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Kontrasten kunne ikke have været større. Alt imens den
dysfunktionelle natur af det døende G7, eller G6, eller G5 (!)
– et levn af britisk geopolitik, som har domineret
efterkrigstidens politik – blev totalt udstillet i Canada, gik
et alternativt, globalt system fremefter i Qingdao, Kina, med
Shanghai Samarbejdsorganisationens (SCO) møde, baseret på
Kinas Nye Silkevejspolitiks »win-win«-livssyn. Og, alt imens
de destabiliserede ledere af det i stigende grad irrelevante
G7 blev ladt tilbage til at jamre over, at præsident Trump
forlod dem – i både figurativ og bogstavelig betydning – så
var Trumps ekstraordinære topmøde med Nordkoreas leder Kim
Jong-un et spejlbillede af hans orientering mod Eurasien, da
mødets succes til dels skyldes hans samarbejde med ledere fra
Kina, Rusland, Sydkorea og Japan.
Og hvad ved folk, der lever i det transatlantiske område, om
denne nye, eurasiske dynamik, der er i færd med at forme
fremtiden? Desværre, eftersom de fleste af de valgte
repræsentanter for Vestens »gængse«, politiske partier
fortsætter med at handle i den geopolitiske doktrins

interesse, som skabtes af Det britiske Imperium, og medierne
udspyr ’fake news’ for at bakke det op, så er kun ganske få
bevidste om virkeligheden med den store, globale
transformation, der er i gang.
Hver uge giver Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets
stifter, en kortfattet og dramatisk præsentation, der er tænkt
at skulle sætte hendes seere på historiens scene. I disse
ugentlige webcasts har hun leveret både en gennemgang af
begivenhederne, fra toppen og ned, og også en analysemetode,
der giver hendes seere en mulighed for at spille en rolle i
denne transformation. Gå ikke glip af hendes præsentation i
denne uge – og sørg for at informere så mange andre som muligt
om, at dette er deres mulighed for at bryde ud af boblen af
løgne og misinformationer, så de kan blive smittet med den Nye
Silkevejsånd.

