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Den 6. januar (EIRNS) – NASA’s administrerende direktør, Jim
Bridenstine, bekræftede i weekenden, at NASA’s invitation til
den russiske generaldirektør for Roscosmos, Dmitry Rogozin, om
at besøge USA er blevet aflyst på grund af pres fra
amerikanske senatorer, der er involveret i vedholdende
konfrontation med Rusland. Denne beslutning er ikke alene en
yderligere provokation fra det amerikanske “krigsparti”, der
befinder sig i et tæt omløb omkring det Britiske Imperiums
politiske etablissement. Det kommer på et afgørende tidspunkt
for et potentielt samarbejde mellem fire stormagter – Rusland,
Kina, Indien og USA – om det mest betydningsfulde af de
forhold som menneskeheden står over: Videnskabeligt samarbejde
om rumforskning, den næste store ’grænse’ for menneskehedens
voksende herredømme over vores univers. Bestræbelser på at
forpurre et sådant nødvendigt samarbejde er virkelig en
forbrydelse mod menneskeheden.
Som Wu Weiren, chef for Kinas måneprogram, så veltalende
udtalte umiddelbart efter den spektakulære Chang’e-4
månelanding: “At udforske det ukendte er menneskets natur.
Månen er en mystisk verden for os. Vi har et ansvar for at
udforske og forstå den. Månens udforskning vil også uddybe
vores forståelse af Jorden og os selv.”
Det pres, der i dette tilfælde anvendes af amerikanske
senatorer, er kun en del af det Britiske Imperiums strategi om
at bruge den nye amerikanske Kongres – herunder dens medieforstærkede kampagne for at afsætte præsident Donald Trump ved
en rigsretssag; den igangværende heksejagt i form af Muellers
undersøgelse; og internationalt pres fra “fremmede magter”
(dvs. briterne) for at lægge præsident Trump i en spændetrøje.
Disse tiltag er taget i anvendelse for – på den ene eller
anden måde – simpelthen at forhindre ham i at regere som

præsident, baseret på den politik, som han blev valgt på.
Hvad der også er sigende er indsatsen i den 11. time for at
sabotere Trumps tilbagetrækningspolitik for Syrien, eftersom
de frygter potentialet for en fuldstændig omorganisering af
Sydvestasien, væk fra årtier (eller ligefrem århundreder) med
det Britiske Imperiums blodige geopolitiske ‘Great Game’.
Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche,
tilrådede i dag: Ignorer distraktionerne. Hold nationens
opmærksomhed fokuseret på de virkelige problemer, som verden
står overfor: Firemagts-samarbejdet om at skabe et nyt
paradigme i retning af den kurs, der er udlagt med Kinas Bælte
og Vej-initiativ; afslutning af britisk geopolitik og dens
tilhørende krige; og overvindelse af det foruroligende
transatlantiske finansielle sammenbrud med LaRouches Fire
Love, der begynder med en Glass-Steagall ‘brandvæg’ – som også
er den eneste effektive ‘væg’, der faktisk kan stoppe A/S
Narkotikas (imperiets organiserede narkotika-kriminalitet,
red.) nye opiumskrig mod USA og andre, hvilket Lyndon LaRouche
har sagt længe.
Menneskehedens nylige tilstedeværelse på Månens såkaldte
‘bagside’ og den nye æra for win-win samarbejde for
menneskeheden, som der dermed er blevet åbnet for, kan kaste
nyt lys på løsningen af disse centrale spørgsmål nede på
planeten Jorden.

