
Der er virkelig gode nyheder: Mennesket er et fornuft-
svæsen og derfor ubegrænset med hensyn til intellektuel og 
moralsk perfektion! Vi kan gøre noget, som hverken æsler 
eller aber er i stand til: Vi kan, ubegrænset, opdage nye vi-
denskabelige principper for det univers, hvori vi lever! Og 
disse kvalitative opdagelser betyder, at vi i modsætning til 
æsler og aber, konstant kan omdefinere hvad ressourcer er, 
og derfor gøre dem ubegrænsede, og at vi kan fortsætte med 
at forbedre menneskehedens 
levebrød!

Vi oplever enestående, fa-
scinerende videnskabelige re-
volutioner: Kineserne udfor-
sker bagsiden af Månen med 
deres Chang’e-Måne-mis-
sioner, hvor de planlægger 
minedrift af helium-3 som 
brændstof til den kommende 
fusionsøkonomi på Jorden, og 
næste år vil en mission til Mars 
undersøge betingelserne for 
terraformning (processen med 
at modificere en planet, måne 
eller andet himmellegeme til 
beboelige forhold, red.) af den 
røde planet. Med deres Chan-
drayaan-2-mission til sydpolen 
af Månen, vil inderne udforske 
isen i kraterne, som altid er i 
skyggen, og dermed er en af 
de vigtigste forudsætninger 
for livet på Månen. Det Euro-
pæiske Rumagentur (ESA) 
arbejder på konkrete planer 
for internationalt samarbejde 
om en permanent landsby på 
Månen! USA bygger med sit 
Artemis-program videre på 
Kennedys Apollo-program, og 
Rusland, USA, og Kina ser alle atomdrevne rumskibe som 
det rigtige valg til fremtidige flyvninger til Mars og videre ud 
i det ydre rum!

Det fantastiske ved at rejse i rummet er at det beviser, at 
vi ikke lever i et lukket system med begrænsede råvarer, og 
hvor de morderiske synspunkter af Thomas Malthus, Julian 

Huxley, Bertrand Russell og prins Philip ville være korrekte, 
men at vi tværtimod lever i et anti-entropisk univers. Rum-
rejser er det ubestridelige bevis på, at universet er ”adlyder” 
en fyldestgørende hypotese om det menneskelige sind, og at 
der derfor er absolut sammenhæng mellem de immaterielle 
ideer produceret af fornuften og de fysiske love i dette uni-
vers, og at disse ideer danner spidsen for universets anti-en-
tropiske dynamik.

Der har fornyelig været ba-
nebrydende beviser: omkring 
100 år efter Einsteins teser om 
eksistensen af gravitations-
bølger og sorte huller, er for-
andringer i rumtid nu blevet 
bevist, og kort tid derefter er 
der, ved hjælp af otte radiote-
leskoper fordelt over hele ver-
den, blevet frembragt billeder 
af et område omkring et sort 
hul, hvis masse er 6,5 milliar-
der gange større end Solens, 
og som ligger i centrum af 
M87-galaksen, 55 millioner 
lysår væk. Der er stadig så me-
get at opdage i vores univers, 
hvor der ifølge Hubble-tele-
skopet findes mindst to billio-
ner galakser! Rumforskningen 
åbner for en dybere indsigt i 
hvordan universets love funge-
rer, og hvilken rolle vi menne-
sker spiller i det!

Dette er den livsbekræften-
de kulturelle optimisme, der 
følger med ideen om menne-
skeheden som en rumfarende 
art, i fuldstændig modsætning 
til den konstruerede domme-
dagsatmosfære, som spredes 

af apostlene for den kommende apokalypse – såsom prins 
Charles og kapitalfondenes forsidepige, Greta Thunberg. 
Bag hysteriet om Greta står ganske nederdrægtige interes-
ser: Det transatlantiske finanssystem står over for et endnu 
større krak end i 2008, og finansielle hajer og græshopper i 
City of London og Wall Street forsøger med en sidste stor 
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handel at styre så mange investeringer ind i “grøn” teknologi 
som muligt, inden den systemiske krise rammer.

Et nærmere kig på sponsorerne af Gretas ekstremt ambi-
tiøse og velfinansierede dagsorden samt ’Extinction Rebelli-
on’ (XR) og ‘Fridays

For Future’ (F4F) afslører, at disse bevægelser finansieres 
af de rigeste mennesker på Jorden, inklusive Bill Gates, War-
ren Buffett, George Soros og Ted Turner. Faktum er, at de, 
der nyder godt af klimahysteriet og ‘the Green New Deal’, er 
banker og hedgefonde.

Målgruppen for denne hidtil usete manipulation er Jer, 
børn og teenagere i denne verden! Burde det ikke få dig til 
at stoppe op og tænke, når dine påståede “oprørere” under-
støttes af hele spektret af mainstream medier og hele det 
liberale etablissement? Og dog er den afskyelige idé, at ma-
nipulation af et paradigmeskifte for et helt samfund må be-
gynde med indoktrinering af børn ikke noget nyt. Allerede 
i 1951 skrev Lord Bertrand Russell i sin artikel “The Impact 
of Science on Society” (Videnskabens indflydelse på Sam-
fundet):

”Jeg mener, at det emne der vil være af største politiske 
betydning er massepsykologi… Dets betydning er blevet 
enormt forøget med væksten i moderne propagandame-
toder… Man kan håbe, at det med tiden vil være muligt at 
overbevise enhver om hvad som helst, hvis man kan fange 
patienten ung, og staten leverer penge og udstyr. Fremti-
dens socialpsykologer vil have et antal klasser af skolebørn, 
som de vil afprøve forskellige metoder på til at frembringe 
en urokkelig overbevisning om, at sne er sort. …der kan ikke 
gøres meget, medmindre indoktrineringen begynder før ti-
års-alderen.”

