Mens Apollo genopstår, er tiden inde
til at lynprogrammer tager fat, hvor
vi slap
Den 21. juli (EIRNS) – Adskillelige titusinder af amerikanere har trodset
sommerens varme for at flokkes omkring Washingtons National Mall og andre
begivenheder over hele landet, hvor man fejrer den første gang mennesker steg ud
af Jordens tyngdekraft og tog de første skridt i rummet for 50 år siden. De som
gjorde dette, og som stadig lever og/eller ved, hvordan det blev gjort, er enige
om, at der nu må være “lynprogrammer” blandt samarbejdsvillige rumfartsnationer,
bl.a. til at bruge Månen til at bevæge sig ud i solsystemet og påtage sig den
udenjordiske menneskeheds nye kræfter.
Der er blevet rapporteret om en nylig meningsmåling fra Harris, hvor børn i
5.-10. klasse i henholdsvis Kina, Amerika og Storbritannien er blevet spurgt
“Hvad vil du være, når du bliver stor?” Med fem karrieremuligheder foreslået og
muligheden for at ønske “mere end én karriere”. I Kina ønskede 56% af børnene at
være astronauter, 47% at være lærere og 43% at være musikere. Mindst ønskværdigt
var at være en video-blogger eller YouTube-personlighed. I Storbritannien og USA
blev der vendt op og ned på besvarelserne: video-blogger/YouTube-person var mest
ønsket, og astronaut mindst.
Astronaut Edwin Aldrin, der trådte ud på Månen efter Neil Armstrong for 50 år
siden, blev under et Fox News-interview den 19. juli spurgt om afstemningen.
Aldrin sagde: “Jeg synes det er en hyldest til de menneskers fantasi i Kina, der
ønsker at gøre det. Og hvis vi har mistet dette, er det derfor, at denne 50årsdag for Apollo-programmet forsøger at inspirere med, hvad denne nation gjorde
for 50 år siden, og vi vil igen blive optaget af, at kunne gøre ting af en så
inspirerende karakter.” Den foregående nat sagde Aldrin ved en begivenhed i
Washington, at Amerika, Rusland, Kina, Indien, Japan og Den Europæiske
Rumorganisation skulle danne en “samlet rumalliance” for at vende tilbage til
Månen; skulle bruge “kraft – for eksempel atomkraft?” for at udnytte
ressourcerne der; og sende mennesker til Mars.
Aldrin har ret, og det har tidligere NASA-administrator Sean O’Keefe også, der
den 20. juli skrev i The Hill, at Apollo-projektet, lynprogrammet, var “en
‘seismisk’ videnskabelig begivenhed, der mangedoblede udviklingstakten for
teknologi.” O’Keefe understregede, ligesom Apollo 11-astronaut Michael Collins
ved en fejring af 50-årsdagen natten før, at Apollo-programmet var omstridt og

ikke specielt populært hos amerikanerne, før astronauterne rent faktisk begyndte
at rejse fra Jorden og begive sig til Månen; derefter begyndte hundreder af
millioner hoveder at kigge op. Indtil da var det missionen – af præsidenterne
Kennedy og Johnson – der drev lynprogrammet, som revolutionerede teknologier.
Det var et spørgsmål om lederskab.
Præsident Vladimir Putin fra Rusland havde også ret da han den 9. juli foreslog
et internationalt lynprogram for fusionsenergi, der – blandt meget andet – vil
stå for fremdrivningen [af raketter], som vil kunne tage mennesker gennem
solsystemet ved høj hastighed. Putin kaldte det modgiften mod fortvivlelsen over
den falske “klima-nødsituation” og dens konsekvenser i form af menneskelig
fattigdom og død.
Igennem de lange årtier, hvor amerikanske ledere i realiteten opgav NASA, holdt
Lyndon LaRouche liv i flammen for menneskehedens udenjordiske mission, og døjede
for det med udskældning og latterliggørelse fra medier og “eksperter”. Hans
nationale tv-program “The Woman on Mars” (Kvinden på Mars) fra 1988 er stadig
den mest inspirerende og helt rigtige opfordring til det videnskabelige
lynprogram, der kræves nu. “Vi skal tage fat hvor vi slap med det gamle Apolloprogram,” sagde LaRouche dengang. Lynprogrammet vil ‘knirke’ til at begynde med,
men så vil det revolutionere industrier og produktive kræfter. I alle de årtier
havde LaRouche ret, og har det også nu.

