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Det følgende er første del af 

LaRouchePAC Fredags-webcast fra 4. 

marts 2016. Hele webcastet kan, med 

engelsk udskrift, ses her: 

 http://schillerinstitut.dk/si/?p=12099 

 

Matthew Ogden: Megan Beets [fra 

LaRouchePAC Videnskabsteam] er netop 

hjemvendt fra sit besøg i Houston, Texas, 

hvor hun var med i en meget betydnings-

fuld begivenhed og andre møder med 

Kesha Rogers. Mange af jer har muligvis 

set optagelsen af denne begivenhed, der 

blev live-streamed på dette website sidste 

lørdag.
1
 Deltagere var Tom Wysmueller 

og Kesha Rogers, så vel som Megan Beets. 

Vi vil begynde aftenens udsendelse med nogle be-

mærkninger fra Megan Beets, der udspringer af den dis-

kussion, vi havde i morges med hr. LaRouche. Som 

mange af jer ved, så har hr. LaRouche tillagt Kesha Ro-

gers’ rolle som forkæmper, en enestående forkæmper, for 

en fornyelse af USA’s rumprogram, meget stor værdi. 

Kesha Rogers førte en meget aggressiv kampagne for 

denne sag ved sine tre kampagner for at blive kongres-

medlem, som hun foreløbig har ført, i 2010, 2012 og 

2014, og i hvilke hun blev demokraternes nominerede 

kandidat ved to successive valg, i Texas’ 22. distrikt, til 

USA’s Repræsentanternes Hus, og hun førte ligeledes en 

internationalt profileret kampagne til Senatet i 2014. 

Jeg vil gerne bede Megan Beets komme herop og 

komme med nogle indledende bemærkninger, og senere 

vil vi have mere diskussion omkring dette med udgangs-

punkt i det møde, vi havde med hr. LaRouche i morges, 

og hvor Jeffrey Steinberg vil supplere med yderligere 

detaljer herfra. 
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 YouTube-video: »There are NO Limits to Growth: 

Mankind Must Conquer Space!«, 

https://www.youtube.com/watch?v=w-KRT3RAtHA 

 
Megan Beets: Tak, Matt. Jeg kan fra mit besøg i Te-

xas sige, at vi i øjeblikket, hvor sammenbruddet af det 

transatlantiske system er uomtvisteligt – vi er nu vidne til 

den totalt defekte funktion og nedlukning af dette gamle 

system – også bliver vidne til genåbningen af rumpro-

grammet nede i Texas. 

Den begivenhed, som jeg havde det privilegium at 

deltage i sammen med Kesha Rogers og Tom Wysmuel-

ler nede i Texas, repræsenterer en reel begyndelse til et 

kursskifte i USA, en genfødsel, så at sige, af USA som 

nation. Det, der i dag kræves, er, at USA dumper sin 

forpligtelse over for, og sin afhængighed af, dette døde 

og døende transatlantiske system, og beslutter sig til atter 

at påtage sig en mission, i betydningen af et formål for og 

bidrag til menneskeheden. 

Se jer omkring i dag. Se på vore borgere. Se på hero-

inepidemien. Se på dødstallene for de selvpåførte dødsår-

sager i form af narko, selvmord, alkoholisme osv. Se på 

sammenbruddet i byer som Flint, Michigan, sammen-

bruddet på steder som visse kommuner i West Virginia, 

der engang var blomstrende kulbyer. Der er ingen reflek-

sion af virkeligheden i USA. 
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Hvad er da virkeligheden? Se på det lederskab, der 

kommer fra Asien, især fra Kina. Se på den form for 

optimistiske udviklinger, fremskridt for menneskeheden, 

der kommer fra Kinas lederskab og deres rumprogram; 

og fra deres forpligtende engagement over for udvik-

lingsprojekter, der begynder at komme i gang og blive 

gennemført i hele Eurasien. Det er virkeligheden. Der er 

endnu ingen refleksion af dette i USA. Så når vi ser os 

omkring, så drejer det sig ikke bare om, at USA’s øko-

nomi er forsvundet. USA er forsvundet. Der er ingen 

fornemmelse for et forenet formål. Der er ingen fornem-

melse for en forenet mission for eksistensen af USA som 

en nation, og der er ingen fornemmelse i vort folk for, 

hvad vi som nation vil organisere os omkring, for at bi-

drage til menneskehedens formål.  

Sæt dette i kontrast til den amerikanske fornemmelse 

for formål og mission, som det sås under John F. Kenne-

dy og hans præsidentskab, og hans lederskab i USA, og 

hans helligelse til rumprogrammet. Som enhver, der kor-

rekt husker – og især de mennesker, der var direkte in-

volveret – kan fortælle jer, så var dette ikke blot en mis-

sion for USA. Dette var en ægte mission for hele menne-

skeheden. Og det reflekteredes i nogle anekdoter under 

begivenheden sidste lørdag fra nogle af deltagerne, der 

selv havde været ingeniører eller på anden vis var be-

skæftiget ved NASA under Apollo-missionerne. 

Der var en anekdote, der blev fortalt af en person, der 

sagde, at han var uenig med Wernher von Braun i, at vi 

burde dele noget af vores teknologi med russerne, og han 

skiftede mening pga. von Braun. Der var en anden, tidli-

gere medarbejder ved NASA, der sagde, at, i begyndel-

sen af 1990’erne var han uenig med præsident Clintons 

politik med at dele amerikansk rumteknologi med det 

tidligere Sovjetunionen – med Rusland. Og han sagde, at, 

da han først begyndte at arbejde med russiske ingeniører, 

indså han, at vores mission er menneskeheden; den er 

forenet; det er den samme mission. Dette reflekteredes 

under hele begivenheden: den fornemmelse af, at vort 

arbejde under rumprogrammet bidrog med fundamentale 

udviklinger og bidrag, ikke til USA’s fremskridt, men til 

fremskridt for menneskeheden som helhed. 

Hvorfor nu det? Hvad er rumprogrammet? Hvad skete 

der under rumprogrammet i USA? 

Jamen, ikke alene blev den jævne, den almindelige 

borger transformeret. Der var ikke alene utallige og umå-

lelige fordele i form af økonomiske afledninger. Men det 

vigtigste var, at folk blev transformeret. Astronauterne 

blev fundamentalt transformeret. Ingeniørerne, der arbej-

dede med rumprogrammet, blev fundamentalt transfor-

meret i takt med, at vi konfronterede problemer i rummet, 

problemer, der tvang os til at ændre vore antagelser om 

de principper, der styrer og kontrollerer det univers, som 

vi lever i. Og vi skulle overvinde hvert problem, der 

mødte os. Og man kan i de redegøreler, som folk, der var 

involveret i rumprogrammet dengang; man kan se, at vi 

var i stand til at komme sammen omkring en fælles mis-

sion; tusinder og atter tusinder af mennesker i hele landet 

kunne konfrontere disse udfordringer omkring vores 

viden om universet, og overvinde dem. 

På denne måde begyndte mennesket, på meget kort 

tid, at transformere og forandre sig meget hurtigt til en 

mere magtfuld art. Vi begyndte at gøre fremskridt i ret-

ning af en art, der havde mere magt og kontrol over pro-

cesserne i universet, i en sådan grad, at vi var i stand til at 

landsætte folk på Månens overflade, hvilket på funda-

mental vis transformerede vore ideer og vores viden om, 

hvad Månen er, om, hvilket potentiale Månen udgør som 

en ny platform for menneskets udvikling, en ny platform, 

der var fuldstændig ukendt før Apollos præstationer. 

Det er, hvad kineserne i dag gør med deres rumpro-

gram. I 2018, om blot to år, har kineserne planer om at 

lande på Månens bagside. Dette har ingen hidtil gjort. Vi 

har fået satellitbilleder af Månens bagside, og den er 

blevet set af menneskeøjne via de amerikanske astronau-

ter, der rejse dertil. Men ingen er hidtil landet på Månens 

bagside. 

Folk kan måske sige, »Jamen, vi ved, hvad Månen er; 

vi har kigget på den. Vi har taget billeder.« Men faktum 

er, at Månens bagside er en totalt ukendt enhed for os. 

Når vi f.eks. lander dér, hvad tror vi så, bagsiden kan 

lære os? Når vi lander dér, får vi chancen for at konfron-

tere vore fundamentale begreber om dannelsen af Månen, 

dannelsen af Jorden og muligvis andre planeter i Solsy-

stemet, gennem de enestående, geologiske undersøgelser, 

som vi bliver i stand til at gennemføre dér.  

Når vi lander dér, og når vi bliver i stand til at opstille 

astronomiske observatorier i de meget lave radiofrekven-

ser, som er et udsnit af det elektromagnetiske spektrum, i 

hvilket det er umuligt at se Solsystemet fra nogetsteds, 

som vi kan nå, undtagen fra Månens bagside; når vi bli-

ver i stand til at undersøge Solsystemet i denne nye fre-

kvens, vil vi efter al sandsynlighed opdage, at planeterne, 

det interstellare medium (dvs. den materie, der findes i 

rummet mellem galaksens stjernesystemer, -red.), fjerne 

galakser og forskellige stjerner kunne udstille processer 

for os, som før var totalt usynlige. 

Det er denne form for menneskets potentiale for at 

transformere vores magt, transformere vores relation til 

selve Solsystemet, som de kinesiske tiltag i dag kan til-

byde. Og det er denne fornemmelse af mening, denne 

fornemmelse for mobilisering og forpligtelse over for 

fremskridt for hele menneskeheden, som er det, vi nede i 

Texas minder folk om. Det, som Kesha Rogers minder 

folk om – selv folk, der var en del af disse store præstati-

oner for 40 eller 50 år siden, og som nu måske har mødt 

en fornemmelse af demoralisering, pga. handlinger siden 

den tid. Vi trækker folk ud igen til en forpligtelse til den-

ne mission. Og Kesha viser atter engang, at USA kan, og 

må, forpligte sig over for denne form for formål for hele 

menneskeheden. 

Så jeg kan konkludere med at rapportere, at begyndel-

sen til disse udviklinger, som vi ser komme fra Texas, er, 

at folk dernede stadig associerer sig med virkeligheden 

og nu, sammen med Kesha, spiller en førende rolle i at 

forandre sig hen imod en erkendelse af, at dette er en 

levedygtig mulighed for USA. 

Se også: »Gå ud i rummet med Kina, ikke ad Helvede 

til med Obama«, http://schillerinstitut.dk/si/?p=12132 
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