Mars ohøj!
18.
februar
(EIRNS)
—
Det
amerikanske
Marslandingsfartøj, Perseverance, landede med succes på Mars i dag
kl. 15:56. EST, alt imens Mars-rumfartøjerne fra Kina og De
forenede arabiske Emirater, der ankom blot få dage forinden,
kredsede om planeten. Det er vanskeligt at forestille sig et
bedre billede af en forenet menneskehed, der har påbegyndt en
fælles mission, der udgør essensen af menneskets rolle i
universet: 'Håb', 'Himmelske Spørgsmål' og 'Udholdenhed'
(Hope, Tianwen-1 og Perseverance, navnene på de respektive
rumprogrammer, red.)
I sit ugentlige webcast i går talte grundlægger af Schiller
Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, om denne mission: ”Dette er
fremtiden, hvis mennesket skal leve som en udødelig art –
hvilket var en forestilling, som min afdøde mand skabte –
fordi vi er forskellige fra andre arter, fordi vi har kreativ
fornuft. Vi kan løse ethvert problem gennem videnskabelige og
teknologiske gennembrud ved at opdage nye love i universet. Og
da det menneskelige sind er det mest avancerede element af
dette univers, er der al grund til optimisme, at når vi først
afstemmer vores egen eksistens og vores egen praksis med
universets love, er vores chancer for at blive den udødelige
art absolut tilstede. Men det kræver rumfart som en
forudsætning, og jeg tror, at denne idé om nationer, der
arbejder sammen for at opdage universets smukke hemmeligheder,
giver en forsmag på, hvordan menneskehedens fremtid kan se ud,
når vi beslutter at blive voksne”.
I tankerne kan man modstille det billede af mennesket som en
kreativ, rumfarende art med det billede, der har ført til det
nuværende bratte fald i potentiel relative befolkningstæthed
bredt over den transatlantiske region, med alle deraf følgende
konsekvenser: en planetarisk pandemi; evindelige krige og
risikoen for atomkrig; massearbejdsløshed og desperate bølger
af migration og nu et dramatisk fald i den gennemsnitlige

forventede levealder i selve USA. Ifølge en ny undersøgelse
fra CDC faldt den gennemsnitlige forventede levealder alene i
de første seks måneder af 2020 med et helt år: fra 78,8 i 2019
til 77,8 i løbet juni 2020. Det er det største enkeltfald
siden Anden Verdenskrig, og det afspejler både den direkte og
indirekte virkning af COVID-19-pandemien i USA og
internationalt.
Pointen er ligetil: Det er den fysiske økonomi, fjols!
Og essensen af den menneskelige fysiske økonomi er ubegrænsede
gennembrud inden for grundlæggende videnskab og klassisk
kultur, af den slags indvarslet af menneskets mission til
Mars. Som Helga Zepp-LaRouche udtrykte det i sit seneste
webcast: ”På dette tidspunkt kommer den eneste fornuftens
stemme virkelig fra LaRouche-organisationen og den politik,
som min afdøde mand fremmede. Men der behøves en bred
mobilisering
udvikling".
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