeheden regere sig
selv for at sikre vores eksistens som en art? Lyndon LaRouches koncept om en
Fire-Magts-aftale: De næste 50 års menneskelige udvikling.
Panel 2: Principperne for fysisk økonomi: Leibniz, Hamilton, List, Carey,
LaRouche. Systemet med amerikansk økonomi og den kinesiske model. Afrika som det
nye Kina, med afrikanske egenskaber.
Panel 3: Det fantastiske perspektiv med en international renæssance af klassisk

kultur. Den æstetiske uddannelse af mennesket for sindets og sjælens skønhed.
Panel 4: Videnskabens grænser: Hvordan vil menneskeheden se ud om 100 år? Den
videnskabelige metode, der ligger til grund for LaRouches økonomiske principper.
Hvad adskiller mennesket fra dyrene?
Klassisk musikkoncert om aftenen.

Deltag den 16. februar 2019!

For mere information, kontakt:
Schiller Instituttet
Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v.
1903 Frederiksberg C
E-mail: si@schillerinstitut.dk
Tlf.nr.: fastnet: 35 43 00 33, mobil: 53 57 00 51

Kontaktpersoner
Michelle Rasmussen ●

53 57 00 51

Feride Istogu Gillesberg ● 25 12 50 33

POLITISK ORIENTERING den 24. januar

2019:
EU og dets bankerotte paradigme
disintegrerer
lige så hurtigt som den britiske
elites kontrol. Klik her for
diskussionen.
Med formand Tom Gillesberg
Diskussion: 43 min.

Lyd:

Den underliggende positive dynamik i
Verden som det Britiske Imperium
prøver på at holde skjult for dig
Hvis man lytter til de vestlige nyhedsmedier, skulle man tro, at verden er helt
kaotisk og uden noget ordnende princip overhovedet. Ved imidlertid at træde to
skridt tilbage og sætte amerikanske og europæiske “aktuelle begivenheder” i
sammenhæng med det der sker i resten af verden, er det lettere at se, at hvad
der foregår i Vesten er etablissementets reaktion på de positive kræfter for
forandring, der er på spil over hele kloden. Samtalerne mellem Xi og Kim bevæger
sig fremad, og foregriber et muligt andet topmøde mellem Trump og Kim;
potentielle fremskridt i samhandelsdrøftelserne mellem USA og Kina; Trumps
beslutning om at trække USA ud af Syrien i forbindelse med Astana-processen;
Kinas succesfulde landing af Chang’e 4-fartøjet på den fjerne side af månen, og
meget mere. Hør med når Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche,

og Harley Schlanger diskuterer alt det, som medierne forsøger at skjule for dig!

POLITISK ORIENTERING den 10. januar
2019:
Velkommen til 2019: Ud af kaos kan
skabes en ny bedre verdensorden
Med formand Tom Gillesberg
Kinas Chang’e-4 mission til Månens bagside indleder en ny æra.
Tirsdagens brexit-afstemning: Hvad sker der bagefter?
De gule Vestes er en massestrejke i Frankrig.
Trump trækker de amerikanske styrker ud af Syrien.
Finanssystemets fortsatte disintegration.
Yemenitiske fredsforhandlinger.
Folketingsvalg i Danmark.
Kattegat-broen: Bilbro eller en kombineret bil- og togbro?
Lydfil:

Løgnene imod Kina, Rusland og Trump
kommer fra de britiske neoliberale,
som har bragt deres eget system på
fallittens rand.
Uddrag fra Helga Zepp-LaRouches webcast –
Løgnene imod Kina, Rusland og Trump kommer fra de britiske neoliberale, som har
bragt deres eget system på fallittens rand.

Med den succes som Kina har haft med at hæve levestandarden for befolkningen i
de sidste fire årtier, hvorfor bliver landet så udsat for en kampagne med
sådanne “ondsindede fabrikationer” (i Foreign Affairs, ARTE-dokumentar og i
medierne generelt) – især da Kina arbejder for at hjælpe andre nationer med at
opnå lignende resultater med sit Bælte og Vej-Initiativ? Hvorfor de konstante
angreb på Putin og Rusland? Og hvorfor optrapningen af Mueller imod Trump, da
han ikke har fremlagt noget bevis for “russisk indblanding”, hvilket er hvad
Russiagate skulle dreje sig om?
I dagens webcast opfordrer Helga Zepp-LaRouche seerne til at studere de store
filosoffers værker, herunder Platon, Cusa, Leibniz, Schiller, Einstein og hendes
mand Lyndon LaRouche, for at udvikle deres evne til at lytte til deres egen
indre stemme for at være i stand til at ”tænke selv”, så de kan besvare disse
spørgsmål for sig selv.
Mens det britiske Overhus beklager udsigten til afslutningen af det “særlige
forhold” (mellem Storbritannien og USA, red.), tog Trump to store skridt væk fra
det gamle paradigme, og indvilligede i at arbejde sammen med Mexico i projekter
om økonomisk udvikling i Mellemamerika, og annoncerede afslutningen af USA’s
militære intervention i Syrien.
Hun opfordrede vores seere til at bruge ferien til at læse og diskutere gode
ideer med familie og venner.

POLITISK ORIENTERING den 13. december
2018: EU i opløsning:
Fransk protestbevægelse seneste
udtryk for oprør fra Vestens
befolkning
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

1. del: Indlæg:

2. del: Diskussion:

