Fremtidsudsigter
»Når skibe til at besejle tomrummet mellem stjernerne er blevet bygget, vil
der træde mennesker frem til at sejle disse skibe.« (Kepler)

25. august, 2016 (Leder) – Vi ser på internationale operationer.
Internationale faktorer er de væsentligste for os lige nu. Lokale
reaktioner kan være mere begrænsede. Verdens nationer ønsker at tilslutte
sig, og vil tilslutte sig, Kina med den langsigtede mission at kortlægge
Månen i forbindelse med Kinas banebrydende mission til Månens bagside i
2018. Månen er det nødvendige springbræt til hele rummet. Som Krafft
Ehricke sagde: »Hvis Gud ønskede, at mennesket skulle blive en art, der
færdes i rummet, ville han have givet mennesket en måne.« Men hvordan kan
nogen være i tvivl om, at USA skal være fuldt ud involveret i denne proces,
ved hvilken menneskehedens fremtid generationer frem i tiden bliver skabt
lige nu af dem, der er i live i dag? Ja, dette er selve livets formål. Vil
Obama insistere på, at vi ikke vender tilbage til Månen? »Har været der;
har gjort det?« Det viser, hvad der må ske med Obama; hvor Obama må gå hen,
og hvorfor.
Historien om menneskehedens rumprogram, fra dets begyndelse i Tyskland og gennem
alle dets indviklede udviklinger i det 20. århundrede og videre til dets fremtid
i det 21. århundrede og længere frem endnu, er et globalt spørgsmål, der skal
behandles globalt og især funderes i dets førende ophavsmand, Krafft Ehrickes
indsigter. Ehricke arbejdede tæt sammen med Lyndon og Helga LaRouche og delte
fuldt ud deres dybe og totale engagement.
Den dybere forståelse af dette spørgsmål i sit fulde omfang leder ind på mange
andre områder, områder, som den dårligt (fejl-)uddannede lægmand forestiller sig
at vide noget om, men hvorom han ingenting ved. Ved han sågar, hvad en
videnskabsmand er? Er en videnskabsmand en forsker, der finder en bedre formel
til at repræsentere såkaldte eksperimentelle resultater? Nej, slet ikke. Og hvad
er videnskab?
Vi må have en generel forståelse af menneskehedens rumprogram, dets historie og
dets fremtid, i den form for brede termer, hvori Krafft Ehricke forstod det.
Hvilke spørgsmål præsenterer Månens bagside os for nu, i forhold til, hvad
Solsystemet vil komme til at betyde for os senere? Vi må forstå disse spørgsmål
for at kunne opbygge en rumpolitik for fremtiden.

Fortsatte studier af det, som Krafft gjorde i løbet af sit liv, først i Tyskland
og sidenhen i USA, er en solid base for fremtidige fremskridt. Det spørgsmål,
som han stillede til Helga Zepp-LaRouche, da han vidste, at han snart skulle dø,
satte alting i forbindelse med hinanden. Dette spørgsmål lever stadig videre i
dag.
Mere generelt er vi nødt til at lokalisere dette aspekt af historien inden for
hele historiens struktur. Vi ser ikke bare på et enkelt aspekt. Vi må tage
udgangspunkt i hele planetens histories sammensatte struktur: DET er vores
ansvar. Når folk gør det, er de tvunget til at tænke på den måde, og de begynder
at producere på den måde.
Obama, og hvad han repræsenterer, skal fjernes – med hvilke midler? Vi ved det
endnu ikke, men vi er nødt til at dumpe ham, eller foranledige, at han bliver
dumpet. Hvis vi ikke gør det, ved vi ikke, hvad der kan ske. Han må smides ud og
klart fordømmes, ellers er muligheden for at redde civilisationen i alvorlig
fare. Han må ydmyges og fjernes fra embedet. Hvis ikke vi gør det, står vi i
problemer til halsen.
Vi må fremme processen; vi kan ikke lade processen kontrollere os. Vi er nødt
til at drive processen fremad og opnå effekten. Dette vil ikke komme gratis til
os; vi må vinde det.
Foto: Den 14. juli 2015 så NASA’s New Horizons-rumfartøj tilbage i retning af
Solen, og indfangede tæt på solnedgangen dette billede af de forrevne, isdækkede
bjerge og flade is-sletter, der strækker lige så langt Plutos horisont er
synlig. [foto: nasa.gov]

