Intet
kan
lykkes
uden
opdagelsen af princippet om
Månens bagside
3. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Hvad er nationer?
Hvorfor har vi dem? Hvorfor er de der? Deres formål er i
realiteten intet andet end at forbedre vilkårene for
menneskeheden, som John F. Kennedy sagde, da han annoncerede
missionen om at sende end mand til Månen og få ham sikkert
tilbage til Jorden, ved slutningen af de for længst
hedengangne 1960’ere. Midlet til denne fremgang for
menneskelige vilkår – det er både målet og midlet på samme tid
– er gennem ægte opdagelse eller noesis. Det, der er sandt for
en nation, er endnu mere sandt for en alliance af nationer som
BRIKS, den Eurasiske Økonomiske Union eller Shanghai
Samarbejdsorganisationen. Selv om de stadig er nye og
skrøbelige, så peger sammenslutningerne af eurasiske nationer
allerede frem mod menneskehedens fremtid.
Netop nu, i dette øjeblik, har den russiske præsident Putins
bemærkelsesværdige og uventede succes med hans intervention i
Barack Obamas og Hillary Clintons morderiske sammenkog i
Syrien, tvunget den erkendelse, at det transatlantiske samfund
har været en fiasko – en historisk fiasko – op til overfladen.
Vi må rette vort blik mod Eurasien, og USA må fremover snarere
være orienteret mod Stillehavet end mod Atlanterhavet.
Obama skinner tydeligt igennem som en britisk agent, og intet
andet end en britisk agent, der har dræbt mange mennesker. Og
Hillary Clinton er af samme støbning.
Det transatlantiske samfund er en tabt sag netop nu; det kan
ikke, og vil ikke, komme tilbage i denne form. Hvis det skal
komme tilbage, må det fødes på ny. Resterne af det
transatlantiske samfund, i denne form, er færdigt. Vi må skabe

en ny form for samfund, som det er blevet gjort i fortiden –
af Karl den Store, f.eks. Det er, hvad vi må kæmpe for: en
fremtid, som virkelig vil være en fremtid.
Dette er betydningen af Kesha Rogers’ yderst intellektuelle og
yderst inspirerende kampagne for at vende tilbage til vores
fremtid gennem udforskningen og erobringen af rummet i vort
Solsystem og vor Galakse. Nøglepersoner tiltrækkes allerede
mod Kesha fra hele landet og fra hele verden.
Betydningen af dette er det, som Lyndon LaRouche sagde i en
diskussion den 1. marts:
»Vi må sige én ting. Én ting: intet vil lykkes, med mindre
nationerne erkender opdagelsen af princippet om Månens
bagside. Med andre ord, så kan man ikke sige, at man kan tage
det, der foregår netop nu, og fortolke det til en god effekt.
Man må annullere dette og sige, ’Problemet er, at vi endnu
ikke har forstået, hvad det er, der ligger bagved Månen’. Og
når vi finder ud af, hvad der findes bag Månen, hvilket
kineserne og andre arbejder på, og vi går tilbage til det
oprindelige rumprograms ABC, uden at gå tilbage til disse
ting, som Obama beskar – Obama slog disse programmer ned, og
dette burde han blive straffet alvorligt for, for sine
forbrydelser i denne henseende. I stedet for at forsøge at
fortolke noget og give det et andet og bedre spin – det
fungerer ikke. For, uden rumprogrammet, hvilket vil sige den
anden side af Månen i særdeleshed – uden en sådan tilgang får
man ingenting, man kommer ingen vegne. Man må gøre dette! Det
er ikke en mulighed, man kan tilvælge eller fravælge. Man kan
ikke afvise det: man må erkende, at det er, hvad man må gøre.«

Foto: Præsident John F. Kennedy får en forklaring på
opsendelsessystemet Saturn V, det system, der sluttelig skulle
bringe mennesket til Månen, af dr. Wernher von Braun (i
midten), på Cape Canaveral i november 1963.

