Verden i oprør: Et øjeblik til
afgørende indgriben, set fra
historiens højeste niveau
Den 11. november (EIRNS) – Verden er i oprør, som det ses mest dramatisk i de
mange masseprotester – fra Chile, til Libanon og Irak, og voldelige
deployeringer i Bolivia og Hongkong af agenter for det døende neoliberale
geopolitiske system. Samtidig er dette et øjeblik til afgørende indgriben for
det gode, hvis folk står klar med programmerne og metoderne til at arbejde
sammen for at vise vejen sikkert fremad.
Ved gennemgangen af aktuelle begivenheder i dag, understregede Schiller
Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, behovet for at inspirere os selv og
alle andre til at se tingene fra historiens højeste udsigtspunkt. På den måde er
man ikke fanget i en flad, todimensionel falsk virkelighed, manipuleret til at
“vælge side” og stillet over for undergang.
Zepp-LaRouche brugte til sammenligning eksempelet med den systemiske krise i
1989, hvor hele det kommunistiske partisystem uddøde mellem 1989-1991,
sammenlignet med nutiden, hvor det neoliberale finansielle/økonomiske system
står over for et endeligt. I tilfældet fra 1989 blev det positive alternativ
forpurret op gennem 1990’erne. Men i dag kan vi sørge for, at det ikke sker
igen.
Se på metoden for samarbejdsvillig tankegang, som udtrykt i dag ved Middelhavet
af den kinesiske præsident Xi Jinping, der mødtes med græske ledere i Athen. Xi
talte om de nye relationer mellem Asien og Europa, understøttet af Grækenland,
da det fungerer som omskibningspunkt for udvidelsen af den fælles handel og den
gensidige udvikling. Xi og hans græske værter var på en personlig rundtur i
Piræus’ havn. I mellemtiden er situationen meget farlig i Bolivia og Hongkong,
hvor “Maidan”-modellen, der involverer fremmede indgreb fra fælles netværk af
fascistiske grupperinger og agenter fra Whitehall (gaden i London hvor de fleste
regeringsbygninger ligger) og USA’s udenrigsministerium. I de seneste dage har
der været uhørt voldeligt i Hongkong. I Bolivia er der et totalt magtvakuum uden
nogen formel regering overhovedet. Santa Cruz-fraktionen, under Bolivias
fascistiske operatør Luis Fernando Camacho, dræber og raserer hensynsløst i den
“guddommelige retfærdigheds” navn. Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) og
det amerikanske Udenrigsministerium er medskyldige i processen ved at billige
den “professionelle” rolle, som den korrupte OAS har spillet, da den erklærede

valget den 20. oktober for at være svigagtigt, hvilket satte scenen for det
voldelige oprør, som førte til præsident Evo Morales fratræden 10. november.
Zepp-LaRouche understregede, at den “geopolitiske tankegang” må overvindes. I
USA er prøvestenene de præsidentskaber og livsanskuelser, der tidligere har
været: George Washington, John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Franklin
Roosevelt, John F. Kennedy, og de historiske bidrag fra Alexander Hamilton,
Benjamin Franklin og Lyndon LaRouche. Det amerikanske System er den afgørende
arv. Folk er nødt til at rejse sig og tage ansvar på et verdenshistorisk plan.

KOM TIL KONCERTEN! EN MUSIKALSK
DIALOG MELLEM KULTURER fredag den 29.
november kl. 19.
Gratis i København
Del gerne denne invitation
Arrangører: Schiller Instituttet, Russisk-Dansk Dialog,
Det Russiske Hus og Det Kinesiske Kulturcenter
EN MUSIKALSK DIALOG
MELLEM KULTURER
Gratis adgang
29. november 2019 kl. 19
Russisk Center for Videnskab og Kultur
Vester Voldgade 11, København, ved Rådhuspladsen
Medvirkende: Musikere fra Kina, Rusland, Albanien, Poland, Sverige og Danmark
(se billedet)
Også: DANMARK: SCHILLER INSTITUTTETS KOR

I en tid, hvor der er alt for meget politisk splid i verden, og verdens lande i
stedet burde arbejde sammen om menneskehedens fælles mål, er det ekstra vigtigt,
at vi på alle måder bygger bro mellem verdens nationer og de mange
forskelligartede kulturer. Når vi oplever det skønne i andre kulturer, skaber
det gensidig forståelse og et grundlag for samarbejde og fred. Klassisk kunst er
derfor en vigtig nøgle til en sådan dialog mellem kulturer, og det er grunden
til, at vi afholder denne koncert!

Info: 25 12 50 33, 53 57 00 51 si@schillerinstitut.dk

Folk er i globalt oprør over det
faldefærdige neoliberale system
Schiller Instituttets ugentlige
webcast med Helga Zepp-LaRouche den
3. november 2019
Helga indledte sin ugentlige webcast med at insistere på, at folk faktisk bør se
præsident Trumps rally i Tupelo, Mississippi, da man her vil se en helt anden
dynamik, end hvad der formidles i medierne og af hans modstandere. Et betydeligt
udsnit af de amerikanske vælgere reagerer entusiastisk på hans præsentationer,
idet han fortsætter med at betone afslutningen på krigene, der blev indledt af
Bush og Obama, alt imens han bekæmper sammensværgelsen, der føres imod ham. Hun
kaldte demokraternes pres for en rigsretssag for et “højrisikabelt spil… som kan
give bagslag.”
Det vi gennemlever er et utroligt historisk øjeblik, et endeligt opgør mellem
millioner over hele verden der er vrede, og som i USA bliver mobiliseret af
Trump imod det britiske imperium, der har taget Det Demokratiske Parti [som
gidsel]. Hun mindede seerne om, at hendes mand – da Trump blev valgt – sagde, at
dette ikke var en amerikansk, men global begivenhed, hvilket vi ser nu med
masseprotesterne, der pågår verden rundt. Hun gennemgik udviklingen omkring
rigsretssagen, herunder bedraget med Schiffs “whistleblower”. Hun pegede på
fremskridtene i Syrien, der er baseret på et samarbejde mellem Trump og Putin,
samt handelssamtalerne med Kina, for at vise hvad det er som Trump gør, der
forårsager hysteriet bag rigsretssagen.

Da hun gennemgik det igangværende finansielle/økonomiske sammenbrud samt de
åndssvage løsninger der er foreslået af Lagarde, Carney m.fl., og som kun vil
gøre ondt værre, pegede hun på de enestående løsninger, der er blevet udviklet
af hendes mand Lyndon LaRouche. For Jer, vore seere, er tiden ikke til
passivitet, konkluderede hun, men til nu at blive involveret og støtte vores
organisation.

For en økonomisk renæssance for
menneskeheden
og renselse af Lyndon LaRouches
navn.
Erklæring fra Schiller Instituttet formand, Helga Zepp-LaRouche, vedrørende de
internationale aktionsdage 10.-15. oktober 2019
Forestil jer: Verdens ende indtræffer, men der møder ingen op! Forestil jer at
teenager-klimaidolet Greta Thunberg, og alle central- og
investeringsbankfolkene, hedgefonde og spekulanter, der er euforiske over den
angivelige vished for at planeten vil koge over inden for 18 måneder (ifølge
Prince Charles) – mens sidstnævnte er ekstatiske over astronomiske profitter,
som de tror kan opnås ved ”grønne finanser”. Men så, ikke desto mindre,
fortsætter verden – trods forskellige udsving i klimaet – simpelthen med at
eksistere!
Denne variation af fredsbevægelsens gamle slogan: ”Antag at der er krig, men at
der ikke kommer nogen”, er nyttig for at understrege den pointe, at en ideologi
kun indvirker på virkeligheden, hvis størstedelen af befolkningen tror på den.
Der er ingen klimakrise. Klimadata for de sidste 500 millioner år viser, at
Jordens klima har varieret kontinuerligt med en konstant vekslen mellem varme og
kolde perioder. (Den sidste af disse kolde perioder sluttede først i 1850 med
den ‘Lille Istid’.) Dagens klimaalarmister kan ikke basere sig på videnskabeligt
beviselige fakta, men bruger klimamodeller, hvis forudsigelser allerede har vist
sig at være overdrevne. Fejlen i disse modeller understreger det faktum, at

klimaet er en meget kompleks størrelse, som straks må bringes tilbage på et
videnskabeligt grundlag. Mens menneskeskabte aktiviteter har en begrænset effekt
på klimaet, er det som IPCC gør – nemlig at ignorere den dybe indvirkning af
processer i solen og i vores galakse – højdepunktet af videnskabelig
inkompetence!
Dæmoniseringen af CO₂ og det resulterende mål om af-karbonisering af
verdensøkonomien er lige så rationelt som at brænde hekse på bålet som et middel
mod sygdom. CO₂ er ikke et forurenende stof, men er en uundværlig betingelse for
livet på jorden, og især for trivslen af planter og landbrug som grundlag for
menneskets eksistens. Den virkelige krisesituation er af-karboniseringen af den
globale økonomi, hvilket den finansielle sektor presser på med, og som vil føre
til et sammenbrud af de industrialiserede lande, ødelæggelse af
udviklingslandene og massiv, global befolkningsreduktion – dvs. folkedrab.
Klimahysteriet, der er iscenesat af den finansielle sektor og de etablerede
medier, er den største propagandistiske manipulation af befolkningen nogensinde;
en manipulation der har fungeret så effektivt, at den nazistiske
propagandamester Josef Goebbels ville have opgivet sit job på grund af sin
relative fiasko i forhold hertil. Det egentlige spørgsmål der står på spil er
ganske anderledes: Det neoliberale finanssystem er absolut færdigt. Årsagerne
til nedbruddet i 2008 er langt fra blevet løst, men er i stedet blevet
forstørret gennem elleve år med kvantitative lempelser, og renter der er sat til
nul eller endda under. Hvilke planer har det finansielle oligarki? Ifølge et
papir, der for nylig blev fremlagt af BlackRock på Jackson Holes årlige
bankmøde, skulle centralbankerne gennemføre et “regimeskifte”, hvor
centralbanker, der forbliver “uafhængige”, udsteder store mængder penge og giver
dem direkte til regeringer, som kun vil bruge dem i henhold til centralbankernes
direktiver. Det er samme princip, som Hitlers finansminister Hjalmar Schacht
brugte til at finansiere den militære opbygning på det tidspunkt – men denne
gang skal alle de penge der er skabt bruges til at gøre verdensøkonomien ”grøn”.
For de fleste mennesker der er indfanget af den neoliberale ideologi, iscenesat
af de etablerede medier, er det meget svært at forestille sig, at hele
grundlaget for dette system er forkert. Men denne ideologi involverer ikke kun
det “regimeskifte”, der er planlagt af centralbankfolkene, men også et
“regimeskifte” mod den amerikanske præsident Donald Trump, såvel som imod
Rusland og Kina, som det ses i “farverevolutionen”, der nu bliver anstiftet i
Hongkong. Og det inkluderer også ideen om, at det er helt normalt, at et lille
lag af rige mennesker bliver stadig rigere, mens flertallet bliver stadig
fattigere; at Afrika skal forblive underudviklet for evigt; at hvert menneske
under alle omstændigheder er en parasit, der forurener miljøet; og at grænserne

for vækst er nået. Og lad os ikke glemme de liberale ideer om, at “alting går
an,” og at enhver mening er lige så god som enhver anden.
Men set ud fra universets love og menneskehedens evolution, som de er
bestemmende for, er disse aksiomer lige så forkerte som de fleste af
antagelserne fra middelalderen, såsom skolastik, hekseri eller flagellantisme.
Hvis vi skal slippe ud af den nuværende voksende krise, hvor alt ser ud til at
løbe ud af kontrol, er vi nødt til at ændre hele vores tankegang. Vi er nødt til
at finde et referencepunkt, hvorfra vi kan vurdere alle vores antagelser om
menneskeheden og universet vi bebor, og undersøge deres gyldighed. Dette
referencepunkt er rumforskning og rumfart.
Bemandet rumfart er det sejrende bevis for, at Leibniz havde ret i at hævde, at
vi lever i den bedste af alle verdener. Naturligvis ikke i den forstand, som den
kyniske Voltaire – på sin vis den tids Sir David Attenborough – angreb Leibniz’
optimistiske billede af mennesket, men i den forstand at det viser, at
menneskeheden er den eneste (hidtil kendte) kreative art, der gennem opdagelsen
af stadigt nye principper for det fysiske univers kan skabe grundlaget for at
overvinde alle grænser.
Som Lyndon LaRouche demonstrerede i sin banebrydende bog ‘Der er ingen grænser
for vækst’, (PDF) og i hele sit livs arbejde, er det de originale opdagelser af
stadigt mere komplekse eksperimentelt beviselige principper for universet, der
giver grundlaget for helt nye økonomiske platforme, som kan skabe midlerne til
at opretholde bedre brødfødte, længere levende og bedre uddannede mennesker. På
den måde er vækstbegrebet ikke så simpelt som nogle fjolser, såsom Malthus,
forestiller sig; fjolser, der tænker i baner af en kausal verden indskrænket af
en euklidisk aritmetik eller geometrisk multiplikation; men snarere svarende til
en mangfoldigt forbundet riemannsk manifold, der udfolder sig til højere
ordener, der ikke kan forstås med udgangspunkt i de lavere. Kreativ fornuft kan,
som det mest udviklede element i universet, skabe nye singulariteter, der igen
kan øge graden af menneskelig effektivitet i universet ud over alle grænser.
De bedste eksempler på dette er den forventede beherskelse af termonuklear
fusion – hvor mennesket efterligner fusionsprocessen i Solen og derved
producerer ubegrænsede mængder af energi og reserver af råmaterialer – og
bekræftelsen af Albert Einsteins generelle relativitetsteori, som det for nyligt
blev gjort med bekræftelsen af gravitationsbølger og billedoptagelser af sorte
huller; sorte huller, som befinder sig i centrum af hver af de to billioner
galakser, som Hubble-teleskopet indtil videre har været i stand til at opdage.

Den nye måde at tænke på må afvise bankfolks pseudo-religioner, etablerede
medier og klima-apostle, og erstatte dem med en videnskabelig debat om
eksperimentelt beviselige fakta. Artemis-programmet, der er vedtaget af
præsident Trump, og som vil bringe folk tilbage til Månen i 2024 og etablere en
permanent station i 2028, er lovende i så henseende, og ligeledes
rumprogrammerne i Kina, Indien, Rusland og Det Europæiske Rumfartsagentur. I
øvrigt viser Kinas enestående økonomiske succes og dynamikken i ‘Den Nye
Silkevej’, at fokuseringen på videnskabelig innovation er mere gavnligt for de
involverede lande end det neoliberale systems fokusering på profit.
Hvis det er muligt at bringe Europa og USA ind i et samarbejde med det kinesiske
Bælte- og Vejinitiativ og, for USA’s vedkommende, i et samarbejde med Kina om
rumfart, vil menneskeheden ikke befinde sig på randen af en klima-apokalypse,
men snarere i begyndelsen af en ny æra, hvor menneskets iboende evne til fornuft
frit kan udvikle sig, og vi i en vis forstand kan overgå til voksenlivet for
vores art. Vi vil udforme en mere menneskelig tidsalder, og demonstrere at denne
verden faktisk er den bedste af alle mulige verdener, fordi der potentielt
findes et geni i ethvert menneske, og graderne af frihed i udviklingen af vores
art vil stige uden begrænsning til i et omfang, hvor flere [og flere] mennesker
kan realisere dette potentiale i sig selv.
Det uomgængelige skridt for at opnå denne nye tankegang er den fuldstændige
renselse af Lyndon LaRouche, der blev forfulgt og fængslet i 1980’erne og
1990’erne af det Britiske Imperiums onde og desperate storinkvisitorer i deres
forsøg på at blokere adgangen til hans ideer.
Vi har brug for de dristige og optimistiske visioner af tænkere som Leibniz,
Schiller, Einstein, Krafft Ehricke og Lyndon LaRouche, fordi den kulturelle
pessimisme fra Malthus, Nietzsche og Spengler fører til fascisme og krig, mens
positive ideer om menneskeheden fører til nye renæssancer og blomstrende
perioder i historien. Det er op til os alle, hvilken retning vi tager!

Fornuftens tidsalder er ude blandt
stjernerne : LaRouche skabte ‘fire

love’ for at nå derud.
Den 11. september (EIRNS) – Aktivister og tilhængere af LaRouche-bevægelsen
besøger i denne uge skoler og universiteter i hele verden – snesevis af dem
alene i USA – for at inspirere de mest eftertænksomme unge med det glade løfte
om menneskehedens fremtid i rummet og for at mobilisere dem til at hjælpe med at
gøre det til virkelighed. Dette er dage med aktioner den 10. september og den
12. september, som opfordret i Helga Zepp-LaRouche’s globale skrivelse, Link:
“International opfordring til ungdommen: Fornuftens tidsalder er ude blandt
stjernerne!”
Denne mobilisering er i symbiose – drevet og styret af – det amerikanske
rumfartsagentur NASAs Månen-til-Mars “Artemis Projekt”, potentielt dets første
rigtige nationale mission siden “Apollo-programmet” af præsident John F.
Kennedy. Og meget mere: Kinas første udforskning af bagsiden af Månen
nogensinde; Indiens ambitiøse, nyligt blomstrende rumprogram med opsendelser til
Månen, Mars og andre planetariske missioner og samarbejder med både Japan og
Rusland. En ægte tidsalder med rumrejser af den menneskelige race og en
fornuftens tidsalder i menneskelige anliggender kunne nu tage sin begyndelse.
Meget belejligt, afskedigede præsident Donald Trump, i disse aktionsdage, sin
krigs-høg, den nationale sikkerhedsrådgiver – for som en kommentator udtrykte
det, “Dette var frem for alt gode nyheder for ungdommen”, det er dem, der er
blevet sendt ud for at kæmpe de uendelige og frugtesløse krige for regimeskifte.
Et forceret program, et andet “Apollo-program”, til udforskning af rummet kan
ikke gennemføres uden de fire økonomiske love, der er foreslået af Lyndon
LaRouche i 2014. De “starter” med en genoptagelse af Glass-Steagall-loven for at
beskytte kommerciel bankvirksomhed og opsparing mod Wall Streets spekulationer;
og oprettelsen af nationale bankinstitutioner efter Alexander Hamiltons model.
Men LaRouche beviste allerede i 1972, at der ikke er nogen grænser for vækst i
hans bog af samme titel. Menneskeheden i rummet er frem for alt ubegrænset.
Først må vi beslutte at hævde den menneskelige “udenjordiske forpligtelse” og
blive et rumfarende folk blandt rumfarende nationer – derefter skal vi
revolutionere vores strømkilder og industri, LaRouche’s fjerde lov, og
udelukkende Hamiltoniske kreditinstitutter kan yde kreditten til den revolution,
hans tredje lov.
Sagt på en anden måde: Hvis millioner af unge mennesker overbeviser nationen om
at udføre nye og ekstraordinære missioner i rummet, vil mindst nogle tusinder af
deres forældre og bedsteforældre finde ud af, hvordan man får sendt dem derhen.
“Hamiltonisk” kreditpolitik kan gøre det, og de vil gerne anvende den.

En national bank for infrastruktur og produktion vil ikke tildele NASA sit
budget – at afslutte krige for regimeskift, vil gøre det meget enklere. Men en
sådan bank vil deltage i private bankers udlån til de bogstaveligt talt
titusindvis af virksomheder, der trækker på samme hammel, hvilket gør denne
produktive kreditstrøm langt lettere. Og på denne måde, vil det effektivt “låne”
NASA en del af dets fremtidige budgetter til at betale disse virksomheder.
Aktionsdagen den 12. september vil være mere internationalt favnende end den
første. Samarbejde mellem mindst fire eller flere rumfartsnationer – USA,
Rusland, Indien og Kina først og fremmest – er afgørende for denne store opgave.
Midt i alt dette, bliver disse nationer nødt til at skabe et nyt internationalt
kredit- og valutasystem til fremme af teknologiske fremskridt og udvikling
overalt – et nyt Bretton Woods system.

Dette er missionen med aktionsdagene. Se

også LaRouche PAC underskriftsindsamlingen “Vi forpligter os til Månen-Marsmissionen
(http://schillerinstitut.dk/si/2019/08/larouchepac-underskriftsindsamling-vi-for
pligter-os-til-maanen-mars-missionen/) og den ledsagende skrivelse, “Vi
forpligter os til Månen-Mars-missionen: The True Spark for Changing the
Culture”, tilgængelig på lpac.co/moon.

