Alle fire paneller: Schiller
Instituttets konference i
Tyskland forener folk med god
vilje til
at skabe et nyt paradigme
Panel 2:
Panel 3:
Panel 4:
Den 17. nov. (EIRNS) – To begivenheder i den forgangne uge
demonstrerer de to modsatrettede fremtider, som menneskeheden
står overfor i dag. I Washington er den skandaløse og
selvklart svigagtige rigsretsundersøgelse, der ledes af
demokraterne og de korrupte efterretningsfolk og embedsmænd,
som sidder tilbage efter George Bush’ og Barack Obamas
mislykkede præsidentskaber – alt imens de keder de fleste
amerikanere, ude af stand til så meget som at nævne hvilken
forbrydelse der undersøges – ikke desto mindre en farlig
fortsættelse af kupforsøget mod USA’s præsident; et kupforsøg,
der hidrører fra den britiske efterretningstjeneste og deres
nynazistiske allierede i den tidligere ukrainske regering. Med
mindre dette kup afværges, vil det så godt som givet føre til
verdenskrig på kort sigt. Samtidigt afholdtes Schiller
Instituttets internationale konference med deltagelse af over
300 ”nationale patrioter og verdensborgere” (som Schiller
definerede ægte statsborgerskab). Under titlen: “The Future of
Humanity as a Creative Species in the Universe” (Menneskets
Fremtid som Kreativ Art i Universet) var konferencen viet til

mindet om Lyndon LaRouches levende ideer. Alt imens hovedtalen
blev holdt af grundlægger og præsident for Schiller
Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, inkluderede rækken af
talere:
* Wang Weidong, ministerrådgiver, direktør for handels- og
handelsafdelingen ved den kinesiske ambassade i Tyskland, om
”Potentialet for den Nye Silkevej for Europa”;
* Natalia Vitrenko, doktor i økonomisk videnskab, leder af det
progressive socialistiske parti i Ukraine, tidligere
parlamentsmedlem, Ukraine, om “LaRouches Videnskab om Fysisk
Økonomi som nøglen til at løse verdens problemer, Eurasien og
Ukraine”;
* Professor Andrei Ostrovskii, vicedirektør for Institut for
Fjernøsten Studier ved Det Russiske Videnskabelige Akademi, om
“Rusland i det kinesiske Bælte-og Vejinitiativ: Muligheder og
udsigter”;
*

Jozef

Miklosko,

tidligere

vicepremierminister

i

Tjekkoslovakiet, om “LaRouche og videnskab”;
* Theo Mitchell, tidligere delstatssenator i South Carolina,
om LaRouche, “manden, der skulle have været præsident for De
Forenede Stater”;
* Nino Galloni, tidligere generaldirektør for budget- og
arbejdsministerierne, Italien, om “Fædreland, nation og stat
som set af progressive katolikker og af Lyndon LaRouche.”
Der blev endvidere holdt taler af andre medlemmer og venner af
Schiller Instituttet fra U.S.A. Grækenland, Frankrig, Irak og
Libanon. En koncert med musik af Beethoven, Schumann og
Schubert blev afholdt på den første aften af todages
begivenheden; koncerten var viet til mindet om Lyndon
LaRouche.
Fru

Zepp-LaRouche

indfangede

i

hendes

bemærkninger

de

afgørende aspekter af hendes afdøde mands ideer, der er
nødvendige for, at nutidens ”verdensborgere” kan overvinde den
permanente krigsførelse, kulturelle nedbrydning og det
endelige sammenbrud af verdens finansielle system, som vi nu
står overfor, og skabe et nyt paradigme baseret på en global
renæssance af kunstnerisk og videnskabelig kreativitet:
”Det er absolut enestående for LaRouche, at han demonstrerer
overgangen mellem relativistisk fysik og kreativiteten i det
menneskelige sind som sådan, og forbindelsen mellem dette
domæne og klassiske former for kunst og statsmandskunst. Lyn
leverede rigeligt bevis for, at det alene er gennem klassiske
former for poesi, drama og musik, at de åndsevner, der er i
stand til at skabe gyldige hypoteser og nye indsigter i
universets lovmæssighed, kan udvikles. Og hvorfor det er i
musik, poesi og drama at de samme kampe mod reduktionistiske
og deduktionistiske forestillinger må udkæmpes, og hvorfor
kvaliteten af metafor, ironi og Furtwänglers idé om at spille
mellem noderne er så afgørende for at hæve sindet til denne
højere riemannske tankemåde. Hermed følger opøvelsen af
følelserne væk fra det sanselige og profane område, til
niveauet for lidenskabelig kærlighed til menneskeheden
(agape). Den oligarkiske samfundsmodel og dets menneskesyn
reducerer individet til en skabning af hedonistiske ønsker og
begær, hvilket gør det let manipulerbart og modtageligt for
rollen som ‘undersåt’ for Thrasymachos’ lov og orden’. Det er
den kognitive oplevelse forbundet med klassiske former for
komposition, der frigør individet ved at appellere til sindets
skønhed og frigøre den form for ”agapisk” kærlighed til
menneskeheden, som er nødvendig for at vælge det Nye Paradigme
for menneskeheden, der kan sætte en stopper for den
privilegerede klasses snæversynede og onde stræben efter
påståede geopolitiske interesser på bekostning af de lavere
klasser”.
Program for Schiller Instituttets Europæiske Konference d.
16.-17. november

Menneskehedens Fremtid som Kreativ Art i Universet
Lørdag d. 16. november
Panel 1: I en tid med strategiske omvæltninger: Vil Europa
være i stand til at hjælpe med udformningen af det ’nye
paradigme’?

