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Kan Trump og den amerikanske befolkning forsvare Trumps
valgsejr imod valgsvindlen?
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i
Danmark
Resumé
USA: Valgsvindel med stemmerne i svingstaterne for at få
Joe Biden valgt som USA’s præsident er en del af den

farvede revolution i USA for at få et regimeskifte og få
afsat Donald Trump.
Dette
regimeskifte
har
været
fokus
for
efterretningstjenesterne og deres partnere i medierne
siden Trump vandt præsidentvalget i 2016. Først med
beskyldningerne om tråde til Rusland (Steel-rapporten fra
britiske efterretningstjeneste, der kom med falske
beskyldninger), så løgnen om Russigate, der er blevet
modbevist, rigsretssagen og 4 års angreb fra medierne.
Mediernes erklæring af, at Biden har vundet valget og
NATO-landes lykønskning af Biden, er et forsøg på at
etablere et fait accompli og forhindre at valgsvindlen
bliver afsløret.
Trump forsøger at få valgene i delstaterne undersøgt så
valgsvindlen kan blive afdækket og retfærdigheden ske
fyldest. Mobilisering af vælgerne for at forsvare
demokratiet og beskytte Trumps valgsejr.
Massiv censur i medierne og på sociale medier for at
forhindre præsident Trump i at tale til befolkningen.
Trump fik over 7 millioner flere stemmer end i 2016
selvom ikke alle stemmerne på ham er blevet tilskrevet
ham.
Konkrete historier om valgsvindelen begynder at komme
frem.
Tidligere NSA tekniker beskriver hvorledes programmet
“Scorecard” kan bruges til at ændre stemme rapporterne
fra valgstederne.
Vil USA’s befolkning lykkes med at forsvare
demokratiske proces og Trumps valgsejr?

den

Hvis kuppet lykkes vil demokraterne forsøge at vinde de
to sidste senatspladser i Georgia så Bidens kontrollører

også kan kontrollere Senatet, udvide Højesteret og få
magten der.
Hvis Biden bliver præsident er der konfrontation med
Rusland og Kina på dagsorden. Vil vi få krig? Atomkrig?
Oveni COVID-19 krisen i USA og dens økonomiske effekter
venter en nedsmeltning af finanssystemet. Med en grøn New
Deal vil utilfredsheden i befolkningen blive enorm. Hvad
følger efter den censur imod dissidenter, der allerede er
i gang?
Topmøde i Davos 9.-11. november med blandt andet Mark
Carney, den nye chef for Bank of England Andrew Bailey,
Blackrocks Fink, IMF, ECB, Bill Gates etc. om at
gennemtvinge kredittørke imod alle investeringer, der
ikke er “grønne”. Digitale valutaer så centralbankerne
får den fulde økonomiske magt.
Der er en verden uden for Vestens og NATO’s kontrol. Kina
og Rusland er ikke kuede.
COVID-19 var et lille bump på vejen for Kina. Man har
igen vækst og Bælte- og Vej-Initiativet og international
økonomisk opbygning fortsætter.
Vesten kan ikke stoppe Kina. Vil man forsøge krig? En
atomkrig kan ikke vindes, men vil gale hoveder i Vesten
forsøge alligevel?
Vil vi i stedet få en “Sputnik-effekt”, hvor Vesten må
skifte kurs tilbage til økonomisk, videnskabeligt og
teknologisk fremskridt for at kunne konkurrere med Kina
og alle de, der vil samarbejde med Kina? Eller vil Vesten
blive irrelevant?
De, der satser på økonomisk vækst drevet af menneskelig
kreativitet og videnskabeligt og teknologisk fremskridt
vinder i det lange løb.

Vi lever i farlige tider men står også potentielt over
for det største spring fremad i menneskehedens historie.
Lyt til hele talen her.