Det bundløse ‘Jackson Hul’
Den 27. august (EIRNS) – G7-nationerne har lige på blændende vis stillet deres
institutionelle politiske fallit til skue på deres topmøde den 24.-26. i
Biarritz, Frankrig, idet de undgik enhver diskussion af de alvorlige problemer,
som kloden står overfor, og omhyggeligt undgik det enkelte, altafgørende sag for
menneskeheden: Den uafvendelige bankerot af hele det London-drevne
transatlantiske finansielle system og mødet den 22-24. august i Jackson Hole
mellem centralbankfolk og andre finansielle koryfæer, der opfordrede til et
“regimeskifte i pengepolitikken” for at forsøge at holde deres imperium intakt.
Som Helga Zepp-LaRouche fortalte til europæiske medarbejdere den 26. august:
”Den virkelige historie er, at der på mødet i Jackson Hole blev erklæret et
regimeskifte i pengepolitikken og udsigten til ‘helikopterpenge’, hvorved de
grundlæggende fjernede de sidste aspekter af regeringernes suverænitet ved at
give centralbankerne myndighed til så at sige at ‘gå direkte’, hvilket betyder
at pumpe penge både ind i den officielle stat, men også ad private kanaler – og

naturligvis skal alt dette også finansiere ‘the Green Deal’. Dette er præcis,
hvad Hitlers rigsbankdirektør, Hjalmar Schacht, gjorde.”
Zepp-LaRouche gik videre og mindede lytterne om, hvordan Lyndon LaRouche i en
berømt offentlig debat i december 1971 med den fremtrædende liberale økonom Abba
Lerner ved Queens College i New York City hakkede Lerner til plukfisk ved at få
ham til at indrømme, at han troede Schachts politik med at åbne sluserne for
finansiering af nazisternes krigsmaskine var den rigtige politik – og at hvis
bare andre politikere havde gjort det, som Schacht sagde, ville Hitler ikke have
været “nødvendig.”
Hvad centralbankfolkene i Jackson Hole, ledet af Bank of Englands Mark
Carney, foreslog, er intet andet end en nymodens version af den samme
schachtianske hyperinflatoriske redning af deres fallerede finanssystem –
hvilket har de samme politiske egenskaber i dag som det havde dengang: fascisme.
Den gamle verdensorden er hurtigt ved at gå under, i en grad så endog talerør
for London som dagbladet The Guardian tvinges til med bedrøvelse at indrømme, at
G7-mødet efterlod sig få spor af, at det nogensinde fandt sted … men der var en
klar fornemmelse af, at den etablerede orden fik sin sidste olie. ”Arkitekterne
og fortalerne for denne gamle orden er imidlertid konstitutionelt ude af stand
til at skabe en ny, der fungerer for menneskeheden, understregede Zepp-LaRouche.
I stedet trækker de verden ned i en malstrøm af fascistiske grønne politikker –
ned i et bundløst ‘Jackson Hul’.
Dette ses i den seneste udvikling i Italien, hvor briterne og deres allierede
forsøger at konsolidere et grønt statskup ved at indsætte en regering, der er
forpligtet til “en paradigmeændring vedrørende miljøet, et 100 % bæredygtigt
land”. Det ses også halvvejs rundt om planeten i Amazonas-regionen, hvor den
franske præsident Macron står i spidsen for en løgnagtig kampagne i grønne
internationale medier og sociale netværk, for at nedtromle den brasilianske
suverænitet ved at ”hjælpe” dem med at håndtere amazone-brandene.
I lyset af denne altoverskyggende strategiske virkelighed kritiserede ZeppLaRouche igen dem i USA og Europa, der foreslår at fortsætte
konfrontationskursen med Kina og Rusland. ”Dette er virkelig forkert,” sagde
hun. ”Der er absolut ingen problemer hvad angår de strategiske spørgsmål, der
kan løses uden Rusland; og der er ikke et eneste økonomisk problem, der kan
løses uden Kina, især med dette truende økonomiske sammenbrud og hyperinflation”
– Kina, som trods alt er det eneste lokomotiv for egentlig fysisk økonomisk
vækst i verden i dag.

Zepp-LaRouche tilslutter sig kraftigt den tilgang, der tidligere i denne uge
blev taget af Kreml-talsmanden Dmitry Peskov, som opfordrede til, at det næste
G7- eller G8-møde, der vil blive afholdt i USA, inkluderer ikke alene Rusland,
men også Kina og Indien. Dette forslag ligner Lyndon LaRouches opfordring til en
‘Fire-Magts tilgang med USA, Rusland, Kina og Indien til løsning af planetens
centrale problemer, især krisen i det internationale finanssystem.
For at få den nødvendige politiske diskussion om det faldefærdige britiske
system, deres fascistiske forslag der blev udstillet i Jackson Hole, og vigtigst
af alt, de politiske foranstaltninger der er nødvendige for at få et klassisk
nyt paradigme, vil den internationale LaRouche-bevægelse afholde aktionsdage på
universitetsområderne i den første del af september, både overalt i USA såvel
som i et lille dusin lande internationalt. Denne indledende aktion vil,
med Zepp-LaRouches ord, være “en appel til verdens unge om at transformere den
menneskelige art, ved at sikre at mennesket bliver en rumfarende art, og at der
er principper der indebærer, at dette grønne fascistiske sludder er helt
forkert.”

Hvad der ser ud til at være umuligt
ud i dag, kan blive uundgåeligt i
morgen
Den 20. august (EIRNS) – Røde lys blinker tværs over hele det transatlantiske
finansielle system, hvilket signalerer faren for et umiddelbart forestående
finansielt og banksammenbrud, der vil få 2008 til at blegne i sammenligning; og
dette sker nu, umiddelbart før det årlige møde den 22.-24. august i Jackson
Hole, Wyoming, hvor folk fra Verdens centralbanker og ledende internationale
finansfolk beslutter politikken, samt topmødet den 24.-26. August mellem statsog regeringschefer for G7 – gruppen af udviklede nationer – som afholdes i
Biarritz, Frankrig.
En uhyggelig, sygelig bleghed hænger over begge møder – i det mindste for de
ledere, der er villige til at indrømme, at det britiske imperiums hele
transatlantiske økonomiske system er håbløst bankerot, og at hver eneste
indsats, der hidtil er gjort for at redde dets spekulative boble på 1,5

billiarder dollars, er mislykkedes.
‘Bail-outs’ på steroider i form af over 15 billioner $ i kvantitative lempelser
(QE ‘quantitative easings’) er blevet forsøgt og er mislykkedes. ‘Bail-ins’
kollapsede endog inden de kom ud fra startblokkene, fordi de var politisk
umulige. Negative renter er nu den dominerende virkelighed i de fleste af G7nationerne – USA er den vigtigste undtagelse, men det er hurtigt på vej i den
retning – de negative renter, som er en form for landevejsrøveri mod de
befolkninger, der rammes, er en indikation af ekstrem økonomisk dysfunktion .
For billioner af dollars falske ”grønne obligationer” vil snart blive udstedt i
endnu et desperat forsøg på at udplyndre de fysiske økonomier for at redde City
of Londons og Wall Street’s spekulative boble. Brexit-adskillelsen mellem Det
Forenede Kongerige og Den Europæiske Union ligger nu fast til den 31. oktober,
og truer med at trække stikket ud for Londons kontrol over den globale handel
med derivater – der tegner sig for cirka 80% af den samlede internationale
finansielle boble.
Og nu er der til brug for slænget ved mødet i Jackson Hole udarbejdet en
politisk ‘hvidbog’ af top centralbankfolk og andre, der arbejder med BlackRock,
den største private gruppe af kapitalforvaltere på kloden, der frækt foreslår en
selvmorderisk “regimeændring i pengepolitikken, en aftale, der er lige så
omfattende, som den vi så mellem før-krisen og efter-krisen ”—dvs. den
hyperinflations-ordning med kvantitative lempelser, der blev sluppet løs efter
kollapset i 2008. Deres forslag er, at centralbanker skal sætte regeringer i de
facto-‘receivership’ (en slags betalingsstandsning, red.) og selv ”gå direkte”
med store økonomiske pengestrømme til de bankerotte modtagere indenfor den
offentlige og den private sektor. Dette kan bedst sammenlignes med at tilføre
finansiel heroin i venerne på et håbløst afhængigt, næsten dødt, lig – og det
vil have lignende resultater.
De mennesker, der har studeret den fysiske økonom Lyndon LaRouche, vil genkende
denne situation som en, hvor vækstraten for monetære aggregater (som f.eks.
‘QE’) – i forbindelse med LaRouche’s “Triple Curve” (eller ‘Typiske
Kollapsfunktion’) – hidtil har overgået vækstraten for de samlede finansielle
aggregater (f.eks. derivater), at der ikke er nogen mulig sats for yderligere
monetær hyperinflation, der kunne forhindre, at boblen med de finansielle
aggregater for 1.5 billiarder $ i at implodere – og dermed den fysiske økonomi i
de dele af verden, der ikke er tilsluttet Kinas Bælte og Vej-Initiativ.
Medmindre, naturligvis, at LaRouches konkursomlægning af det nuværende
transatlantiske system gennemføres i tide. Dette kræver, at De Forenede Stater
sammen med andre stormagter, såsom Kina, Rusland og Indien, sætter det britiske
imperium og dets økonomiske system permanent ud af drift.

Som den russiske præsident Vladimir Putin udtalte ved en fælles pressekonference
med den franske præsident Emmanuel Macron efter et topmøde mellem de to ledere i
går: ”Det, der ser umuligt ud i dag, kan blive uundgåeligt i morgen.” Putin
henviste til prospektet om at skabe et fælles Europa fra Lissabon til
Vladivostok. Men det samme princip gælder for verdensøkonomiens tilstand og det
finansielle system i dag.
Som Helga Zepp-LaRouche sagde til medarbejderne i går: ”Jeg tror, at [Putins] formulering også eftertrykkeligt gælder for implementeringen af Lyndon LaRouches
løsninger på den nuværende krise …. I takt med at krisen bliver så stor, vil
det, der synes at være umuligt nu – nemlig at implementere Glass-Steagall og en
Ny Bretton Woods og en Fire Magts-aftale med en opstilling af de fælles mål for
menneskeheden – blive uundgåeligt i morgen ….
”Situationen vil udvikle sig til en fuldstændig polarisering mellem [på den ene
side] økofascistisk ideologi, som dybest set er en ideologi, ligesom den
nazistiske ideologi var, og ikke mindre farlig. Alternativet er, at have et nyt
paradigme, hvor menneskehedens fremtid skal organiseres af forskere og klassiske
kunstnere, fordi dette essentielt er de eneste to grupper af mennesker, der tror
på verificerbare universelle principper. Lyndon LaRouche understregede hele
tiden dette: at ens politik skal være baseret på universets fysiske love, og de
eneste mennesker, der ved dette, er mennesker, der tror på at gøre nye
opdagelser, hvilket er universelt.”

