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Jeg mener, at vi bør være meget glade, for hvis dette alt
sammen går den rigtige vej; og det er for en stor del vores
personlige forpligtelse at hjælpe, og jeg beder jer alle
sammen om ikke at være passive tilskuere, men gå med i
Schiller Instituttet for at være med til at implementere disse
visioner og disse ideer, for så vil vi blive meget heldige
med, at vi i vores levetid kan leve det nye paradigme. Og det
nye paradigme vil blive første gang, menneskets værdighed vil
blive virkeliggjort, og jeg mener, at det er en meget, meget
vigtig mission, som vi alle bør vedtage.
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København, 12. december, 2016 – I dag var Helga Zepp-LaRouche
særlig gæstetaler ved et Schiller Institut/EIR-seminar i
København, med titlen, »Donald Trump og det Nye,
Internationale Paradigme«. Otte diplomater fra seks lande
deltog, inklusive to ambassadører. Nationer fra Vesteuropa,
Sydvestasien, Vest- og Østasien var repræsenteret, samt fra
Afrika. Desuden deltog henved 30 af Schiller Instituttets

medlemmer og kontakter, såvel som også et par repræsentanter
for diverse danske og internationale organisationer.
Arrangementet indledtes af en forestilling, hvor Feride Istogu
Gillesberg og Michelle Rasmussen fremførte en kinesisk
kærlighedssang. Dernæst introducerede formand for Schiller
Instituttet i Danmark, Tom Gillesberg, Schiller Instituttets
stifter og internationale præsident, Helga Zepp-LaRouche, ved
at beskrive den historiske rolle, hun har spillet i skabelsen
af politikken med Den Nye Silkevej.
Helga Zepp-LaRouche indledte sin meget inspirerende og
dybtgående tale med den revolution imod globalisering, som
Brexit, Trumps valgsejr og Nej-resultatet i den italienske
folkeafstemning udgør. Hun kom med en vurdering af potentialet
i nogle af Trumps hidtidige erklæringer og udnævnelser og gik
dernæst videre med en detaljeret diskussion af de to,
modstridende paradigmer, der eksisterer i verden i dag.
Dernæst opløftede Helga tilhørerne med Krafft Ehrickes og
Nicolaus Cusanus’ skønne ideer. Hun konkluderede med en appel
til de tilstedeværende om ikke at handle som tilskuere på
historiens scene, men derimod, sammen med os, at gå med i
kampen for det nye paradigme.
Herefter fulgte en intens, timelang diskussion, hvor der kom
spørgsmål fra alle de forskellige grupper, der var
repræsenteret. Helga afsluttede mødet med at udfordre
tilhørerne til at beslutte, hvad de ønsker at bruge deres liv
til; hvilket mærke, som vil være til gavn for hele
menneskeheden langt ud i fremtiden, ønsker de at sætte? Et
udskrift af Helgas svar vil ligeledes snarest blive udlagt her
på hjemmesiden.
Helgas tale og efterfølgende diskussion havde en dybtgående
virkning på alle de tilstedeværende.