Nu skal USA og Europa tilslutte sig Kinas nye Silkevej,
og mobilisere
fødevareressourcer til bekæmpelse af sult i Afrika.
Gæstetaler: Hussein Askary, Schiller Instituttets
koordinator for Sydvestasien, bestyrelsesmedlem, Bælteog Vejinitiativ Institut i Sverige (brixsweden.org):
Hussein
Askary
præsenterede
den
akutte
voksende sultekatastrofe i Afrika og hvordan den kan
løses. Dels gennem en nødaktion for at fragte fødevarer
fra USA, Europa, Rusland og Kina, men også gennem at
opbygge Afrikas egne fødevareproduktion og skabe
økonomisk udvikling, især infrastrukturprojekter og
industrialisering i samarbejde med Kinas Bælte- og VejInitiativ.
Hussein
Askary
præsenterede
Afrikas
egne
udviklingsplaner, Kinas rolle i at virkeliggøre dem, og
hvorfor USA og Europe skal deltage.
Hussein Askary brugte en Powerpoint præsentation til
illustration under talen, som også findes, som en
særskilt video på engelsk her.

Beethoven 250 år og menneskehedens æstetiske opdragelse
Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller Instituttet
i Danmark
Vi har en civilisationskrise: en konfrontationspolitik,

som kan føre til krig med Rusland og Kina, en COVID-19pandemi, økonomiske og finansielle kriser og en
voksende sultkatastofe i Afrika.
Vil vi etablere en ny retfærdig økonomisk verdensorden
eller vil det ende i kaos og krig?
Det er en kamp mellem helt forskellige menneskesyn.
LaRouche understregede altid: hvad er forskellen mellem
mennesker og dyr?
Er vi dyriske?
Eller har vi en iboende kreativ erkendelsesevne, som gør
os i stand til at opdage nye principper — noget nyt, som
ingen andre har tænkt på.
I videns k a b o p d a g e r vi nye naturvidenskabe l i g e
principper.
I kunst opdager vi nyt om vores egne kreative evner, som
kan deles med andre, som i et orkester eller kor eller
med tilhørerene.
Skønhed, som Schiller sagde, forædle vores følelser og
vores intellekt —
ikke kun rå følelser som dominerer os uden intellekt,
ikke kun intellekt uden medfølelse og næstekærlighed.
Men gennem at lege, speciel gennem kunst, at spille, kan
de to går op i en højere enhed, som vi kalder en æstetisk
tilstand, når vi er omfavnet af skønhed.
Det var Schillers løsning efter den franske revolution,
som ikke endte som den amerikanske, men i et blodbad.
Platon skrev, at den vigtigste uddannelse for sjælen var
musik — at fylde sjælen med skønhed og gøre den skøn.
Mennesket ville så lovprise skønhed, modtage den med
glæde i sin sjæl, og blive til en skøn sjæl.
Den 16. december fejrer vi Beethoven 250-års fødselsdag.

Vi fejrer ham, som en af de mest kreative sjæle i
historien, men vi fejrer også menneskehedens
erkendelsesmæssige evner.
Studér Beethoven for bedre at forstå, hvad vi mennesker
er.
Beethoven, selv da han ikke var i stand til at høre sin
egne musik, hørte den alligevel i sit sind, og udfordrede
sig selv til at lave det ene gennembrud efter det anden.
Der var ingen stilstand eller
hvad LaRouche kalder ikke-entropi.

entropi,

men

At viljemæssigt blive mere og mere bevist om, at kende
sine egne erkendelsesmæssige evner, og presse dem til det
yderste for at kunne stige op til det næste niveau, og
som han skrev, at nærme sig Guds egen skaberkraft.
Og han havde et formål: at opløfte den trængende
menneskehed.
Han var bevidst om musikkens rolle med at forædle
menneskene.
Gennem at spille, synge eller lytte, kan Beethovens
kreativitet deles med andre —
noderne på papiret, er ikke kun toner, men nøglen til
Beethovens kreative sind.
Og dermed kan andre mennesker bekræfte et positivt
menneskesyn, som også havde en politisk dimension for
Beethoven — stræben efter frihed.
Som Schiller sagde, vejen til frihed går gennem skønhed.
For at fejre Beethoven så lyt til eller syng og spil hans
værker. Genoplev hans åndelige gennembrud, bekræft den
menneskelig kreativitet, skab et samfund, hvor vi kan
genopdage den tabte kunst at skabe skøn musik,

måske endnu mere kreativ end Beethoven, og udvikle
vores erkendelsesmæssige evner, for hele menneskehedens
skyld.
Så blev der spillet den første del af 2. sats af
Beethovens 7. symfoni, dirigeret af Wilhelm Furtwängler,
som eksempel.
Ud fra en enkel begyndelse tilføjes flere og flere
stemmer for at skabe noget stort og opløftende.
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