POLITISK ORIENTERING:
Før Trump-Putin møde:
Schiller Instituttets konference
markerer overgang til det nye
paradigme.
Se også diskussionen.
Med formand Tom Gillesberg
Video, indlæg:

Video, diskussion:

Lyd:

Næste Politiske Orienteringsmøde med
Tom Gillesberg, ONSDAG, 4. juli kl.19
på vores kontor.
Kom og vær med eller deltag over Skype / telefon: ring 53 57 00 51

Trump forlader den vestlige synkende
skude
(G7) og går med i det asiatiske
paradigme
med topmødet med Nordkoreas Kim Jong
-Un. Politisk Orientering, 14. juni
2018.
»Velkommen til disse uhyre dramatiske tider i dag 2 efter, at der var et topmøde
mellem Donald Trump og Kim Jong-un, den store leder fra Folkerepublikken Korea,
i Singapore, og som helt klart markerer et skifte, hvor den kamp, vi har været i
gang med fra Schiller Instituttets side i nu efterhånden en hel del årtier,
siden vi blev grundlagt i 1984, og som er fortsættelsen af en kamp, der fandt
sted i årtier inden med LaRouche-bevægelsen; jamen, så repræsenterer det
topmøde, der fandt sted i Singapore, et afgørende brudpunkt, hvor vi er i gang
med at se den amerikanske præsident meget symbolsk forlade det gamle paradigme –
man kan også sige G7-geometrien helt konkret – med G7-topmødet, og i stedet
vende sig mod Asien og lade USA, i hans egenskab af USA’s præsident, markere, at
USA nu er i gang med at melde sig ind i det Nye Paradigme under asiatisk
ledelse. Og det er stort – vi er i gang med at besejre Det britiske Imperium; vi
er i gang med at etablere nogle helt nye principper for, hvordan menneskeheden
skal ordne sine forhold i de næste mange årtusinder. Arbejdet er ikke gjort
færdigt; der vil være mange, der sparker bagud og forsøger at forhindre, at det
her sker. Men den proces, der er i gang i verden, den her ’ånden fra
Silkevejen’, er i gang med at overtage planeten Jorden, og dem, der har fuldt
med her i lidt længere tid end bare de sidste par år, vil vide, at denne ånd fra
Silkevejen i allerhøjeste grad udspringer af det arbejde, vi i Schiller
Instituttet og LaRouche-bevægelsen har lavet igennem de sidste mange årtier. At,
når man snakker med folk i Kina, der har været med, vil jo huske på, at jo, det
er rigtigt, at Xi Jinping satte Bælte & Vej Initiativet i gang – One Belt, One
Road osv., OBOR; det har lidt forskellige navne – i 2013 i Kasakhstan; men
forhistorien er altså det intensive arbejde, som bl.a. Schiller Instituttets
grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, lavede i Kina allerede i årtiet inden ved at
forsøge at engagere og mobilisere og ’entusiasmere’ Kina og resten af verden for
en Ny Silkevej … «

Næste Politisk Orienteringsmøde med
Tom Gillesberg:
Torsdag, 14. juni kl 19, på vores
kontor
Skt. Knuds Vej 11. kld. t.v., 1903 Frederiksberg.
Vær med i mødet, eller deltag i diskussionen via Skype / telefon: 53 51 00 57.

EU’s afvisning af de italienske
vælgeres valg
starter nyt finansielt uvejr i
Euroland.
Politisk Orientering v/ Tom
Gillesberg,
31. maj, 2018. Del I & II
»Det bliver mere og mere tydeligt dag for dag, selv for folk, der ikke har deres
daglige gang her nede på kontoret, at den verden, der var engang for lang, lang
tid siden, inden der var en Brexit-afstemning i Storbritannien; inden den
italienske befolkning dengang sagde nej til en ny forfatning for Italien; inden
Donald Trump blev valgt til præsident; dengang for lang tid siden; den
verdensorden, som vi har forladt, den kommer aldrig tilbage. Illusionen om, at
den kommer tilbage, altså, at man kan gå tilbage til de ’gode gamle dage’, hvor
Barack Obama var en fantastisk, super, liberal præsident, som bare ville det
bedste for verden, og hvor vi i den vestlige verden havde det bedste
finanssystem, der kunne tænkes, hvor man kun gjorde alt muligt godt for resten
af verden, osv.; den fantasi er væk, og den kommer ikke tilbage.