Den Grønne Nazi Internationale, og
andet trin af kuppet
Den 8. august (EIRNS) – Husker man Bob Mueller? Har man hørt tale om ham for
nylig? Efter at Muellers undersøgelse mislykkedes på spektakulær vis, er fase to
af kupforsøget imod præsidenten begyndt. LaRouchePAC-analytikeren Barbara Boyd
vil i aften begynde at blotlægge rødderne i det britiske efterretningsvæsen af
denne nye fase; det finder sted i LaRouchePACs ‘Fireside Chat’
livetransmitterede konferencesamtale, som er tilgængelig på LaRouchePACs
webside; det er i forlængelse af hendes tidligere succes for fase 1, med hendes
rapport, “Robert Mueller er en amoralsk juridisk snigmorder: Han vil gøre sit
job, hvis du tillader det” udgivet i september 2017. (Robert Mueller Is an
Amoral Legal Assassin: He Will Do His Job If You Let Him).

I forhåndsvisningen af hendes præsentation i dag siges det: ”Næsten i samme
øjeblik som ” Rusland, Rusland, Rusland !!! ”-angrebet på det amerikanske
præsidentskab kollapsede med Robert Muellers mentalt afstumpede afgivelse af
vidneudsagn for Kongressen, blev en ny ‘fortælling’, en ny fase af kuppet, sat i
sving, komplet med faktuel voldelig koreografi og drab på uskyldige. Dette
angreb stammer fra de samme Britiske imperialistiske kræfter og psykologiske
krigere, der opfandt myten om Russiagate. Det er ikke kun et angreb på Trump,
designet til at sikre hans nederlag i 2020. Det er et angreb på hele nationens
evne til at ræsonnere og vurdere virkeligheden i takt med at verdensøkonomien
balancerer på kanten af endnu et sammenbrud. Mest af alt er det rettet mod vores
ungdom – dem, der historisk set har afstedkommet store og historiske ændringer
på afgørende vendepunkter i historien, såsom den krise, vi står overfor nu.
Præsident Trump udtalte korrekt i denne uge, at det er presserende med en
kulturændring, og han prøver helt klart at finde ud af, hvordan det kan gøres.”
Mrs. Boyd vil gøre det klart, at den ideologi, som masseskytterne er blevet
forsynet med, er en variant af grøn fascisme. Selv om kommentarer og
fremstilling af tingene måtte få dig til at tro noget andet, er virkeligheden,
at den syntetiske trosstruktur, der er knyttet til den mistænkte i El Pasoskyderiet og andre, er tæt sammenvævet med den stadig mere diktatoriske og
voldelige internationale “grønne” bevægelse, angiveligt imod menneskeskabt
“global opvarmning”, hvilket Helga Zepp-LaRouche, præsident for Schillerinstituttet, har advaret kraftigt om i de seneste uger.
Den 16-årige ledende hovedfigur for den grønne bevægelse, Sveriges Greta
Thunberg, er tydeligvis ikke klar over, at hendes kampagne finansieres af Warren
Buffett, Gettys og andre af Verdens rigeste mennesker. At det rent faktisk ledes
af finansoligarkerne i City of London og dets banker. Ligesom i 1920’erne og
1930’erne er deres økonomiske system i øjeblikket truet. Nu, som dengang,
forsøger de at udvide den diktatoriske kontrol over alle verdens
investeringsstrømme, denne gang under banneret med ”grøn”, ”bæredygtig”
investering. Nu, som dengang, stiller de sig på linje for at støtte en
international fascistisk bevægelse. Det er en anden bevægelse denne gang, men
ikke så væsensforskellig – husk, at de originale nazister også var “grønne.”
Nu, som dengang, udgør Rusland, Kina og USA potentielle forhindringer. Præsident
Vladimir Putin forkastede for nyligt åbenlyst denne form for ”miljøisme”. Kina
bygger både kulkraft og atomkraftværker, både indenlandske og i energi-hungrende
udviklingslande i Afrika og andre steder. Præsident Trump har taget USA ud af
Paris klimaaftalen.
Forhåndsvisningen til aftenens LaRouchePAC-præsentation af Boyd afsluttes

således: ”Som sædvanlig har Lyndon LaRouche givet os en løsning – Månen-Marsmissionen, som præsident Trump har godkendt, og som vores folk nu må gøre til
det centrale spørgsmål i den kommende præsidentkampagne. Identitetspolitik,
biologisk determinisme, ideologier med nul befolkningstilvækst og grønne
ideologier er imperialismens historiske værktøjer, som LaRouche understregede,
da han grundlagde denne politiske bevægelse. Derimod vil den menneskelige
kapacitet for kreativ tænkning komme i spil, hvis den kollektive bevidsthed og
fantasi bliver involveret i lynprogrammet for at rejse til Månen og Mars,
menneskets faktiske naturlige sindstilstand.
”Lovmæssigt vil menneskesind, der engageres således, med glæden ved at opdage og
barndommens nysgerrighed, ikke tolerere den irrationelle, pessimistiske og
kyniske tale, der for indeværende angiver at være vores offentlige diskurs.
Dette kan være gnisten til den nødvendige kulturelle ændring. Deltag sammen med
os i aftenens diskussion, når vi skaber en kampagne for at få dette til at ske.

Den unipolære verden er ved at gå i
opløsning;
bring verden sammen gennem
menneskehedens mission i rummet.
Den 17. juli (EIRNS) – På næsten alle fronter er paradigmet for en unipolær
verden, der bygger på begrebet om et imperium, ved at gå i opløsning, mens et
nyt paradigme af suveræne nationer, der samarbejder om udviklingen af hele
menneskehedens produktive kræfter, som spreder sig fra Asien gennem ideen om den
Nye Silkevej. Selv lederne af det døende finansielle imperium ser skriften på
væggen: Den franske finansminister, Bruno Le Maire, der talte i dag ved en
konference for lederne af IMF, Verdensbanken og den Europæiske Centralbank for
at mindes 75-årsdagen for Bretton Woods-Systemet, sagde følgende: “Bretton
Woods, som vi kender det, har nået sine grænser… medmindre vi formår at
genopfinde Bretton Woods, kan den Nye Silkevej blive den nye verdensorden.”
Sandt nok. Men Le Maires opfattelse af at et sådant nyt paradigme er en trussel
mod den vestlige verden er nonsens. Det begreb, som Franklin Roosevelt
forestillede sig på Bretton Woods-konferencen i 1944, hvor Roosevelts
“hamiltoniske” vision blev vedtaget frem for det Britiske Imperiums repræsentant

John Maynard Keynes’, er systematisk blevet undergravet af det britiske
“frihandels”-dogme og omdannelsen af det regulerede finanssystem til uhæmmet
spekulation i tiden efter Glass-Steagall. Den igangværende opløsning af Deutsche
Bank er et af tegnene på det hastige sammenbrud af den “billioner af dollar
store” boble af derivater og gearede lån, der nu hænger over det vestlige
finansielle imperium.
Det nuværende Bretton Woods-spøgelse er færdigt. Det kan ikke reformeres, men
stedes til hvile gennem en total reorganisering af verdens finansielle system,
som skitseret af Lyndon LaRouche for længe siden, med den enorme vækst og
udviklingsproces, skabt af Bæltet & Vejen som udgangspunkt for samarbejde mellem
Kina, Rusland, Indien, USA og andre i et helt nyt system. Den nuværende bølge af
kulturel optimisme, skabt af 50-årsdagen for menneskets heroiske landing på
Månen på lørdag, og den modige erklæring fra præsident Trump og hans NASAdirektør, Jim Bridenstine, om at en mand og en kvinde vil vende tilbage til
Månen inden for fem år, og at vi vil blive på Månen som en base for at nå Mars
og hinsides – denne bølge af optimisme må blive den kanal, gennem hvilken
verdens folk genvinder deres følelse af en fælles menneskehed.
Tusindvis af begivenheder finder sted rundt om i verden i denne uge til ære for
den store præstation for 50 år siden, og inspirerer folk og nationer til at
slutte sig sammen om det der virkelig forener hele menneskeheden – den
“udenjordiske forpligtelse”, at menneskeheden, og menneskeheden alene, kan
forestille sig et univers med 2 billioner galakser, og forestille sig en fremtid
hvor menneskeheden virkelig er udødelig, og bringer herredømme over stadig
større dele af universet i løbet af de næste tusinder af år. Som LaRouche sagde
i 1986: “Hvad er den gode persons ønske? Hvad, udover at opdage skabelsens love
mindre ufuldendte, med det mål at vores viden som vejledning for vores praksis
afviger mindre fra Skaberens vilje, som udtrykt i den lovmæssige orden i dette
univers. Hvem kan blive god, hvem længes ikke efter at komme overens med
Skaberen og på den måde mindske ufuldkommenheden i ens egen forståelse af den
lovmæssige orden i skabelsen?
I dag mødtes LaRouchePAC-organisatorer foran den amerikanske Kongres for at
kræve, at LaRouches navn bliver renset, for at hans dybtgående ideer kan blive
formidlet til de mennesker der lever i dag, som en nødvendig forudsætning for at
klare den store udfordring med at forberede menneskeheden til den forestående
opgave, som illustreret af Måne-Mars-missionen. Megen morskab kom fra at gøre
grin med den skøre prins Charles, der for nylig advarede om, at verden ikke kan
overleve, hvis vi ikke stopper kulstofudledninger inden for 18 måneder. En
organisator spurgte de underholdte og fornøjede forbipasserende: “Hvor mange
vindmøller skal der til for at flyve til Månen?” Lederne af den psykotiske

miljøplan i Kongressen, “Green New Deal”, (nu kendt som “Apokalypsens fire
Damer”) er blot marionetter for den britiske kongefamilie og deres håndlangere,
som Al Gore og George Soros, der forsøger at redde deres bankerotte finanssystem
gennem nedskæringer, affolkning og krig.
Deltag i Schiller Instituttets fejring af månelandingen lørdag den 20. juli kl.
19.00, på https://youtu.be/6G_mx9ix68I under overskriften: “Menneskehedens
fremtid må bestemme vores nutid – en dialog mellem kulturer om, hvordan man
udvikler befolkningen og de produktive kræfter for Jordens næste halvtreds år.”