* Vi kan forme en ny æra for menneskeheden!: Helga ZeppLaRouche, formand for Schiller Instituttet
* Potentialet for den Nye Silkevej for Europa: Wang Weidong,
ministerrådgiver, direktør for ‘handelsdepartementet’ ved den
kinesiske ambassade i Tyskland
* LaRouches videnskab om fysisk økonomi som nøglen til at løse
verdens problemer, Eurasien og Ukraine: Natalia Vitrenko,
doktor i økonomisk videnskab, leder af det Progressive
socialistiske Parti i Ukraine, tidligere parlamentsmedlem,
Ukraine
* Ruslands deltagelse i det kinesiske “Ét Bælte Én Vej”initiativ: Muligheder og fremtidsudsigter: Professor Andrei
Ostrovskii, viceadministrerende direktør for Institut for
Fjernøstenstudier ved Det Russiske Videnskabelige Akademi
* Broforbindelserne mellem Italien-Tunesien og ItalienAlbanien: Forbindelsen af Bælte- og Vejkorridorerne: Prof.
Enzo Siviero, direktør, E-Campus Universitet, Italien;
Næstformand i Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs
(Netværk af Ingeniører i Middelhavsområdet)
* Udvikling af forbindelserne mellem Grækenland og ‘Bæltet og
Vejen’: Leonidas Chrysanthopoulos, ambassadør, Grækenland,
tidligere generalsekretær for Sortehavets Økonomiske
Samarbejdsorganisation
* Pragmatisme versus ideologier: Alain Corvez, konsulent i

international strategi, Frankrig

Panel 2: De grundlæggende videnskabelige spørgsmål vedrørende
fremtiden og den ‘Nye Silkevej i rummet’

* Kan Europa spille en nøglerolle indenfor videnskaben:
Jacques Cheminade, præsident for Solidarité et Progrès,
tidligere [fransk] præsidentkandidat
* Månebyen: Næste skridt mod en ny æra for menneskeheden:
Sébastien Drochon, formand for rumpolitik, det franske
Schiller Institut
* LaRouches opdagelser: Uddannelse af en ny generation: Megan
Beets og Jason Ross, Lyndon LaRouches “kælder-team”
* Til forsvar for afrikansk suverænitet: Diogène Senny,
præsident for den Panafrikanske ‘Umoja’-Liga

Klassisk koncert: en hyldest til Lyndon LaRouche med værker af
Beethoven, Schubert og Schumann

Søndag d. 17. november

Panel 3: Hvem er Lyndon LaRouche?

* Fornuftens magt: Den levende arv efter Lyndon LaRouche:
Dennis Small, koordinator for Latinamerika ved Schiller
Instituttet

* LaRouche og videnskab: Josef Miklosko,
vicepremierminister i Tjekkoslovakiet

tidligere

* Manden der skulle have været USA’s præsident: Theo Mitchell,
tidligere statssenator i South Carolina
* ‘Fædreland, nation og stat’ som set af progressive
katolikker og af Lyndon LaRouche: Nino Galloni, tidligere
generaldirektør for budget- og arbejdsministerierne, Italien
* LaRouche, betydningen af Lyndon LaRouches ideer for den
arabiske verden: Hussein Askary, Sydvestasien-koordinator for
det Internationale Schiller Institut
* LaRouche, et “florentinsk” sindelag: Claudio Giudici,
formand,
Italien

Uritaxi

(Nationale

Taxi

Fagforening),

Firenze,

* Lyndon LaRouches kamp for fred og udvikling i Libanon og
Mellemøsten: Bassam El-Hachem, professor ved det libanesiske
universitet, Beirut, Libanon
* Hvor er Amerika på vej hen? LaRouches løsninger som vejen ud
af kaos: Harley Schlanger, tidligere talsmand for Lyndon
LaRouche, bestyrelsesmedlem i Schiller Instituttet

Panel 4: Skønhed og klassisk kunst som et ‘kald’ for
menneskeheden: Den kulturelle silkevej

* Nødvendigheden af en klassisk renæssance for ungdommen:
Diane Sare, direktør for Manhattan Kor-projektet
* LaRouche og harmonien mellem kunst og videnskab: Antonella
Banaudi, Sopran og sanglærer, ekspert i Verdis kammertone
* Sand frihed gennem ægte kunst: ‘Negro Spirituals’ enestående
bidrag til klassisk boglig dannelse i Amerika: Elvira Green,

mezzosopran, 30-årigt medlem af Metropolitan Opera,
grundlægger
af
Spirituel
Renaissance
Sangere
i
Greensboro/North Carolina, USA