Det, vi står med lige nu, det er et sammenbrud; fortsættelsen af det finansielle
sammenbrud, sammenbruddet af det transatlantiske, finansielle system, som vi så
i 2007-08, og som så blev udsat gennem, at man simpelthen bare oversvømmede de
finansielle markeder med såkaldte kvantitative lempelser i mange forskellige
omgange og lod staterne overtage en stor del af finansmarkedernes spillegæld;
jamen, det sammenbrud er nu på vej tilbage med forrygende hast. Og det er meget
ironisk, at det, der ligesom har udløst – men det er kun udløseren, der er ikke
selve årsagen – den seneste krise, jamen, det er denne her hybris, som findes i
en arrogant, vestlig elite i folk, der sidder nede i EU’s hovedkontor og siger,
jamen, vi styrer, hvordan det her foregår, og der er ikke nogen befolkninger,
der skal få lov til at lade deres ’demokratiske rettigheder’ blande sig i de
dispositioner og beslutninger, som VI træffer! …«
Video, del I og II:

Næste Politiske Orienteringsmøde v/
Tom Gillesberg: tors. 31. maj kl. 19
På vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v. – 1903 Frederiksberg.
Kom og vær med, eller deltag via Skype/telefon: ring 53 57 00 51.

POLITISK ORIENTERING den 17. maj
2018:

Israels Netanyahu forsøger at skabe
krig
for at forhindre Trump i at gå
fredsvejen. 1. del. Se også 2. del
her.
Video 1. del:
Video 2. del:
Lyd:

Næste Møde med Politisk Orientering
v/ Tom Gillesberg: torsdag, 17. maj
kl. 19
på vores kontor eller via Skype /
telefon
Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg
eller via Skype / telefon: ring 53 57 00 51
Mød op og vær med i diskussionen.

Nord- og Sydkorea, Kina og Indien,

finder sammen om fred og udvikling
i stedet for krig.
Politisk Orientering 3. maj, 2018
Tom Gillesberg: »God aften og velkommen til disse dramatiske tider, hvor vi
faktisk står med muligheden – og når jeg siger ’vi’, så mener jeg menneskeheden,
størstedelen af menneskeheden – med muligheden for at befri menneskeheden fra
den største svøbe og trussel, som har eksisteret mod menneskeheden i lang tid,
og det er geopolitik; det er Det britiske Imperium; det er, at man har kunnet
sidde med centrum i finanscentrene i London og vedhænget, der befinder sig på
Wall Street, og rundt omkring i verden har man haft denne her kræftsvulst med en
masse metastaser rundt omkring, som simpelt hen har kunnet få lov til at tage
kontrollen over, hvad der foregik her på kloden og i den senere tid har bragt
menneskeheden meget tæt på en konfrontation mellem atommagter, som, hvis den
bliver realiseret, sandsynligvis betyder menneskehedens endeligt.
Chancen for, at vi kommer ud af det her; chancen for, at Det britiske Imperium
bliver lagt i graven, er større end nogensinde før; men den krig er ikke vundet
endnu. Det er det, man ligesom skal forstå, når vi ser disse vedvarende
kampagner i medierne … baseret på løgne. Først så vi Russiagate: Rusland har
grebet ind i det amerikanske valg, har manipuleret tingene. Og igen, der har
været så mange historier om det, og kigger man på substansen, kigger man på
beviserne, så er de eneste beviser, vi har for noget, nemlig disse såkaldte
ting, som kom fra DNC, den Demokratiske Nationalkomites server, som blev
præsenteret på WikiLeaks, så var det ikke et hack, det var et læk; det var nogen
i DNC, der havde adgang til DNC’s server, som lækkede det til WikiLeaks. På
trods af det, så har vi hørt historien til uendelighed om, at Rusland har grebet
ind i det amerikanske valg, og det brugte man jo så som basis for at sige, ved
hvert eneste valg, vi har haft siden, ’Rusland forsøger at gribe ind i valget’,
på trods af, at vi NUL beviser har set på noget tidspunkt, for disse påstande …«

