100-års dagen for rumpioneren
Krafft Ehrickes fødsel nærmer
sig
Leder fra LaRouchePAC, 16. marts, 2017 – Næste fredag, den 24.
marts, fejrer vi 100-års dagen for den store, tyskamerikanske, visionære videnskabsmand, Krafft Ehrickes fødsel.
Gid han endnu var i live, i dette enestående, men midlertidige
øjeblik i historien, hvor vi, efter spildte årtier, omsider
kan gå fremefter med virkeliggørelsen af hans planer for
menneskehedens forædling. Da han ikke er her mere, påhviler
det os, der er tilbage, at studere og indoptage hans tankegang
i en grad, hvor han bliver en del af os, så han lever gennem
os, og vi vinder de sejre, som han så klart forudså.
Selv om det globale rumprogram skylder Krafft Ehricke alt, så
var han meget mere end en rumforsker. Som alle store
videnskabsfolk; som Lyndon og Helga Zepp-LaRouche, med hvem
han havde et tæt samarbejde, så åbnede han et nyt vindue til
den virkelige, menneskelige ånd. Han forstod og forklarede, at
det er selve den fundamentale, unikke kerne i mennesket, der
får det til at erobre enhver af naturens fremskudte grænser –
og som nu bringer det frem til at udforske Solsystemet, og
dernæst gå hinsides dette. I Ehrickes »Astronautikkens tre
fundamentale love« skrev han, at det er menneskets »skæbne som
et element i livet, der er begavet med fornuftens evne og den
i det iboende, moralske lovs visdom«. Og således er det. Men i
andre skrifter gik Krafft endnu videre og sagde, på sin egen
måde, at menneskets enestående talent for skabende fornuft
udgør et unikt udtryk for selve universets inderste natur.
Keplers store gennembrud kom fra en tilsvarende indsigt. Han
og Krafft begreb, sammen med også Dante, »den kærlighed, der
får Solen og de andre stjerner til at bevæge sig«.
En udarbejdelse af denne indsigt udgøres af Lyndon LaRouches

Fjerde Lov, der på en vis måde indkapsler de tre andre af hans
»Fire Nye Love« fra juni, 2014.
Efter at Obama, dømt, ligesom en Macbeth, af sine enorme
forbrydelser, er faldet og stødt ud i vanære, har Det britiske
Imperium mistet sin håndhæver, i det mindste for indeværende –
præcis, som Lyndon LaRouche havde forudset. Efter den blodige
tyrans omstyrtelse, er den nye præsident velmenende. Men intet
kan erstatte Lyndon LaRouches intellektuelle lederskab; dette
er lige så sandt i dag, som det har været siden 1970’erne.
Men det kræver, at I åbner øjnene: sejren er nu inden for
rækkevidde. De Fire Love kan blive vedtaget. USA kan gå med i
Den Nye Silkevej. USA kan gå sammen med Kina, Rusland, Indien
og andre nationer om at erobre rummet, fra hvilket
udsigtspunkt Krafft Ehricke vil smile ned os.
Foto: Den tysk-amerikanske rumforskningspioner Krafft Ehricke
(venstre) drøfter en satellitmodel til menneskelig beboelse,
den 22. juni, 1958, før den første, bemandede rumflyvning
fandt sted.
(Dette skete, da den sovjetiske kosmonaut (daværende russiske
betegnelse), Jurij Gagarin, i 1961blev det første menneske i
rummet og den første til at gå i kredsløb om Jorden.)