Foredrag #4 (18. maj): Italiensk
Videnskab og Kultur
Talere: Liliana Gorini, John Sigerson
Lyndon LaRouches ideer afspejler i Italien et fremskridt for den videnskabelige
og kunstneriske revolution i det 15. århundredes florentinske renæssance. Dette
fremskridt omfatter en tilbagevenden til en naturlig musikalsk stemning, hvilket
Giuseppe Verdi krævede for mere end et århundrede siden; Italiens nylige skridt
til at gennemføre LaRouches forslag om en Glass/Steagall-banklovgivning, en
tilbagevenden til Hamiltons principper om økonomisk politik; og Italiens
dristige beslutning om at tilslutte sig Kinas Bælte- og Vejinitiativ for verdens
udvikling.
Grundlæggende er der imidlertid ikke noget specifikt italiensk knyttet til disse
fremskridt; Italien er den gode muldjord, som bærer de nuværende frugter af de
platoniske ideer, der opstod i det gamle Grækenland, videreført af Nicolaus
Cusanus, Johannes Kepler, den tyske matematiker og fysiker Bernhard Riemann, og
det musikalske geni Wilhelm Furtwängler. Furtwängler var omtrent ene om at redde
den europæiske musikkultur fra at blive destrueret af den britiske golem Adolf
Hitler. Senere blev han den ledende inspiration for LaRouches insisteren på at
musik ikke udfoldes i lyd, men i det riemannske komplekse domæne.

Hvorfor Vesten er ved at tabe i
konkurrencen med Kina
Af Alexander Hartmann, den 10. marts 2019
Under den afsluttende diskussion på Schillerinstituttets seminar i Berlin den
27. februar fremhævede Helga Zepp-LaRouche Vestens kulturelle forfald og Kinas
helt modsatrettede kulturpolitik som én af hovedårsagerne til Kinas overlegenhed
over for Vesten i den meget diskuterede konkurrence mellem de to systemer.
Anledningen til hendes redegørelse var det spørgsmål, om Vesten rent faktisk
indtager en konfrontatorisk holdning over for Kina, eller om det ikke snarere er
Kina, der konfronterer Vesten. I sit svar beskrev hun først udviklingen inden
for de sidste år. Kina har siden Deng Xiaopings tid fulgt reglen om at ”holde
bolden flad og ikke fremhæve sin egen rolle, men først og fremmest tage sig af
sin egen udvikling.” Men det har ændret sig, først og fremmest med Xi Jinping.
”Xi Jinping har sagt, at vi må ændre vor rolle som verdensmagt til gavn for hele
menneskeheden.” Så har Kina også sat sit program ”Made in China 2025” meget
stærkt i forgrunden om at ”blive globalt førende på verdensmarkedet inden for ti
nøgleteknologier – computere, robotter, kunstig intelligens, el-biler og
forskellige andre områder”.
Selv om det nye silkevejsinitiativ er det største infrastrukturprogram i
menneskehedens historie, så har Vesten i hele fire år næsten intet fortalt om
Den nye Silkevej. ”Fire års tavshed, så har man endelig bemærket noget: Lige et
øjeblik! Det går for hurtigt, det der; og alle de lande, der tilslutter sig!” Og
så begyndte Vestens angreb. ”Det var virkeligt internationalt koordineret,
pludseligt kom disse angreb fra CSIS 1) og fra europæiske tænketanke.”
Det har udløst visse diskussioner i Kina, om det har været klogt at fremhæve
2025-programmets rolle så kraftigt og derved provokere og udsætte sig for alle
disse angreb. ”Så vidt jeg ved, har Kina trukket det en smule tilbage. Men på
den anden side: kendsgerningerne taler for sig selv. Med landingen på Månens
bagside er Kina i færd med at Kina overtaget føringen inden for udforskningen af
Verdensrummet. Og her er der ikke længere nogle, der kan sige, at ”Kina har
stjålet teknologien i Vesten”, for her er Kina blevet den førende. Og det samme
gælder for kernefusion: reaktoren EAST-projektet, har opnået den højeste
temperatur over det længste tidsrum.”
Hun tilbageviste forsøgene på at ”sværte Kina til” som for eksempel med

påstanden om, at Kina forsøger at lokke alle de lande, det samarbejder med, i en
gældsfælde. ”Det stemmer ikke! I Afrika er der for eksempel mange lande, der har
modtaget foræringer, altså ikke blot kreditter, men hvor Kina simpelthen har
finansieret tingene, for eksempel i Ætiopien og andre lande.” Naturligvis har
Kina indflydelse. ”Men det er min dybeste overbevisning, at Kina mener alt det,
det siger, altså at der ikke er nogle hemmelige bagtanker, men at det er den
konfucianske tankegang, der påvirker politikken. En harmonisk udvikling af alle
stater, retten til at bibeholde sit eget system, ikke-indblanding, alt det er
principper, som Kina følger.”
FORLADT DE BEDSTE TRADITIONER
Først og fremmest er Vesten konfronteret med, at vi har vendt os fra vore egne
bedste traditioner, tænk på (Friedrich) List, på Humboldt, Schiller, vor
klassiske periode, hvor vore humanistiske tænkere spillede en større rolle;
disse værdier har vi forladt. Og vi har erstattet dem med liberale eller
neoliberale værdier – alt er tilladt, der er ingen faste principper mere. Næsten
hver dag opstår der et nyt ”køn”, der er mænd og kvinder og indimellem er der
efterhånden utallige underafdelinger. Det er muligt, men hvorfor fremhæver man
det så voldsomt? Ungdomskulturen har jeg allerede været inde på.”
Kina har i modsætning hertil forbudt hip-hop-musik med det argument, at ”hip-hop
har et degenereret kvindesyn, at det forkynder voldsanvendelse, at det
promoverer ting, der er skadelige for ånden.” Det samme gør sig gældende for
banale underholdningsudsendelser som for eksempel de quiz-shows, der er så
udbredte i Vesten.
Over for denne underholdningskultur i Vesten fremhævede hun Friedrich Schillers
idé om den æstetiske opdragelse. Den æstetiske opdragelse skal forædle
mennesket. ”Schiller spørger: ’Hvor skal forandringen komme fra, når staten er
korrupt og masserne svækkede?’ Dette gælder jo også i høj grad for os. Man kan
ikke vente, at forandringen skal komme fra staten, og heller ikke fra masserne,
for de er sløve, degenererede, slappe. Det er jo egentligt et spejlbillede af
vort eget nuværende samfund, med andre ydre omstændigheder, men grundliggende
det samme.”
Schiller kommer så med det svar, at forandringen kun kan komme fra den store
klassiske kunst, fordi den forædler mennesket. ”Skønheden henvender sig ikke kun
til fornuften, men også til sanserne. For skønheden taler til sanserne; men da
skønheden hos Schiller er et fornuftbegreb, løfter den mennesket op på et højere
plan gennem leg. Og Schiller siger, sådan som Cai Yunpei 2) i øvrigt også gør
det, at det kommer an på at forædle mennesket i dets fritid.”

Når mennesket arbejder og er nødt til at tjene til livets opretholdelse, har det
ikke tid til overs, for så er det beskæftiget med nødvendige ting og har ikke
tid til at give sig af med skønne ting. ”Men hvis det i fritiden – i stedet for
at spilde den og ødsle den bort – giver sig af med skønne kunstværker såsom
musik, maleri og digtning og fordyber sig i dem, så føler det sig ædelt i samme
øjeblik og forbedres så at sige af skønheden.”
Schiller har forsvaret denne idé om, at menneskets forædling finder sted gennem
den æstetiske opdragelse ”og det er netop også en grundliggende tanke i Kina”.
Xi Jinping har fremhævet vigtigheden af den æstetiske opdragelse ”for alle
samfundets lag, og jeg tror, at det er dette, der mangler her i Vesten. Her er
der ingen, der taler om, at menneskene skal forbedre sig, tværtimod, alt er
tilladt, og medierne beretter kun om de tåbeligste begivenheder, de største
perversioner og de voldeligste hændelser.”
I Fjernsynet er der ingen rigtige film længere, men kun ”krimier, og krimierne
er alle fyldt med meningsløs vold, med perversioner og pornografi. Der er en
undersøgelse, der viser, at børn allerede fra seks- syvårsalderen er i stand til
at finde frem til alt pornografisk indhold på internettet og det i den mest
kvalmende form. Det har en uhyggeligt uheldig indvirkning på udviklingen af
intelligensen, fordi det forrår mennesket … Samfundet her i Vesten gør ikke
noget for at forhindre det.”
FØLGERNE AF DET KULTURELLE FORFALD
Hun kom derefter ind på følgerne af dette kulturelle forfald. Industrien
beklager sig over, at 25 % af alle de 15-årige er uegnede til at bestride et
arbejde, ”fordi de er umotiverede, fordi de ikke gider noget, fordi de er på
stoffer eller af andre grunde. Amerika har som industrination nu haft to år med
faldende levealder. Tænk lige over det engang! Hvis der er nogen målestok for et
samfunds økonomiske succes, så er det gennemsnitslevealderen.” Og den er
faldende i Amerika ”på grund af alkohol og stofmisbrug; man har en opiat-plage
af receptpligtige medikamenter, der har gjort folk afhængige. Og så går de ud på
gaden, fordi opiatet eller medikamenterne er billigere der. Altså med andre ord:
Vi har et kæmpeproblem her i Vesten.”
Hun kom så ind på et nyligt fremsat program fra BDI (Bundesverband der Deutschen
Industrie) om konkurrencen mellem Kinas og Vestens systemer. ”Det er min
overbevisning, at hvis vi ikke ændrer os her i Vesten, så behøver vi overhovedet
ikke at hidse os op over Kina. For Kina vil udvikle sig videre, og Vesten vil
frembringe den ene generation efter den anden, der er fuldstændigt ødelagt og
fordærvet. Vesten er en døende civilisation.”

De, der ikke kan se det, lever åbenbart ”i en puppe…. Når de nu og da har noget
med børn og unge at gøre, så bliver de skræmte! De er aggressive, selv pigerne.
Ja, unge piger er det virkeligt – hvis De ser, hvordan de unge omgås indbyrdes
ved stranden om sommeren, så kan man kun sige: Det løber mig koldt ned ad
ryggen! Og jeg mener virkeligt, at Vesten absolut må slå ind på et andet spor.”
Hun mindede derefter om, at Tyskland tidligere havde et helt andet
uddannelsessystem. ”Jeg var så heldig stadig at have haft adskillige lærere, der
repræsenterede Humboldts tanker, tysklærere, men også andre. Og det var en helt
anden fremgangsmåde. Den moralske opdragelse stod i centrum.” Men så kom OECD’s
uddannelsesreform i 1970, der smed Humboldt og ”de sidste 2500 års dannelse” ud
af pensummet, ”altså Platon, Homer, Schiller, alt det forsvandt, og i stedet for
det kom der praktiske ting – hvordan analyserer man annoncer i medierne og andet
af den slags”.
Kina gør derimod meget for at genoprette sin 5000 år gamle kultur. ”De nævnte
Dunhuang. Jeg har været så heldig at have været i Dunhuang og har set grotterne.
Alt dette bliver ikke blot restaureret, men også fotograferet elektronisk, så at
flest mulige mennesker kan studere dem. Alle andre kulturskatte restaureres med
kærlig hånd og gøres tilgængelige for befolkningen. Og i grunden kan man sige,
at Kina egentlig gør alt for at bringe sin befolkning ind på et godt spor.”
Hun sagde til sidst: ”Jeg tror virkeligt, at Vesten er nødt til at vende tilbage
til sin egen højkultur, til den italienske renæssance i Italien, til den tyske
klassik i Tyskland, til École Polytechnique i Frankrig. Enhver nation bør
virkeligt forbinde sig med højdepunkterne i sin egen historie, og det må vi så
bruge til at udvikle os videre ud fra. Og der bør finde en udveksling sted
mellem alle kulturer, så at vi kan lære af hinanden og bringe os alle videre.
Enten gør vi sådan, eller også bliver Vesten trængt ud på historiens overdrev.
1.CSIS: Amerikansk udenrigspolitisk tænketank.
2.Den store kinesiske pædagog Cai Yuanpei (1868-1940) var undervisningsminister
under Sun Yatsen i Kinas provisoriske republik.

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

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>

Prometheus og Epimetheus: Tom
Gillesbergs bidrag til et festskrift
for Helga Zepp-LaRouche
Contribution to the Festschrift for Helga Zepp-LaRouche from Tom Gillesberg,
president of the Schiller Institute in Denmark, August 5, 2018
Dear Helga,
Reaching the age of seventy is not a bad thing, but a good thing! We, who have
the pleasure of knowing you, have seen how you have taken more, and more,
responsibility for future humanity, for every year passing. You are setting your
distinct, very positive, and inspiring mark on the destiny of mankind. How much
poorer mankind would be without you! You are walking in the footsteps of not
only Lyndon LaRouche, but also, his great mentor, Prometheus. For that, I want
to pass on to you the following story, which is much truer than all the fake
news in the newspapers of today.
Epimetheus visits Prometheus
It is rumored that deep down in the archives of British Museum, among many
others treasures of mankind that the British Empire has chosen to keep secret

from most of humanity, are the recordings of the legendary visit of the god
Epimetheus to his brother Prometheus, while Prometheus was enduring his torment.
Scene: On the orders of Zeus, Prometheus has been chained to a rock, and stands
in the burning sun, while his liver is being eaten by an eagle.
Prometheus: Who is there? Who dares to come here to visit me, when he knows that
many watchful eyes will report back to Zeus that someone visited he, who should
be isolated and scorned for his revolt against injustice? But, is it not you my
brother Epimetheus? That I would never have guessed. I would never have expected
you to visit me, in my miserable circumstances, to cheer me up. Dear brother,
how are you?
Epimetheus: Thank you brother, I am quite well. I do not have your powers of
foresight. I am not able to foresee the future, yet I would have been able to
tell you, that going up against Zeus was a bad idea, which could only get you
into trouble. Why would someone as smart and bright as you, do anything that
stupid? You knew that the Gods of Olympus didn’t want mankind to multiply and
prosper. Why then, did you give fire, and the power of insight and truth-seeking
to man? Why give such powers to mere mortals? Why risk your personal, physical
well-being for that?
Prometheus: My dear brother, I am not sure if you came on your own accord, or
just to scorn me, and earn the favor of some of the so-called immortals. But
still, I will let you know. It might make you reflect, and might be a much
needed, different tune, for those other ears that are, for sure, listening as we
speak. Yes, you are right. I knew very well what wrath would hit me, if I
crossed Zeus, and all the despicable traditions he represents. I saw with my
mind’s eye the torment he would bring to bear on me, if I went against the will
of the old gods, and brought these outlawed powers to man. I knew that I would
call upon myself all the misfortunes that Zeus was capable of creating.
But I was also haunted by the vision of what mankind would be like, if it did
not have access to the gift of fire, and all the other gifts of the mind, which
I so generously bestowed upon it. I saw endless rows of gray, chained and
enslaved humans, with no spark of creativity in their eyes. I saw men, woman,
and children that were so without hope, that it broke my heart. I resolved in my
heart, that no matter what torment I would have to endure, I would never allow
that to pass. I saw a much different future for mankind, something much more
akin to my own spirit.
Epimetheus: Prometheus, now you frighten me. How can you speak such words? Don’t

you know what anger such speech will provoke in the powers that be? You belong
to the gods! You could have their favor! Why throw it all away for these mere
mortal men?
Prometheus: My dear brother, your eyes are so eagerly tied to the courtship of
Olympus, that you do no not see the truly magnificent heaven that lies ahead of
us. I have also seen what can come of mankind, when bestowed with my gift of
fire and wisdom. My mind’s eye has seen how man can not only expand across the
face of the Earth, spreading nations and civilizations everywhere, but, also,
how the nations in the future will work peacefully together, to make it possible
to go from one end of the world, to the other. How nations will then work
together to leave planet Earth, and cause both living processes, and cognition
to spread from Earth out into nearby space, making mankind a true space
civilization. My mind’s eye has seen how, what you see as despicable, primitive
man, can become the prized jewel of all creation.
The old, so-called eternal gods are but a passing phase in the greater creation
to come. They know that, and that’s why they hate me so much! But all their illintended fury cannot stop what will come to pass! Their days are numbered, but
the days and numbers of man will continue to grow beyond their wildest
imagination. Let them bestow their fury on me. Let them torment me. They only
exhibit their own impotence in face of the higher power of universal creativity!
Epimetheus: My dear brother, you truly scare me! I think the time has come for
me to leave the burning sun, and your burning passion as well. If you are right
(which you, until now, have always been), it both scares, and intrigues me. I
will think of what you have spoken, and see if it comes to pass. If you then are
proven right, I will learn from you, and record your story. Until then, I will
be in a much cooler, and more pleasant location, while awaiting those great
changes you say are to come. I hope you don’t mind that I keep different company
until your friends will have gained more favorable circumstances?
Prometheus: Dear Epimetheus, you are my brother, and I love you as such. But you
can only look back, and learn from the past. I look forward, and let the future
determine what I should do in the present. Thus we walk much different paths.
But we will meet again, and despite you not having deserved it, I think the
future will bring even much more pleasant circumstances for you.
You are not a Sun that can be a light of its own. You are but a Moon, which can
reflect the light of others. I prefer being a Sun, to being a Moon, and that is
why I am so feared. But I will also be rewarded with a great many thanks from
future generations. Farewell, my dear brother. I do not envy your present,

pleasant, meaningless life. I prefer the thorned and scorned path I have chosen
for myself, because I know what wonders will come of it.

Videoer fra vores musikalske dialog
mellem kulturer koncert den 27. juni
2018 i København
Se videoerne her.

Schiller Instituttet holder
Kulturaften i Dresden, Tyskland.
Med Helga Zepp-LaRouche

Tom Gillesbergs åbningstale ved
koncerten,
»En musikalsk dialog mellem
kulturer«,
København, 17. feb., 2017
Vi mener, at dette er en tid, hvor alle må tænke på, hvordan de kan bidrage til
at opbygge disse globale alliancer, til at opbygge denne politik for
menneskehedens fælles skæbne, og formålet med denne koncert er således at gøre
dette inden for et meget vigtigt område, der undertiden overlades lidt til

sidelinjen; og det er det kulturelle område. For, ingen stor opdagelse, ingen
stor videnskab, ingen udvikling kan finde sted, hvis der ikke er uddannede
mennesker, der i sig har et billede af mennesket, der fortæller dem, at
menneskeheden kan blive til noget langt bedre, end den i øjeblikket er. De har
gennem kultur uddannet deres intellekt, deres humane følelser, så de har kunnet
blive forskere, kunnet erobre rummet, som vi netop nu ser det; kunnet
konfrontere de store udfordringer, menneskeheden står overfor.
Deres excellencer, medlemmer af diplomatiet; mine Damer og Herrer: Jeg er Tom
Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, og jeg er, sammen med
Jelena Nielsen fra Russisk-Dansk Dialog, vært for i aften.
Koncerten er arrangeret af Schiller Instituttet; Russisk-Dansk Dialog; Det
Russiske Hus og Det Kinesiske Kulturcenter. Vi vil gerne takke medsponsorerne og
Det Russiske Center for Videnskab og Kultur for velvilligst at stille deres hus
til rådighed for aftenens koncert, samt de mange kunstnere, der frivilligt har
stillet deres indsats til rådighed for at gøre denne aften til en rig dialog
mellem kulturer.
To praktiske meddelelser: efter det første nummer kommer der ekstra stole, nogle
af jer kan sidde på; det andet er, at jeg gerne vil have, at alle slukker for
deres mobiltelefoner.
Vi lever i øjeblikket i virkeligt interessante tider; Schiller Instituttets
stifter og internationale præsident, hustru til Lyndon LaRouche, Helga ZeppLaRouche, sagde for nylig, at det globale, strategiske billede er meget
dynamisk, flydende, lovende og farligt, alt sammen på én gang. På den ene side
har vi stadig denne uhæmmede konfrontation, med deployering af tropper mod de
russiske grænser og andre konfrontationspolitikker, der stadig finder sted og
stadig ikke har forandret sig. Vi har ligeledes et globalt finanssystem, der,
hvornår, det skal være, vil bryde sammen i den næste, store krise, der
sandsynligvis vil blive langt større end det, vi så i 2008. Men samtidig har vi
fået en ny præsident i USA, Donald Trump, der både i sin kampagne og i det, vi
hidtil har set, har annonceret, at der vil komme forandring i USA’s politik, og
at, med ham som præsident, ønsker USA at genoprette normale bånd til Rusland,
til Kina og til andre nationer i verden, baseret på en politik for genopbygning
af USA, men at dette ikke står i modsætning til en genopbygning af hele verden.
Samtidig har vi et momentum, der er blevet opbygget i en rum tid, med især den
kinesiske drivkraft med Bælt-og-Vej-initiativet, og som i øjeblikket er
engageret i mindst 70 nationer i hele verden, i en politik, som vi for årtier
siden lancerede under navnet ’Fred gennem udvikling’. At, samtidig med, at man

har økonomisk udvikling, så har man også grundlaget for samarbejde og varig
fred.
Vi befinder os altså i en tid, hvor alt kan ske. En masse mennesker er flippet
ud over dette; de ved ikke, hvad dagen i morgen vil bringe. Men vi ser dette som
en stor mulighed for forandring, og vi kunne meget vel stå ved et punkt, hvor vi
kan få USA til at tilslutte sig indsatsen fra så mange andre nationer, som Kina,
som Rusland, som Indien og mange andre nationer med dem, der samarbejder om hele
menneskehedens fælles skæbne; og hvis USA tilslutter sig denne indsats – samt
naturligvis også Danmark og de europæiske nationer tilligemed – så står vi
pludselig i noget, der uden enhver tvivl vil blive den største epoke i
menneskehedens historie. For vi vil pludselig blive i stand til at få en
verdensomspændende renæssance, der omfatter hele planeten på samme tid – noget,
der aldrig tidligere har fundet sted i menneskehedens historie.
Vi mener, at dette er en tid, hvor alle må tænke på, hvordan de kan bidrage til
at opbygge disse globale alliancer, til at opbygge denne politik for
menneskehedens fælles skæbne, og formålet med denne koncert er således at gøre
dette inden for et meget vigtigt område, der undertiden overlades lidt til
sidelinjen; og det er det kulturelle område. For, ingen stor opdagelse, ingen
stor videnskab, ingen udvikling kan finde sted, hvis der ikke er uddannede
mennesker, der i sig har et billede af mennesket, der fortæller dem, at
menneskeheden kan blive til noget langt bedre, end den i øjeblikket er. De har
gennem kultur uddannet deres intellekt, deres humane følelser, så de har kunnet
blive forskere, kunnet erobre rummet, som vi netop nu ser det; kunnet
konfrontere de store udfordringer, menneskeheden står overfor.
Vi mener således, at det er yderst passende, at vi har en dialog mellem
kulturer; at vi, i stedet for at se andre kulturer, andre nationer og andre
folkeslag som en trussel, ser det som en utrolig berigelse. Og at alle nationer
fremdrager den bedste kultur, de bedste højdepunkter, de bedste bidrag, som de
har at skænke menneskeheden, og gør dette tilgængeligt for verdens øvrige
nationer samtidig med, at de modtager de bedste af alle disse kulturers
skabelser retur. Og når det sker, så, som mange af jer ved, var dette i vid
udstrækning, hvad den Gamle Silkevej drejede sig om; jo, der var handel, men der
var også kulturel og videnskabelig interaktion, som i realiteten fik langt
større konsekvenser end selve handelen. Det er præcist, hvad der nu må ske med
dette store projekt, Kinas Bælt-og-Vej-initiativ, som resten af verden nu er ved
at tilslutte sig.
Jeg håber således, at I vil nyde aftenens koncert, og jeg håber, at I vil se det
som et bidrag til at få denne dialog mellem kulturer i gang, og at det er noget,

vi vil komme til at se meget mere af på alle niveauer.
Se videoen her.

Schiller Instituttets Koncert:
En musikalsk dialog mellem
kulturer, Kbh., 17. feb. 2017
Dialogen mellem kulturer, mellem selve sponsorerne, førte til den store succes –
Schiller Instituttet, organisationen Russisk-Dansk Dialog, det Russiske Hus i
København og det Kinesiske Kulturcenter. Koncerten afholdtes i det Russiske
Center for Videnskab og Kultur, som repræsenterer den Russiske Føderations
myndighed for forbindelse til Fællesskabet af Uafhængige Stater (fra det
tidligere Sovjetunionen), russere i udlændighed og det internationale
humanistiske samarbejde (Rossotrudnichestvo).
Følgende musikalske indslag er ikke vist i videoen: The following
parts of the program are not shown in the video:
G i t t a - M a r i a S j ö b e r g , sopran, Sverige/Danmark. Sweden/Denmark. Hun sang
Rusalkas »Sangen til Månen« af Dvořák.
She sang Rusalka’s Song to the Moon by Dvořák accompanied by C h r i s t i n e R a f t ,
pianist from Denmark.
I d i l A l p s o y , sopran, Sverige/Danmark, Sweden, Denmark: sang sange fra
Sibelius’ Op. 37 og 88.
She sang songs from Sibelius’ Op.37 and 88, accompanied by C h r i s t i n e R a f t .
Programmet/Program:

Download (PDF, Unknown)

Vidunderlig koncert, »En Dialog
mellem Kulturer«, et gennembrud i
København
Video med danske undertekster:

Video with English subtitles:

Dansk: Klik her for en video, hvor sopran Gitta-Maria Sjöberg synger Rusalkas
sang til Månen i en anden koncert (med en anden pianist)
English: Click here for a video where soprano Gitta-Maria Sjöberg sings
Rusalka's Song to the Moon during another concert (with another pianist).
17. februar, 2017 – De kom fra hele verden. De bragte gaver. Ikke gaver, man
kunne røre med hænderne. Men gaver, der rørte sjælen. Gaver, i form af skøn
musik og skøn dans.
Og folk kom for at høre dem. De blev ved med at komme, indtil der ikke var flere
af de 120 pladser tilbage. Og da der ikke var plads til ekstra stole, stod de i
gangene, og de stod i forhallen, og de sad bag gardinerne. De var danskere, og
de var diplomater, og de var andre mennesker fra mange nationer, måske 180-200 i
alt. Værtinden sagde, at der aldrig før havde været så mange i salen.
Dialogen mellem kulturer, mellem selve
sponsorerne, førte til den store succes –
Schiller Instituttet, organisationen
Russisk-Dansk Dialog, det Russiske Hus i
København og det Kinesiske Kulturcenter
(som står for snarlig åbning, og som også
leverede mad i pausen). Koncerten afholdtes
i det Russiske Center for Videnskab og
Kultur, som repræsenterer den Russiske
Føderations myndighed for forbindelse til Fællesskabet af Uafhængige Stater (fra
det tidligere Sovjetunionen), russere i udlændighed og det internationale

humanistiske samarbejde (Rossotrudnichestvo).
Aftenens første punkt var Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg,
der fortalte, at vi står ved et historisk øjeblik i verdenshistorien, hvor
muligheden er til stede for, at USA tilslutter sig det nye paradigme med
økonomisk udvikling, som nu fejer hen over verden.
Dernæst fortalte talskvinde for Russisk-Dansk Dialog, Jelena Nielsen, at en
dialog mellem kulturer kan føre til fred i verden. Tom og Jelena skiftedes til
at annoncere kunstnerne aftenen igennem.
Og som det tredje punkt i indledningen til aftenen bød direktør for det Russiske
Center for Videnskab og Kultur, Artem Alexandrovich Markaryan (ses i billedet
ovenover), velkommen til publikum.
Dernæst begyndte processionen af gave-giverne.
Fra Rusland kom børn, der spillede russiske folkemelodier på balalajkaer,
ensemblet »Svetit Mesjac« (Den skinnende Måne) fra Det russiske Hus, med Igor
Panich som dirigent, og som inkluderede ’Katjusha’ med barytonsolist Valerij
Likhachev, der har optrådt på 200 scener. Senere fremførte han også Leperellos
»Listearie« fra operaen »Don Juan« af Mozart, og Mefistofeles’ couplet fra
Gounods opera »Faust« sammen med sin pianist, Semjon Bolshem.
Fra Kinas Indre Mongolia region kom en meget musikalsk ung videnskabsstuderende,
Kai Guo, som spillede på mange fløjter, og Kai Guo og Feride Istogu Gillesberg
fra Schiller Instituttet sang i charmerende duet, den kinesiske kærlighedssang
»Kangding«.
Fra Indonesien kom en traditionel danser, Sarah Noor Komarudin, der fyldte
rummet med sin yndefulde Jaipong-dans.
Fra Ghana kom to unge mænd, Isaac Kwaku og Fred Kwaku, der sang og spillede en
religiøs sang og en sang, der handlede om, at, når vi arbejder sammen, er vi
stærkere, end når vi står alene.
Og fra Danmark og Sverige kom tre fantastiske, kvindelige operasangere, hvis
toner og dramatiske intensitet bevægede publikum dybt. Deres gaver var sange og
arier af Schubert, Verdi, Dvořák og Sibelius. Gitta-Maria Sjöberg, en
international, lysende sopranstjerne, der for nylig trak sig tilbage fra den
Kongelige Danske Opera, sang Rusalkas »Sangen til Månen« af Dvořák. Idil Alpsoy,
en fremragende mezzosopran med rødder i Ungarn og Tyrkiet, og som også er medlem

af Mellemøstligt Fredsorkester, sang sange fra Sibelius’ Op. 37 og 88. Og en
sopran, som vi i årenes løb har hørt blomstre og blive en virkelig
brillant kunstner, Leena Malkki, sang Schuberts »Gretchen am Spinnrade«
(Gretchen ved spinderokken), samt Desdemones bøn »Ave Maria«, fra Verdis opera
»Othello«. De to første blev akkompagneret af Christine Raft, en særdeles
talentfuld, ung dansk pianistinde, og sidstnævnte akkompagneredes af Schiller
Instituttets egen Benjamin Telmányi Lylloff. Han spillede sammen med sin mor
Anika en gribende Romance for violin og piano af Beethoven, og fortsatte således
det eftermæle, som de har fået i arv fra deres forfader fra Ungarn,
violinsolisten Emil Telmányi Lylloff.
I aftenens finale sang alle sangerne (for nær én), og med yderligere deltagelse
af fire medlemmer af Schiller Instituttets fremtidige kor, det hebraiske
slavekors sang »Va pensiero«, hvor slaverne længes efter frihed, fra Verdis
opera »Nabucco«.
(Se program nedenfor eller på:

www.schillerinstitut.dk/si/?p=17637)
Og folk blev opløftet dels af den
enkelte fremførelse, og dels af de
successive musikstykker og
danseoptrædener, det ene efter
det andet, det ene land efter det
andet, med traditionel musik i dialog
med klassisk musik, der vævede en
gobelin af lyd, syn og fryd, der ikke
(kun) nåede sanserne, men sjælen.

Folk blev bedt om at holde kontakt med os og overveje at gå med i Schiller
Instituttets kor, og nogle af dem skrev, at det ville de gerne.
Da de gik, gav de alle udtryk for den mest sublime glæde og taknemmelighed for
at have fået det privilegium at modtage alle disse kostelige gaver, som de tog
med sig hjem som et minde i deres sind, og som de kan åbne igen og igen.
Et musikalsk vidnesbyrd om det paradoksale mellem menneskehedens enhed og
flerhed, udtrykt gennem menneskelig kreativitet, og et magtfuldt udtryk for
dialogen mellem kulturer, blev proklameret.
Vi vil fortsætte med denne proklamation i form af professionelle video- og
audiooptagelser, så dens ringe kan spredes i hele verden.

Kontakt venligst Schiller Instituttet, hvis du overvejer at gå med i vores kor i
København. Michelle tel.: 53 57 00 51; Feride tel.: 25 12 50 33
Koncertprogram:
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The following article was published in Executive Intelligence
Review, Vol. 44, No. 8, on February 24, 2017.
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(Corrections to the above article:
The China Culture Center in Denmark is independent of the Chinese Embassy.
Picture caption and text: Chinese musician Kai Guo is from China's Inner
Mongolia region.
The correct name for Anika and Benjamin's ancestor is Emil Telmányi.
The picture of Leena Malkki is a video grab.)

Wonderful Musical Dialogue of Culture Concert Breakthrough in
Copenhagen
by Michelle Rasmussen
COPENHAGEN, Feb. 17, 2017 (EIRNS) — They came from around the world. They
came bearing gifts. Not gifts you could touch with your hands. But gifts that
touched your soul. Gifts of beautiful music, and beautiful dance.
And the people came to hear them. And they kept coming, and they kept coming
till none of the 120 seats were left. And after there was no more room for extra

chairs, they stood in the aisles, and they stood in the lobby, and they sat
behind the curtains. They were Danes, and they were diplomats, and other people,
from many nations, maybe 180-200 in total. The hostess said that there had never
been so many there before.
The dialogue of cultures between the sponsors of the concert, itself, led to the
great success – The Schiller Institute, The Russian-Danish Dialogue
organization, The Russian House in Copenhagen, and the China Culture Center of
the Chinese Embassy (about to open, which also provided intermission food). And
the concert was held in The Russian Center for Science and Culture, representing
the Russian Federal agency for the Commonwealth of the Independent states (of
the former Soviet Union), compatriots living abroad, and the international
humanistic cooperation (Rossotrudnichestvo).
Firstly, the people were told by Schiller Institute chairman Tom Gillesberg that
we have a unique moment in world history, where the potential is there for the
U.S. to join the new paradigm of economic development sweeping the world.
Secondly, they were told by the spokeswoman for Russian-Danish Dialogue, Jelena
Nielsen, that a dialogue of culture can lead to peace in the world. They were
also the interchanging hosts for the evening. Thirdly, the director of The
Russian Center for Science and Culture, Artem Alexandrovich Markaryan, welcomed
the people.
Then the procession of gift-givers began.
From Russia came children playing Russian folk songs on balalaikas, (the “Svetit
Mesjac” (The Moon is Shining) ensemble from The Russian House, conducted by Igor
Panich), including Katjusha, with soloist Valerij Likhachev, baritone, who has
sung on 200 stages. He also later performed Leperello’s list aria, from the
opera Don Giovanni by Mozart, and Mephistopheles’ couplets, from Gounod’s opera
Faust, together with his pianist Semjon Bolshem.
From China’s Inner Mongolia region came a very musical young science student,
Kai Guo, who played many flutes, and he and Feride Istogu Gillesberg from The
Schiller Institute charmingly sang the Kangding Chinese love song, as a duet.
From Indonesia came a traditional dancer, Sarah Noor Komarudin, who filled the
room with her graceful Jaipong dance.
From Ghana came two young men, Isaac Kwaku and Fred Kwaku, who sang and played a
religious song, and a song about when we work together, we are stronger than
when we stand alone.

And from Denmark and Sweden came three outstanding female opera singers, whose
tones, and dramatic intensity, moved the audience profoundly. Their offerings
were songs and arias from Schubert, Verdi, Dvořák and Sibelius. Gitta-Maria
Sjöberg, an international bright star of a soprano, who recently retired from
The Royal Danish Opera, sang Rusalka’s Song to the Moon by Dvořák. Idil Alpsoy,
a fantastic mezzo soprano with roots in Hungary and Turkey, who is also a member
of the Middle East Peace Orchestra, sang songs from Sibelius’ Op.37 and 88. And
a soprano, Leena Malkki, we have heard for many years blossoming into a truly
magnificent artist, sang Schubert’s Gretchen am Spinnrade (spinning wheel), and
Desdemona’s prayer Ave Maria, from Verdi’s opera Othello. The first two were
accompanied by Christine Raft, an extremely talented young Danish pianist, and
the later by The Schiller Institute’s own Benjamin Telmányi Lylloff.
He, and his mother Anika, poignantly played Beethoven’s Romance for violin and
piano, continuing the legacy bequeathed by their ancestor from Hungary, the
violin soloist Emil Telmányi.
For the finale, all the singers (but one), sang Verdi’s chorus of the Hebrew
slaves longing for freedom, Va, pensiero, with the addition of four members of
The Schiller Institute’s future chorus. See the program at:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=17965
And the people were uplifted, with each presentation by itself, and with the
succession of one piece of music, or dance, after the other, one country after
another, traditional music in dialogue with classical music, weaving a tapestry
of sound, sight and delight, not reaching their senses, but their soul.
And the people were asked to be in contact with us, and to consider joining The
Schiller Institute’s chorus, some of whom wrote that they would.
As they left, they all expressed the most sublime joy and thankfulness for
having had the privilege to have received all of these precious gifts, which
they took home in the memory of their minds, to be opened again, and again.
A musical testament to the paradox of the unity and diversity of mankind,
expressed by human creativity, and a powerful statement of the dialogue of
cultures was declaimed.
We will go forth with this statement, in the form of professional video and
audio recordings, to spread its ripples throughout the world.
(Hopefully ready this week.)

Koncert: En musikalsk dialog mellem
kulturer
I en tid, hvor der er alt for meget politisk splid i verden, og verdens lande i
stedet burde arbejde sammen om menneskehedens fælles mål, er det ekstra vigtigt,
at vi på alle måder bygger bro mellem verdens nationer og de mange
forskelligartede kulturer. Når vi oplever det skønne i andre kulturer, skaber
det gensidig forståelse og et grundlag for samarbejde og fred. Klassisk kunst er
derfor en vigtig nøgle til en sådan dialog mellem kulturer, og det er grunden
til, at vi afholder denne koncert!
Fredag den 17. februar, 2017, kl.19.
Gratis adgang.
Sted: Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11,
København.
Kinesiske forfriskninger i pausen.
Invitér også din familie, venner og kollegaer, og hæng gerne
plakaten op forskellige steder.
Information: 25 12 50 33
Program
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Video: En musikalsk dialog mellem
kulturer:
Koncert i forbindelse med Schiller
Instituttets
internationale konference i Berlin
den 25. – 26. juni 2016
Koncert med Schiller Instituttets europæiske kor, et russisk børnekor og et
kinesisk kor, samt et italiensk kammerensemble.

Klik her

Lyndon LaRouche:
Det transatlantiske finansielle
system
er dømt til undergang (og det ved I!)

30. juni 2016 (Leder) – Under en diskussion torsdag med sin Policy Committee og
andre kolleger understregede Lyndon LaRouche, at det nuværende, finansielle
system er ved at bryde sammen, og at systemet, som system, ikke kan overleve. De
store, finansielle institutioner, inklusive centralbankerne, er håbløst og
uigenkaldeligt bankerot. LaRouche bemærkede, at, alt imens der eksisterer en
forfærdelig risiko for krig, der drives frem af de kredse, hvis magt udspringer

af det aktuelle finansielle system, så er en stor del af de trusler, der kommer
ud af munden på Barack Obama og nogle NATO-folk, faktisk ikke andet end bluff.
Truslerne, som de udslynger imod Rusland og Kina, virker ikke.
Ikke desto mindre kan denne sammenblanding, med både den finansielle front og
krigsfronten, føre til et alvorligt sammenbrud, som menneskeheden ikke er parat
til at håndtere.
I denne uge udstedte både Den Internationale Valutafond (IMF) og Den
Internationale Betalingsbank (BIS) rapporter, der klart indikerede hele det
transatlantiske finansielle systems disintegration. Bankernes udlån i hele den
avancerede sektor er totalt kollapset. Der er ingen som helst
kapitalindstrømning til realøkonomien, den produktive økonomi, i henhold til de
data, som BIS har frembragt. IMF har udstedt en dyster advarsel om, at Deutsche
Bank står foran nedsmeltning, og alene dette kunne udløse en systemisk krise.
I takt med, at NATO-folk færdiggør planerne for statsledernes topmøde i
Warszawa, Polen, den 8.-9. juli, opbygges vanviddet mod Rusland yderligere.
Onsdag var præsident Obama i Ottawa til sit endelige topmøde med sine canadiske
og mexicanske modparter. Han benyttede anledningen til at kaste sig ud i en
tirade imod Rusland og nærmest tiggede Canada om at udsende en kampbataljon til
De Baltiske Stater.
Sæt denne galskab op i kontrast til Schiller Instituttets ekstraordinære
konference, der fandt sted sidste weekend i Berlin, hvor ledere fra fire
kontinenter kom sammen for at diskutere spørgsmålet om et nyt paradigme for en
tankegang, der skal få verden ud af den nuværende, eksistentielle katastrofe.
Som både Lyndon og Helga LaRouche understregede under weekendens begivenheder i
Berlin, så er det presserende nødvendigt, at vi skaber et revolutionært skifte i
tankegang, der fokusere på en opbygning af en fremtid med samarbejde mellem
suveræne nationer og integrerede regioner i verden. Kinas program med ’Ét bælte,
én vej’ er paradigmatisk for denne nye form for tankegang, der må vedtages af
ledende borgere i verden.
Det nuværende system er dødt, og det kan ikke overleve ret meget længere.
Video: Hør Helga Zepp-LaRouches hovedtale fra konferencen i Berlin, 25.-26.
juni, 2016. En dansk oversættelse af talen er på vej. Bliv på kanalen!
Titelfoto: Mineudlæggeren FNS Uusimaa fra den finske flåde sejler i Det baltiske
Hav (Østersøen) under BALTOPS den 7. juni, 2016, som en del af øvelser, der skal

demonstrere beslutsomhed hos styrkerne fra NATO og dens partnere.

Händels Messias (2. og 3. del) med
Schiller Instituttets “Manhattan
Projekt” kor
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SPØRGSMÅL OG SVAR den 28. januar
2016:
Hvorfor skal vi skabe en ny
renæssance med klassisk kultur?
Med næstformand Michelle Rasmussen.

Links:
Vores side om klassisk musik.
Er skønhed en politisk nødvendighed? Interview med Helga Zepp-LaRouche.
»Beethovens årtier lange kamp for den Niende Symfoni« af Michelle Rasmussen.
Skønhed er nødvendigt, ikke praktisk, for menneskeheden.
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Er skønhed en politisk nødvendighed?
Helga Zepp-LaRouche
Det var en anden af Schillers ideer, hvor han sagde, »Hvert menneske har et
ideelt menneske i sig, og det er hans eller hendes store opgave i livet at
opfylde dette store potentiale og gøre dette ideelle menneske, der potentielt
set findes i enhver, identisk med det faktiske menneske.« Jeg finder også, at
dette er et meget smukt svar på ideen om, hvorfor er vi her? Hvorfor er vi på
planeten Jord? Hvad er formålet med vores eksistens?
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