Meddelelse: Politisk Orientering v/
formand Tom Gillesberg, torsdag, 3.
maj kl. 19
På vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v. 1903 Frederiksberg.
Mød op og deltag i diskussionen, eller vær med over Skype / telefon: 53 57 00 51

Briternes løgnagtige manipulation
afsløret.
Vil Trump rive USA ud af briternes
klør igen?
Politisk Orientering 19. april, 2018
»Vi lever i en fantastisk tid, hvor der sker tektoniske forandringer i verden.
Og én ting er, denne fantastiske udvikling, vi har set, hvor vi har, en
’stormagt’ er en underdrivelse; vi har et Kina, som er på vej til at blive den
største, økonomiske faktor i verden, som har en femtedel af jordens befolkning,
som bevæger sig i ekspresfart i en retning, hvor de vil udvikle sig, hvor de vil
være og på alle områder vil sørge for at komme ikke bare resten af verden i kap,
det er de i gang med; men de vil også sørge for at komme videre og blive den
ledende, intellektuelle, videnskabelige magt i verden, koblet til, at de
allerede er blevet den ledende produktionskapacitet i verden. Og det fantastiske
er selvfølgelig, at Kina i den proces har taget Schiller Instituttets program
til sig; at det, som vi som organisation har kæmpet for, allerede inden Schiller
Instituttets grundlæggelse i 1982 i form af LaRouche-bevægelsen, men også som
Schiller Instituttet fra 1982, nemlig, en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden,
hvor alle nationer, alle folkeslag, alle mennesker får ret til udvikling og får
mulighed for udvikling. Jamen, det er nøjagtig det program, som Xi Jinping satte
i gang i form af Bælte & Vej Initiativet fra Kinas side; det er, hvad det drejer
sig om, det er så at sige ikke, som man render rundt og snakker om i de vestlige
forskellige seminarer og kredse, at det her er geopolitik fra Kinas side; at de
bare vil forsøge at dominere og overtage USA’s rolle. Nej, det Kina har gang i,

det er eksplicit det, som vi hele tiden har ment, vores del af verden skulle
have gang i; det er at erstatte den gamle geopolitik med en ny form for politik,
hvor det ikke går ud på at få indflydelse for sig selv, på bekostning af de
andre; men hvor det drejer sig om at samarbejde nationerne imellem, til alles
fælles fordel … «

Mellem del I og II mangler der omkring 1 minuts optagelse.

OBS! Sendes Live via Facebook:
Formand Tom Gillesberg:
Det er briterne, ikke russerne!
Torsdag, 19. april kl. 19:15
På vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg.
Mød op, og deltag i diskussionen – eller vær med over Skype / telefon: 53 57 00
51
Følg Live på Facebook