Formålet med den apokalyptiske skræmmekampagne af 
folk som Alexandria Ocasio-Cortez (“Vi har kun 12 år tilba-
ge!”) eller prins Charles, overhoved for det britiske statssam-
fund, Commonwealth, (“Vi har kun18 måneder tilbage! “), er 
at fremkalde en radikal ændring i menneskehedens livsstil.  
Alt hvad vi har forstået ved fremskridt i løbet af de sidste 250 
år burde opgives, og vi burde vende tilbage til det teknolo-
giske niveau, der eksisterede før den industrielle revolution. 
Men dette betyder også, at antallet af mennesker, der kan 
opretholde livet på dette niveau vil falde til omkring en mil-
liard eller mindre.

Det vil betyde, at udviklingslandene ikke nogensinde vil-
le have udsigt til at undslippe fattigdom, sult, epidemier og 
forkortet levetid; det ville være et folkedrab på et ufatteligt 
stort antal mennesker! Hvis “klimaforsker” Mojib Latifat 
mener, at den vestlige livsstil ikke kan overføres til alle men-
nesker i verden, og hvis Barack Obama raser over, at mange 
unge mennesker i Afrika ønsker at have en bil, airconditi-
on og et stort hus, er det den umenneskelige arrogance fra 
medlemmer den privilegerede overklasse der ligger bag. Det 
er netop dette synspunkt fra de koloniale herskere, der er 

ansvarlig for det faktum, at Afrika og meget af Latinamerika 
stadig er underudviklet, og at mange hundreder af millioner 
af mennesker er døde unødig tidligt.

For udviklingslandene er pseudo-religionen med men-
neskeskabte klimaændringer ensbetydende med folkedrab, 
men for sjælen hos verdens unge mennesker er den kulturelle 
pessimisme som den fremkalder en gift, der ødelægger troen 
på menneskelig kreativitet. Når alt bliver til et problem og 
pludselig er forbundet med skyldfølelser – spisning af kød 
eller spisning i det hele taget, bilkørsel, flyvning opvarm-
ning af hjemmet, tøj og faktisk selve livet – så ødelægger det 
enhver entusiasme for opdagelse, enhver entusiasme for det 
der er smukt, og alt håb for fremtiden. Og hvis hvert men-
neske betragtes som blot endnu en parasit, der ødelægger 
miljøet, kommer ganske mange frem til de samme misantro-
piske konklusioner som gerningsmændene bag massesky-
derierne i Christchurch og El Paso, der i deres ‘manifester’ 
angav miljømæssige årsager til deres handlinger.

Omvendt er de videnskabelige og teknologiske frem-
skridt forbundet med rumrejser nøglen til at overvinde alle 
tilsyneladende begrænsninger af vores nuværende eksistens 
på Jorden. ‘Terraformning’ – oprettelsen af menneskelige 
forhold – bliver således mulig, ikke kun på Månen og Mars, 
men også her på Jorden, og i fremtiden på mange himmelle-
gemer i vores solsystem og muligvis hinsides.

I sin bog “Anthropology of Astronautics”, skriver den 
tysk-amerikanske rumpionerer Krafft Ehricke:

”Begrebet om rumrejser har en enorm indvirkning, for-
di det udfordrer mennesket på praktisk talt alle fronter af 
dets fysiske og åndelige eksistens. Ideen om at rejse til andre 
himmellegemer afspejler i den højeste grad uafhængighed 
og smidighed af det menneskelige sind. Det giver menne-
skets tekniske og videnskabelige bestræbelser den højeste 
værdighed. Først og fremmest berører det filosofien om sel-
ve den menneskelige eksistens. Som resultat heraf ignorerer 
begrebet om rumrejser nationale grænser, afviser at aner-
kende forskelle af historisk eller etnologisk oprindelse, og 
trænger helt ind i karakteren af såvel den ene som den anden 
sociologiske eller politiske trosbekendelse.”

I dag har vi brug for dette kulturelt optimistiske billede 
af mennesket og den lidenskabelige kærlighed til menne-
skeheden forbundet med det, som den eneste hidtil kend-
te kreative art! Det faktum at vi kan vove os ud i rummet 
betyder, at vi kan overvinde den snæversynede, jordbundne 
tankegang. ”Derude, blandt stjernerne, ligger menneskehe-
dens indtræden i den længe ventede fornuftens tidsalder, 
når vores art omsider kaster de kulturelle rester af dyrelivet 
af os”, som Lyndon LaRouche udtrykte det. Det er et utroligt 
privilegium at være ung nu, at række ud efter stjernerne og 
hjælpe med at forme en epoke for menneskeheden, hvor vi 
for første gang i historien kan slippe vores arts ubegrænsede 
potentiale løs!
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