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»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 … «