Briternes løgn er afsløret og de kan
besejres,

men de forsøger stadig at sætte
verden i brand.
Politisk Orientering med formand Tom
Gillesberg, 5. april, 2018.
Tom Gillesberg: Velkommen til endnu et dramatisk kapitel i kampen om verden;
kampen om, hvem der skal regere planeten Jorden og dermed også kan få mulighed
for at få en betydende indflydelse på det univers, vi befinder os i, på den
lange bane. Det er bare så ufattelig spændende, hvad der foregår netop nu, for
på den ene side har vi jo de her absurde tosserier, den seneste af hvilke har
været denne her kampagne, man har kørt de seneste par uger med den såkaldte
Skripal-sag, hvor ud af det blå pludselig fra London tonede Theresa May frem på
Tv-skærmene og sagde, ’Der har været et angreb med biologiske våben her på
efterretningsagenter, og vi er sikre på, at det kun kan være Rusland, der har
gjort det, og derfor kræver vi af resten af verden, at de nu går sammen med os
om at straffe Rusland for denne uhørte, ubehagelig dåd, som de har begået’. Det
har jo bl.a. ført til, at USA udviste 60 diplomater, Danmark udviste 2 osv., og
vi ligesom er i et kraftigt momentum frem til, at nu skal vi have en
konfrontation med Rusland.
Igen, det kommer ikke ud af det blå; det kommer efter man har haft et NATO, som
har stået på og drevet på og sagt, nu skal vi mobilisere mod den russiske fare;
vi skal have en brigade ovre i Baltikum for at kunne beskytte de baltiske lande
mod den store russiske bjørn. Igen og igen har Stoltenberg fra NATO’s talerstol
sagt, og vi ved jo godt, at vi er under angreb, og frem for alt cyberangreb; men
I skal vide derude, frem for alt jer i Rusland, at vi betragter et cyberangreb
på et af vore lande som et angreb, der kan udløse Artikel 5 og derfor være et
angreb på hele NATO, så hele NATO må svare igen med alt, hvad de har. Og dermed
har man i princippet sagt, at, hvis der er et såkaldt cyberangreb på et NATOland, så kan det være, at vi svarer igen med atomvåben over for Rusland. Det er
ligesom det, man har sagt, og det er vildt, og det er farligt! Og det er helt
vanvittigt.
Men, når det så er sagt, så er det også et vanvid, der står mere og mere
afsløret for hver dag, der går. Dette sidste vanvid kommer jo efter, at vi nu i
over et år har haft en ny amerikansk præsident, Donald Trump, som har haft svært
ved at regere, fordi der har været skandale på skandale, der har kørt i medierne
mod ham; ’Trump-gate’, ’Russia-gate’ osv., med det fokus at få Trump afsat, så
man kunne fortsætte den politik for konfrontation og krig, man havde før, og som

Hillary havde svoret, at hun ville fortsætte. Men alle disse skandaler har det
til fælles, at deres udspring er London. …
Hør hele Toms analyse:

Meddelelse: Politisk Orientering v/
formand
Tom Gillesberg torsdag 5. april kl.
19
– kom og vær med
på vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg.
Kom direkte, eller vær med over Skype; ring 53 57 00 51.

Briterne lyver igen igen for at skabe
konfrontation med Rusland.
Politisk Orientering 15. marts, 2018.
v/ Tom Gillesberg:
»Velkommen til disse dramatiske tider, hvor man ligesom føler, det er sådan lidt
dejà vu, at vi igen har en britisk leder, Theresa May, som er i gang med at
mobilisere nationen og verden til krig, fordi, igen igen, så er der en trussel

fra masseødelæggelsesvåben, som man er sten sikker på, at man ved, hvor truslen
kommer fra, og derfor må verden nu følge det britiske lederskab og gå i krig.
Ligesom vi så det, da Tony Blair annoncerede, at man nu havde sikre beviser på,
at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben, som inden for 45 minutter ville
kunne nå os alle sammen og at vi derfor præventivt, hvis vi ikke havde lyst til
at blive udraderet, så var vi jo nødt til at gå i krig i Irak, ikke sandt? Og
senere viste det sig så selvfølgelig, at de der beviser, man havde, som man ikke
kunne fremvise, for så ville man jo kompromittere sine kilder og alt det der,
det var rent fup og fidus; der var nul og niks, det var rent fabrikerede beviser
til lejligheden.
Det var ikke den eneste gang; der var nogen, der også kunne huske, at, da man
fik hele det danske folketing inkl. Enhedslisten, til at stemme for, at vi
skulle sende danske F16-fly ned til Libyen for at gå i krig, så var det, fordi
man havde beviser fra Storbritannien på, at Gaddafi var i gang med at ville
udrydde hele befolkningen i Benghazi, og for at beskytte dem, så var vi jo
tvunget til i humanitetens navn at sende F16-flyene af sted. Det viste sig så
senere selvfølgelig, at det var rent fup, det var bare noget, man havde fundet
på. Der var ingen, der stillede spørgsmålstegn ved det; alle sagde, når briterne
siger det, så må det jo være rigtigt, og som sagt, selv Enhedslistens medlemmer
af folketinget stemte for, at vi skulle sende F16-fly til Libyen, og det har jo
så lige siden … ligesom den første krig, der lagde Irak i ruiner, så fik man
også lagt Libyen i ruiner. På lignende vis skal man huske på, at det jo ikke er
mere end i marts sidste år, at, lige pludselig ud af det blå kom der fra
britiske kilder dokumentation for, at Assad stod bag et giftgasangreb i Syrien,
som man præsenterede som stensikre beviser og dermed fik Donald Trump til at
affyre en masse Tomahawk-missiler mod en syrisk luftbase for at statuere et
eksempel; noget, som kunne have sprængt alt potentielt samarbejde mellem, ikke
bare Rusland og USA i stumper og stykker, men også mellem USA og Kina, og det
var selvfølgelig formålet.
Man har dette engelske, eller amerikanske, ordsprog: ’Fool me once, shame on
you; fool me twice, shame on me’ …«

Vil italiensk valg og muligt SPD-nej
til stor koalition i Tyskland starte
finanskaos på søndag?
Politisk Orientering 1. marts. 2018
v/ formand Tom Gillesberg
»Velkommen til disse tider, hvor den sibiriske kulde strømmer ind over Europa
og, kunne man da håbe på, kunne have den effekt, at folk lige kunne slå lidt
koldt vand i blodet og tænke sig om et par gange og måske nogen tilmed kunne få
kolde fødder over denne her konfrontationspolitik, som Claus Hjort Frederiksen
og andre folk, der bare marcherer i takt til de kommandoer, der kommer ud fra
London; at de lige kunne begynde at tænke sig om og sige, vil vi virkelig tage
en fuld konfrontation med Rusland og Kina, for, hvis vi vælger a gøre det, så
kan det kun ende med én ting, og det er atomkrig og den sandsynlige udryddelse
af menneskeheden … Man kan ikke tage en ’let lille krig’ med Rusland eller med
Kina, og så slutter det igen; det kan i sagens natur kun blive ved, fordi
Rusland og Kina kommer ikke til at kapitulere og blive loyale, vestlige lakajer,
det har de gjort klart for lang tid siden. Det har både Xi Jinping og Putin igen
og igen signaleret. Senest i dag holdt Putin sin store tale til nationen i
Rusland, hvor selvfølgelig, ved siden af alt det andet, hvordan sikrer vi
økonomisk fremgang for den russiske befolkning og sørger for, at russerne kan
være et glad folkefærd; men med i alt det her var så også en gennemgang af de
meget aktive tiltag, man har gang i, inkl. nye typer af atomvåben, for at sikre,
at ingen skulle få den tåbelige idé, at man kunne angribe Rusland og slippe af
sted med det …«

Næste møde: Torsdag, 1. marts kl. 19,
på vores kontor, Skt. Knuds Vej 11,
kld. t.v.,
1903 Frederiksberg – eller vær med
over Skype / telefon: 53 57 00 51
Se seneste politiske orientering fra
15. feb. her:
Rusland og Kina er ikke en trussel, men en stor
mulighed. Politisk Orientering 15. feb. 2018.

Rusland og Kina er ikke en trussel,
men en stor mulighed.
Politisk Orientering 15. feb. 2018.
2. del:

Ukraine bevæbnes til krig for

at skifte Trumps samarbejdsmulighed
med Rusland og Kina til krig.
Politisk Orientering 25. jan., 2018
F o r m a n d T o m G i l l e s b e r g : Godaften og velkommen til disse spændende tider,
hvor vi på den ene side har dette utrolige momentum, som Kina har formået at
skabe globalt for økonomisk udvikling, for opbygning, for industrialisering, for
infrastrukturprojekter, der, i lighed med, at det er lykkedes med at løfte 700
millioner kinesere ud af fattigdom, gør det muligt inden for en overskuelig
årrække at flytte alle mennesker, der lever på Jorden i fattigdom i dag, ud af
den.
Det perspektiv har nu, som dem, der har fulgt med, vil vide, fået en utrolig
vigtig opbakning i form af, at Emmanuel Macron, den franske præsident, har
besluttet sig for, at det projekt, som kan skrive ham ind i historiebøgerne – og
tro mig, det er, hvad det drejer sig om for Macron som præsident; han skal lave
noget ’stort’, han skal blive en stor personlighed – det er at gå med i det
kinesiske Silkevejsprojekt, i Bælte & Vej Initiativet …
… Nu er Donald Trump på vej, eller er måske ankommet, til det Økonomiske
Verdensforum i Davos i Schweiz, som har fundet sted her fra den 23. jan. og
slutter i morgen (26. jan.), og så må Trump jo så give afskedssalutten …
Men der er en meget stor delegation fra Kina, inkl. hans [Xi Jinpings] vigtigste
økonomiske rådgiver, Liu He, som netop er blevet valgt ind i Politbureauet i
forbindelse med den sidste partikongres, men som allerede i en årrække har været
en meget tæt rådgiver til Xi Jinping i økonomiske spørgsmål og i en omlægning af
den kinesiske økonomi, hvor man dels sagde meget direkte, at, man har et
korttidsmål for den kinesiske økonomi, som er at øge pr. capita-indkomsten fra
$8.000 til $10.000 inden 2020, og gerne mere. Jeg vil bare sige, at lige dér, i
en nation med 1,4 mia. mennesker, hvor ambitionen er at hæve den gennemsnitlige
indkomst med 25 % i løbet af to år; det er ret vildt! I Danmark er man glad,
hvis man har en reallønsfremgang på 1-2 % – 25 % på to år, wow! Men det sagde
han faktisk. Og så fortsætter man derfra, men på længere sigt, så drejer det sig
om at få den kinesiske økonomi fra at være meget statsstyret til at være meget
selvkørende i form af udbud og efterspørgsel. …
Men, siger han, så er der tre kampe, der skal kæmpes på vejen: For det første,
så skal man forhindre eller stå imod de risici, der er netop nu, frem for alt

økonomiske risici; så skal man reducere fattigdommen, og så skal man have
udryddet forureningen. Det er det, det drejer sig om for det kinesiske
lederskab.
Og som sagt, centralt i det her er risikoen, den finansielle risiko, risikoen på
den økonomiske front, som man i Vesten ikke vil tale om! Men som er helt
centralt i det, Kina gerne vil diskutere, inkl. nu, i Davos. Chefen for den
Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) og en hel masse andre kinesere,
der også er til stede; man vil forsøge at sætte på den økonomiske dagsorden:
Hvad gør vi ved disse systemrisici, der er netop nu? Hvordan forhindrer vi, at
det går helt amok? Fordi, som bl.a. White, der nu sidder i OECD, men som
tidligere også var i Bank of International Settlements (BIS), og som har været
ude mange gange med kritik – han er cheføkonom hos OECD nu – jamen, man har et
problem. Man er fanget, fra de vestlige regeringers side, fra centralbankernes
side, i en meget uheldig situation. Man har, siden 2008, lavet alle disse
kvantitative lempelser; man har pumpet penge ud og pumpet penge ud og pumpet
penge ud. Nu, med en stigning i inflationen rundt omkring, er der ingen snak;
man skal til at trække nogle af de penge hjem igen. Man skal til at have mere
normal, økonomisk aktivitet; man skal til at have stigende renter. Problemet er
bare, at man har skabt en kronisk afhængighed i store dele af den økonomiske
verden af gratis kapital. Man snakker åbent, i Bank of International Settlements
eller andre steder om, at disse ’zombie-banker’ eller snarere ’zombie-firmaer’;
dvs., at måske 10-20 % af de store firmaer rundt omkring ikke kan overleve, den
dag, de ikke kan låne pengene gratis. Det er ligesom danske landmænd, for den
sags skyld, de har et kæmpe gældsbjerg, men det er ikke noget problem, så længe
renten er lav; skal du så til at betale 1 %, 2 %, 3 %, det samme, som nogle
danske husejere kan få grå hår i hovedet over; det gør en mega forskel. Der er
stor forskel på at køre rente- og afdragsfrit, og så til bare at skulle til at
betale renterne. Når du går fra nul til noget, er det rigtig hårdt. Om det er 10
eller 20 %, det er et enormt højt tal, som står til, at de store virksomheder –
allerede nu er der General Electric og en række store firmaer, der allerede nu
går ned med flaget, fordi bankerne ikke vil blive ved at låne dem penge. Men det
er toppen af isbjerget. Det her venter på at ske …

Hør hele Tom Gillesbergs analyse af de seneste politiske begivenheder: Video og
lydfil.

Lyd:

Frankrigs præsident besøger Kina og
går
med i Silkevejen og fælles projekter
i Afrika.
Politisk Orientering med formand
Tom Gillesberg, 11. jan., 2018
Tom Gillesberg:
Velkommen til disse meget dramatiske tider, men også tider, hvor, selv om man
ikke rigtig kan føle det gennem den dækning, vi ser i den danske presse og i det
hele taget i pressen her i den vestlige verden, så sker der ufatteligt meget.
Der er i løbet af Emmanuel Macrons besøg til Kina den 8.-10. januar; så har de
tektoniske plader under verden simpelt hen flyttet sig. Og de, der kender noget
til den slags, ved, at når det sker, så er det ikke bare et jordskælv, der
udløses, så er det mange jordskælv, der udløses; måske kommer der ét lige
bagefter, men når de store plader flytter sig, så skal de store jordmasser
ovenover på et eller andet tidspunkt også til at have udløst de spændinger, der
nu er kommet i jordskorpen. Det giver så efterfølgende meget store konsekvenser.
Det kan godt være, det tager lidt tid; det sker ikke øjeblikkeligt, men det
kommer til at ske.
Derfor vil jeg, bare for, at vi kan få dette nye ind, denne meget store
udvikling, der er sket, begynde med at dække lidt af den tale, som Frankrigs
præsident holdt i Xi’an i Kina her 8. januar, da han indledte sit tredages
besøg, fordi det også er en tale, der er ekstremt unormal i disse tider; for det
første er det et af de permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, den franske
præsident, der holder det; samtidig er det også en refleksion over, hvad der har
været galt i den franske politik, i EU’s politik, i Vestens politik, og som
ellers er noget vi ikke ser …
Hør hele Tom Gillesbergs analyse:

Hør diskussionen her:

lydfil:

POLITISK ORIENTERING den 27. december
2017:
Vil Trumps tale til nationen 30.
januar 2018 indlede en ny æra?
Video:
Lyd:

Russiagate kupforsøg imod Trump i
problemer – kommer kupmagerne i
fængsel
og USA med i Kinas Ny Silkevej?
Politisk Orientering og diskussion

med
Schiller Instituttets formand Tom
Gillesberg
den 14. december 2017.
Tom Gillesberg: »God aften, og velkommen her, ti dage inden
juleaften. Jeg tror godt, jeg kan fortælle, at det er ikke
alle, der får rare julegaver under juletræet. Én af dem, som
nok ville have været vores julegave foruden, det er Robert
Mueller; denne særlige anklager i USA. Og beskeden om, at vi
lige har genoptrykt i USA 10.000 yderligere kopier af en
meget speciel rapport, der hedder, ’Robert Mueller er en
umoralsk, juridisk morder: Han vil gøre sit job, hvis du
lader ham’, er de nok ikke så glade for, fordi det, vi over
den sidste over en måned har lykkedes med at gøre med det
dossier, som afslører denne Robert Mueller for, hvad han
egentlig er, nemlig som sagt en juridisk lejemorder; en
person, som på vegne af oligarkiet, på vegne af de globale,
private, finansielle interesser, fjerner ubelejlige sten på
vejen, som f.eks. lige nu, Donald Trump, der uheldigvis blev
valgt til USA’s præsident. Men også tidligere, folk som
Lyndon LaRouche, der jo i USA og internationalt
repræsenterede et alternativ til det globale, umoralske
system, man satte op. Jamen, dengang nu for årtier siden,
tilbage i 1980’erne, fik Robert Mueller dengang opgaven at
fjerne Lyndon LaRouche og hans organisation. Og
tilsyneladende var han fremgangsrig, for det lykkedes ham
faktisk, på falske anklager, at få kørt en retssag igennem,
som satte LaRouche og seks af hans folk bag lås og slå i de
næste fem år; og det lykkedes ham også at sætte andre folk i
LaRouche-organisationen endnu længere i fængsel, folk, som
Rochelle Ascher og Michael Billington fik over 60 års
fængsel, som de dog heldigvis ikke fuldt ud kom til at
afsone. Så han lykkedes med det, han blev sat til dengang;
fjern LaRouche, og derfor blev han promoveret, derfor kørte

han op gennem graderne, derfor blev han tilsat som FBI-chef,
hvor han så sad, da 11. september 2001 fandt sted, og hvor
han så sad i en position til at dække op, hvad der egentlig
var foregået, og sørge for, at ingen af de ansvarlige
kræfter bag terrorangrebet 11. september 2001, med over
3.000 døde amerikanere, trods alt; at ingen af de ansvarlige
blev stillet til ansvar, alle fik lov til at gå fri, bortset
fra dem, der meget belejligt døde i forbindelse med
terrorangrebet … «

Hør hele Tom Gillesbergs analyse:

Schiller Instituttets konference i
Tyskland:
Realiser menneskehedens drøm
med Den Nye Silkevej.
Politisk Orientering, 30. nov. 2017
Tom Gillesberg: »Velkommen til vores første offentlige møde – i Danmark, vel at
mærke – efter valget fandt sted. Vi kan jo begynde med at nyde synet af vore
plakater her bagved, for de er desværre nu alle blevet taget ned; de hænger ikke
længere i lygtepælene; København og de andre byer, hvor vi stillede op, er
blevet lidt mere kedelige igen. Men vi kan begynde med at sige tak til alle dem,
der stemte på os. Og jeg tror, jeg kan garantere, og de kan føle sig lidt som
nogle små profeter, for de var i stand til at se det, som de fleste
tilsyneladende ikke var i stand til at se; nemlig, at der er en ny, ustoppelig
forandring i gang i verden, der også kommer til at svømme hen over Danmark, bare
vent og se.
Nogle af os var privilegerede og fik en ekstra smag på det, i form af den
konference, Schiller Instituttet netop har afholdt i Frankfurt, Tyskland, hvor
vi havde en lang række talere – det vil jeg komme tilbage til – som faktisk
befandt sig mere eller mindre inde i denne proces med at udbrede Bælte & Vej
Initiativet til Asien, til Afrika; gøre det her til det Nye Paradigme, der
regerer her på kloden…«

Hør hele Toms fremlæggelse:

Valgmøde / Politisk Orientering 16.
nov.:
Trumps Asientur og det historiske
besøg til
Kina åbner døren til ny international
orden.
Se også del II og III
Tom Gillesberg: »Velkommen til sidste møde, inden folk skal til stemmeurnerne
til både kommunal- og regionalvalg; og dermed, specielt her i København, og i
Aarhus, Randers og Brøndby, har chancen for faktisk at føle, man kommer på den
rigtige side af historien, og det er meget få forundt. Her i København kan man
stemme på enten mig eller en af de andre kandidater fra Schiller Instituttets
Venner. Det samme kan man, hvis man befinder sig i Region Hovedstaden, og som
sagt; man kan det i Aarhus, Brøndby og Randers (og dermed altså også i Region
Midtjylland) ved regionsvalget.
Det er en helt unik chance, for, gennem at stemme på Schiller Instituttets
Venner og stemme på det budskab, vi har om, at, nu skal vi altså med i Den Nye
Silkevej, så har man mulighed for ligesom at få sendt budskabet, at ’vi
accepterer ikke den totale mørklægning, der er af virkeligheden; vi accepterer
ikke, at vi skal diskutere ligegyldige ting, mens vores skæbne, så at sige, er i
gang med at blive bestemt’.
Netop nu står vi med det afgørende valg; at Danmark – København, Aarhus, det
hele – skal, sammen med Europa og USA for den sags skyld, vælge at gå med i det
nye paradigme, som repræsenterer fremtiden for menneskeheden her på Jorden. Det
er, hvad den Nye Silkevej repræsenterer. …«

Hør mere:
Del II:

Del III:

Se vores Valgprogram
Lydfil:

Valgmøde den 10. nov. med Tom
Gillesberg
og Helga Zepp-LaRouche,
Del I og nu også Del II
Del I:
Se Tom Gillesbergs åbningstale her, og Helga Zepp-LaRouches
tale her.

Del II:

