
Introduktion:
Den amerikanske økonomiske krise i august-september 

1971 var starten på en virkelig revolutionær fase i mit eget 
liv. Efter rækken af  snigmord, først på præsident John F. 
Kennedy og sidenhen på hans bror Robert, der i realiteten 
var en præsidentkandidat, blev USA trukket ned i hænge-
dyndet af  en tåbelig krig i Indokina.

Ifølge den største amerikanske militærperson på den tid, 

general Douglas MacArthur, var påbegyndelsen af  denne 
værdiløse krig i Indokina i virkeligheden en utilgivelig hand-
ling imod USA vitale strategiske interesser: Med »Vietnam-
krigen« gik USA’s ind i en britisk lagt fælde.

Det var fra starten en værdiløs krig, en krig, der, sam-
men med en række efterfølgende krige, som involverede 
USA og andre, bragte USA på det, som tydeligvis var en 
hidtil endeløs transatlantisk nedtur, en årtier lang slingre-
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Hvad er et ægte geni?

I dette revolutionerende skrift fra den 10. juni 2013 beskæftiger Lyndon LaRou-
che sig med det afgørende spørgsmål: »Hvad kan erkendes som bevis på forskellen 
mellem det menneskelige sind og den blotte hjerne hos henholdsvis et menneskeligt 
individ og et laverestående væsen?« Kunstnere og videnskabsmænd bruger metafo-
rer for at udforske de underliggende principper, der er skjult for sanserne. 

Skriftet er den foreløbige kulmination på en række skrifter fra LaRouches hånd 
om, hvordan man fremelsker den menneskelige kreativitet, der er kilden til videnska-
beligt og teknologisk fremskridt – og dermed økonomisk vækst. 

Se eller hør Tom Gillesbergs politisk orientering fra den 11. juli, efter at han 
netop var hjemvendt fra USA, på www.schillerinstitut.dk/drupal/node/931.

af Lyndon LaRouche
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kurs ned ad en glat skråning.
Ligeledes iscenesatte »den utilslørede forbryder« Tony 

Blair (under den engelske dronning), som et ekko af  denne 
angloamerikanske dårskab i Indokina, senere svindelagtigt 
en endnu mere værdiløs lang krig i Irak (og andre steder), 
efter hvilken verden hurtigere og hurtigere er gledet ned 
af  et moralsk, kulturelt og økonomisk skråplan – i realite-
ten en glidebane mod tærsklen til et globalt termonukleart 
helvede.

Den termonukleare faktor
Efter de strategisk mere end tåbelige amerikanske atom-

bomber over et i realiteten allerede besejret Japan, havde 
enhver kompetent amerikansk strateg (bortset fra britiske 
fjollehoveder som Harry Truman) indset, at anvendelsen 
af  nuklear krigsførelse mod mål, inklusive Sovjetunionen, 
ville tyde på et bevidst imperialistisk tiltag rettet mod ter-
monukleare skydeskiver, og at enhver udvikling i stil med 
en Vietnam-krig har truende termo-
nukleare konsekvenser.

Tidligere under Korea-krigen hav-
de general MacArthur tydeligvis net-
op taget dette spørgsmål om nye vær-
diløse krige i betragtning i forbindelse 
med den fortsatte Korea-konflikt, og 
havde senere advaret præsident John 
F. Kennedy mod at drage USA ind i 
sådanne affærer, både dengang, under 
USA’s engagement i Nordkorea, og i 
sin senere rolle som strategisk rådgi-
ver til den selvsamme præsident.

Alle strategiske spørgsmål i slut-
ningen af  Anden Verdenskrig havde 
faktisk været afhængige af  den anta-
gelse, som vore førende patrioter, in-
klusive dem i OSS, havde, om at det 
ville være præsident Franklin Roose-
velt, der ville kontrollere USA’s politik 
under krigens afsluttende fase, ikke 
Roosevelt-hadere som Winston Chur-
chill og Harry Truman, hvis forenede kræfter allerede hav-
de anlagt en kurs, der rent faktisk ville føre til en ny global 
verdenskrig – dengang, som i dag.

Resultatet af  Churchills og den britiske imperialistiske 
politik er derfor i dag blevet til det rene helvede under det 
nuværende verdensimperium, der følger den ondskabs-
fulde tradition, som stammer fra den imperialistiske anglo-
hollandske degeneration, en udartning, der, betragtet som 
en helhed, stadigvæk spreder sit særegne helvede overalt i 
verden den dag i dag.

Med hensyn til dette fortsatte stridsspørgsmål må føl-
gende vigtige betragtninger gøres:

Den amerikanskcentrerede finanskrise på Wall Street i 
sommeren 19711 havde for en tid miskrediteret omdøm-

1. »Wall Street« var aldrig andet end et britisk organ, 
der i starten blev ledet af  forræderen Aaron Burr, og 

met af  så godt som alle mine modstandere, der udarbej-
dede økonomiske prognoser. Dette var tilfældet i det meste 
af  1970’erne, og noget senere. Så under og efter en berømt 
debat mod mig på Queens Fakultetet i New York den 2. de-
cember 1971 blev det tydeligt påvist, ikke kun i USA, men 
også i Storbritannien og andre steder, at min egen metode 
til at lave økonomiske forudsigelser havde vist sig at være 
enestående vellykket, for så vidt angår den smertefulde læ-
restreg i 1971, hvorimod de amerikanske finansmarkeder 
– og også de førende økonomer i Storbritannien – klart 
havde fejlet i denne henseende. Betragter man den histori-
ske udvikling fra dengang til i dag, så har der aldrig været et 
virkeligt opsving i USA, netto-realøkonomisk, per indbyg-
ger, ej heller i eksempelvis Europa. Verdens skæbne er i dag 
afhængig af  netop dette spørgsmål. Der er således udsigt 
til en pludselig ende på alt, hvad man ville betegne som »ci-
vilisation«, i særdeleshed i det transatlantiske område, med 
mindre der sker nødvendige, relativt hurtige ændringer. Det 

transatlantiske område er i mellemti-
den sunket ned i et dybt og langvarigt 
sammenbrud, med udsigt til en stor 
mørk tidsalder. 

Så, hvordan skal det fremover gå 
denne syge verden?

De eventuelle valgmuligheder
Finanskrisen, der faktisk først 

brød ud i løbet af  sommeren 1971, 
havde tydeligvis været et resultat af  
den systematisk inkompetente prak-
sis med at lave økonomiske forudsi-
gelser, der var almindeligt accepteret 
af  mange af  de førende amerikanske 
og britiske økonomer, samt tillige 
den vedvarende finansielle paniske 
adfærd blandt de fleste amerikanske 
præsidenter siden. Det var dog ikke 
det hele. Som et resultat heraf  fort-
satte det således i den sidste halvdel 
af  1980’erne, og det førte til den hid-

til værste situation, de mere end 16 år, faktisk en hel gene-
ration, med mislykkede, patetiske amerikanske præsidenter, 
fra den britiske lakaj George H.W. Bush til de efterfølgende 
præsidenter, George W. Bush Jr. og Barack Obama. Så, 
USA har i virkeligheden haft en udvikling, med voksende 
fart, ned i det største politiske, økonomiske og intellektuelle 
forfald – et alment sammenbrud, et kollaps, der både om-
fatter den værste finansielle, fysisk-økonomiske og moral-
ske degeneration i moderne amerikansk historie.

Det er således blevet påvist, at hvis den nuværende ud-
vikling i det transatlantiske område fortsættes, ville menne-
skehedens nuværende økonomiske systemer være dømt til 

som blev skabt med den tydelige hensigt at ødelæg-
ge USA. Blandt de folk, som Aaron Burr skabte, var 
USA’s tidligere præsident Andrew Jackson. 

Douglas MacArthur (1880-1964)
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snarlig undergang.2 Den mest umiddelbare trussel i denne 
henseende er, at denne katastrofe hidtil har taget form af  
en truende hyperinflationær katastrofe. Denne katastrofe 
vil, hvis den fortsættes, ramme os nu, meget snart, enten 
ved hjælp af  et hurtigt voksende hyperinflationært fysisk-
økonomisk sammenbrud, eller gennem den nuværende sti-
gende, truende risiko for global termonuklear krigsførelse, 
en krig, der nu er, og sikkert altid har været, en voksende 
udsigt til.

Kendsgerningen var og er, at siden min første vigtige 
offentlige økonomiske forudsigelse, der havde en systemisk 
kvalitet, som blev lavet i min position som ledende person 
i et stort konsulentfirma, har jeg aldrig taget fejl i nogen 
offentliggjort mellem-til-langsigtet prognose. Min vigtigste 
succes i denne henseende har hovedsageligt ligget i at på-
vise, at de førende monetære institutioner og andre økono-
miske prognosemagere i USA og Europa dengang i 1971, 
og desværre også deres godtroende letnarrede efterfølgere 
i dag, var gennemgående inkompetente.3 Den rette konklu-
sion på denne række af  hændelser er intet mindre end sand-
heden: De globalt dominerende (dvs. anglo-amerikanske) 
finansinstitutioner og deres medskyldige i det transatlanti-
ske område har, siden Franklin D. Roosevelts død, for det 
meste været fuldstændig inkompetente. Det er stadig tilfæl-
det i dag, når de transatlantiske magter står i spidsen for in-
tet mindre end det største hyperinflationære sammenbrud 
i moderne historie.

Den moderne videnskabs rødder
I slutningen af  1970’erne og begyndelsen af  80’erne 

havde jeg koncentreret mig om to yderst betydningsfulde 
og nært forbundne emner, der begge angår disse tiders 
historiske processer. For det første, vigtigheden af  ud-
sigten til fremskridt inden for termonuklear fusion, samt 
også en tilbageskuende vurdering af, hvad der, dengang for 
mig, havde været nye principper, som var blevet fremlagt 
for længe siden af  den tids fremragende geni, Nicolaus 
Cusanus, der faktisk havde været hovedkraften bag iværk-
sættelsen af  den største af  alle kendte, om end ofte korte, 
renæssancer. Ethvert grundlæggende fremskridt efter det, 
som blev kaldt »Den gyldne Renæssance«, havde og har væ-
ret afhængig af  frugterne af  den arv, der oprindeligt kom 
fra denne renæssance, som Cusanus havde vist sig at være 
en ledende personlig faktor i at tilvejebringe. 

Resultatet?
Dette er, hvad der, relativt kortfattet, må tages i betragt-

ning, idet jeg nu forklarer disse fremlagte temaer.
Jeg vil begynde følgende redegørelse her med en indle-

dende reference til spørgsmålet om forskellen mellem det 
menneskelige sind som sådan og den »rene menneskelige 

2. Jeg vil behandle dette særlige spørgsmål nedefor.
3. Betegnelsen »efterfølgere« er, som jeg nedenfor skal 

gøre klart, ikke en »fornærmelse«, men simpelthen en vi-
denskabelig kendsgerning, der er udtryk for en nedadgå-
ende udvikling. 

hjerne«. Nicolaus Cusanus, hans efterfølger Johannes Ke-
pler og den modne William Shakespeare er alle karakteristi-
ske eksempler, der egner sig til at belyse de principper, som 
jeg på de følgende sider vil understrege.

Fejltagelserne i almindelig politik, som jeg her har re-
fereret til, kan faktisk spores tilbage til tiden efter USA’s 
præsident Franklin Roosevelts død, eller til snigmordene 
på både præsident John F. Kennedy (i november 1963) og 
senere hans bror, kommende præsidentkandidat Robert 
Kennedy (den 6. juni, 1968). Effekten af  disse mord har 
lige siden ligget som en vedvarende forbandelse over USA. 
Det er i virkeligheden USA selv, der af  den grund er blevet 
forbandet, faktisk lige siden.

Om økonomiske prognoser
Der er fra min side ingen oprigtig tvivl om min langsig-

tede prognose.
 Lad os eksempelvis atter rette opmærksomheden mod 

Douglas MacArthur: Lige siden starten på den amerikan-
ske krig i Indokina, som John F. Kennedy kraftigt havde 
modsat sig, sammen med hans store strategiske rådgiver på 
den tid, general Douglas MacArthur, var effekten af  snig-
mordet på præsident Kennedy (og ikke længe efter tabet 
af  den heroiske Douglas MacArthur) en pludselig, dyb og 
vedvarende tiårig tilbagegang i den amerikanske økonomi. 
Resultatet af  udviklingen dengang har haft stor betydning 
for amerikansk kultur, og har det fortsat i dag. Enhver 
modstridende mening om denne sag ville simpelthen være 
en tåbelighed. Den officielle mørklægning af  snigmordet 
på præsident John F. Kennedy var og er årsagen til de nyligt 
genopståede globale, økonomiske systemkriser; omvendt 
har det forårsaget den stadige nedgang i den amerikanske 
økonomi, siden denne systematiske mørklægning.

Ethvert kompetent forsøg på at forstå nedgangen i den 
globale økonomi gribes bedst an ved at rette opmærksom-
heden mod de førende, britisk dominerede former for na-
tionaløkonomier i de transatlantiske lande. Strengt taget har 
den kædereaktion af  hændelser, der førte til selve sammen-
bruddet, været forsætlig, enten planmæssigt eller ved bevidst 
forsømmelighed. Den store, forsætlige svindel har hele tiden 
været hovedårsagen til sådanne gentagne kollaps, lige siden 
præsident Franklin Roosevelts alt for tidlige død. Det er en 
kendsgerning, som ofte tidligere har kunnet ses i historien. 
Det mest passende eksempel er under Romerriget.

Tænk på det stadigt relevante, historiske tilfælde med 
det relative sammenbrud i USA’s økonomi under den for-
melle myndighed og indflydelse af  den usle skurk præsident 
Andrew Jackson. Jackson var, iflg. officielle dokumenter, 
faktisk en britisk ejet nar, hvis personlige evner for rent 
forræderi fremstår som et typisk eksempel, hvis rødder kan 
spores tilbage til Romerrigets fald, ligesom modellen for 
Det britiske Imperium og Det britiske Imperiums fødsel, 
affødt af  den særdeles modbydelige Wilhelm III fra Orani-
en-dynastiet. Dette imperium er vedblevet at være et nøje 
forbundet dominerende element i det transatlantiske om-
råde og andre steder frem til i dag, hvilket er hovedkilden til 
det stadigt tilbagevendende forræderi i USA.

Dette globale mønster har været den egentlige kilde til 
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dårskab, enten forsætligt eller pga. skødesløs forsømmelig-
hed, i næsten alle moderne nationer i verden i dag, inklusive 
Rusland. Det har været accepten af, hvad man eufemistisk 
betegner som en tro på monetarisme: den fjollede tro på 
»penges magt som sådan«, som en standard for værdi. En-
hver kompetent regering ville, som Alexander Hamilton, 
have forbudt alt sådan noget som »monetarisme«, der sæd-
vanligvis dominerede, og derfor fortsat forsøger at ruinere 
USA og dets politiske institutioner ved hjælp af  selvsamme 
institutioner. Penge som sådan har ikke nogen egentlig 
egenværdi: En kendsgerning, som præsident George Wa-
shington og hans vigtigste økonom, Alexander Hamilton, 
vidste og med perfekt vished havde påvist. Ligeså gjorde 
John Quincy Adams, i lighed med de relevante kredse om-
kring præsident Abraham Lincoln, samt visse andre, inklu-
sive den enestående præsident Franklin Roosevelt. Desvær-
re havde mange andre tidligere, højtstående embedsmænd i 
USA’s historie langt, langt ringere intellektuelle og moralske 
egenskaber.

En tese:
Kapitel I. Det menneskelige sind

Herfra i denne rapport er det yderst vigtigt at være klar 
over den særlige betydning af  det følgende tema, som jeg 
nu vil omtale. Til at påbegynde det foretagende, som vi så-
ledes herefter er gået i lag med, er det afgørende, faktisk re-
volutionerende, spørgsmål, der må stilles angående viden-
skab: »Hvad kan erkendes som bevis på forskellen mellem 
det menneskelige sind og den blotte hjerne hos henholds-
vis et menneskeligt individ og et laverestående væsen? I den 
henseende må man betone, at en dømmekraft, der kun er 
baseret på en række funktioner, begrænset til områder, som 
kan tilskrives aktiviteten af, hvad der »konventionelt« de-
fineres som blot den levende biologiske hjerne, er af  en 
relativt ringere kvalitet.

Den relevante sondring i mit svar på dette spørgsmål 
er, at beviset på kvaliteten af  ubetinget finere, ægte opda-
gelser af  et virksomt, levende, mentalt princip, der define-
reret menneskeligt sind, er de opdagelser, som er erken-
delsesmæssigt, ontologisk, forskellige fra, hvad der blot var 
konventionelle, men allerede eksisterende former for relevante 
opdagelser. Den påkrævede forholdsregel er ikke begrænset 
til egentlige opdagelser af, hvad der er virkelige universelle 
principper. Der er i denne henseende en lettroende overvurde-
ring af den blotte hjerne som sådan. Den sidstnævnte er al-
mindeligvis et område, der bør behandles som undtaget fra det 
virkelige menneskelige sinds ontologisk adskilte, højere virkli-
hed.4 De to bør skelnes som tydeligt adskilte, men interaktive, 

4. Dette henviser til den enestående viljemæssige forskel 
mellem det menneskelige sind og alle levende arter: Evnen 
til at skabe og udvikle nye, kategorisk højere åndsevner hos 
det enkelte individ, der tilhører menneskeslægten, som 
Cusanus, Kepler, Shakespeare, Gottfried Leibniz, Johann 
Sebastian Bach, Friedrich Schiller, Carl Gauss, Bernard Rie-

henholdsvise højere og lavere, modstridende kategorier, som 
jeg nu skal vise.

F.eks. påpegede William Shakespeare på sin egen måde også 
dette relevante spørgsmål om menneskelig kundskab.5

I lighed med de passende eksempler, Max Planck og 
Albert Einstein, var opdagelser af  virkeligt originale fy-
siske eller lignende principper i sådanne tilfælde ofte op-
dagelser af  løsninger på spørgsmålet om visse universelle 
principper, principielle spørgsmål, der i sig selv var store 
resultater, men som i denne sammenhæng ikke desto min-
dre har været resultater, som for de flestes vedkommende 
overvejende forblev uløste. Som jeg i den følgende diskus-
sion skal forklare, kræves der nu en langt mere udfordrende 
standard for løsninger på disse tilsyneladende kategoriske 
modsætninger. Disse var løsninger, man rent faktisk ikke 
tidligere havde haft kundskab om, indtil fremkomsten af  en 
fuldstændig enestående opdagelse, der blev fremlagt på et 
tidspunkt, hvor forgængernes opdagelser var blevet foræl-
dede af  en opdagelse af  en ny, enestående original idé om 
et nyt princip, som derefter var blevet påvist som et relativt 
nyt aktionsprincip.

Denne løsning, som jeg netop har omtalt, forekommer, 
ud fra det vi ved i dag, kun inden for de sjældent forståede 
åndsevner af  en højere kategori. De vigtigste elementer i en 
faktisk påvisning af  den fejlagtige tro på »sansebaseret vis-
hed« er, som jeg skal vise gennem en række lagdelte skridt, 
den dybeste årsag til enhver fejlagtig forestilling om vished, 
som er almindelig for menneskeheden. Den kundskab er 
gammel og alligevel sjælden; men rækken af  opdagelser af  
Nicolaus Cusanus og hans tilhænger Johannes Kepler giver 
en trinvis, klar forståelse af  den fjollede, systemiske fejl i 
troen på »sanseopfattelse« som »selvindlysende«. Jeg vil nu, 
skridt for skridt, fortsætte med at understrege denne forskel 
i dette og følgende kapitler. Sagen, som man burde være i 
stand til at opdage ved passende nærmere eftertanke, er i 
bund og grund allerede en beviselig veldefineret kendsger-
ning, hvis hovedpunkter jeg vil belyse senere i dette kapitel. 
Flere relevante betragtninger vil følge efter dette.

Min pointe kræver selvfølgelig mere end blot nogle 
simple forklaringer. Det er et stridspunkt, som jeg belyser 
fremadskridende i resten af  dette kapitel.

På baggrund af  det spørgsmål, som jeg netop har rejst 
ovenfor, fremlægger jeg følgende:

Virkelige originale opdagelser inden for fysisk viden-
skab, såsom opdagelserne af  kardinal Nicolaus Cusanus 
i hans De Docta Ignorantia, ville blive lettere tilgængelige 
gennem navnlig Cusanus’ tilhænger Johannes Keplers om-

mann, Max Planck, Albert Einstein, m.fl. 
5. Originale opdagelser i kategorien af  universelle fy-

siske principper er af  en natur, der systemisk overvælder 
ethvert forsøg på at udlede sådanne grundprincipper fra 
lutter »hjernefunktioner«. Dette belyses af  enkeltpersoners 
evne til at forudse en særlig udvikling, som i realiteten kun 
kunne have fundet sted på et givent fremtidigt tidspunkt i 
systemet. Derfor må man tage den særlige forskel, mellem det 
menneskelige sind og lavere livsformer, i betragtning! 
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fattende arbejde med at forelægge og forsvare sin egentlige 
hensigt med ideen om en stedfortrædende hypotese, eller 
når den netop omtalte hensigt suppleres med de tilknyt-
tede funktioner, der tilskrives metafor i klassisk kunstnerisk 
komposition. Den sædvanlige, populære, men fejlagtige 
tolkning af  Keplers værker er principielt forkert.

Det er vigtigt at erkende, at den erfaringsmæssige funk-
tion af  det menneskelige sinds sanseopfattelse ikke må 
behandles som »selvindlysende«. Til vejledning om dette 
punkt bør man rette opmærksomheden mod spørgsmålet 
om virkelige metaforer.

William Shakespeares dramaer er et klart eksempel på 
metaforer, som f.eks. i hans eksemplariske indførelse af  
det vigtige princip om koret i  Henrik V., eller ligesom det 
samme ontologiske princip i klassisk komposition, der var 
centrale aspekter i Friedrich Schillers Wallenstein-trilogi, 
samt, et par århundreder senere, Wilhelm Furtwänglers 
ekstraordinære og berømte opførelse af  Franz Schuberts 
9. Symfoni efter Anden Verdenskrig. Således er det med alle 
de største opdagelser udtrykt som både videnskab og stor 
klassisk komposition og opførelse. Det er sådanne originalt 
enestående opdagelser, og lignende fremførelser, der mar-
kerer forskellen mellem kreativitet og simpel deduktion.

Den supplerende konklusion, som disse netop nævnte 
observationer kræver, er af  en natur, der rettelig betragtes 
som en noetisk fremstilling af  den egentlige opdagelse af  
nye fysiske principper, eller lignende udførelser i klassisk 
kunstnerisk komposition, der påviser den rigorøse anven-
delse af  begrebet kreativ (dvs. original) opdagelse: Planten 
var visnet væk, men resultatet af  den allerede skabte frem-
tid blomstrede stadig.6 En sådan åbenbar lignelse karakte-
riserer den væsentlige forskel mellem det menneskelige sind 
og dyrenes adfærd, eller på anden måde alvorligt beskadigede 
systemer for menneskelig meningsdannelse.

Jeg har således redegjort for sagen. Nu forklarer jeg som 
følger.

Det særlige kendetegn ved det menneskelige sind, som 
adskiller det fra laverestående arters hjerner, danner grund-
laget for den moderne europæiske civilisations videnskab og 
historie. Det må erkendes som den kreative impuls, der an-
giveligt er udtryk for vor bedste kvalitative kundskab. Jeg 

6. Hvad en vis »britisk bastard« betegnede »neotoni«, 
forekommer ganske vist som en drivende kraft i 
menneskehedens historie; men det kunne under de 
omstændigheder aldrig betyde noget egentlig »godt«. 
»Bastarden« blev ganske vist sat i verden, men det står også 
fast, at der med denne metode ikke er blevet skabt noget 
virkeligt prisværdigt.

mener det kendte særpræg, som adskiller vor levende menne-
skeslægt fra alle andre, hidtil kendte, levende arter.

Det er det samme kendetegn, der således giver det enkel-
te menneskelige sind evnen til at vælge de antydede, kreati-
ve gunstige lejligheder. Det gør enkeltpersonen, som del af  
en art, til et enestående individ, hvis det viser sig, at det har 
benyttet lejligheden til, kvalitativt, at blive en del af en virke-
lig ny slægt (i forhold til de »statiske« principper for relativt 
lavere, tidligere livsformer) med hans eller hendes eget sær-
præg – snarere end blot en ny variant af  den samme slægt. 
Dvs. en indre noetisk kvalitet i udviklingen, eller selvudviklin-
gen, af den individuelle menneskelige personlighed. Dette er 
en tilstand, der, når det lykkes at anvende den på evnen til at 
legemliggøre en ny slægts funktionelle individualitet, svarer 
til en »kreativ personlighed«.7

Det må understreges til forsvar for det her beskrevne 
tilfælde: At hver enkeltperson bør tilstræbe at bidrage me-
ningsfuldt til den voksende, ontologisk frugtbare berigelse 
af  menneskeslægten som helhed.

Nogle forklarende eksempler
Som jeg ved tidligere lejligheder har betonet, kan der 

ikke opnås nogen kompetent indsigt i betydningen af  mere 
avancerede betragtninger om solsystemet og rummet, uden 
at erkende en bestemt kendsgerning, der allerede var kendt 
af  sådanne historiske personligheder som Johannes Kepler 
og William Shakespeare: Jeg hentyder til princippet om en 
stedfortrædende hypotese, som Kepler opdagede8, og det be-
slægtede tilfælde med hans samtidige William Shakespeares 
arbejdsprincip om koret, som første gang »forsøgsvis« blev 
offentligt fremvist i Shakespeares Henrik V.

Pædagogisk set er Henrik V et mere egnet reference-
punkt for vort umiddelbare formål her, da det, ligesom 
al virkelig klassisk kunstnerisk komposition, afspejler et 
praktisk og sædvanligvis grundlæggende princip om men-
neskelig psykologi. Det samme forhold til udvikling, der ses 
i tilfælde som den rolle, Shakespeare tildelte koret, gælder 
også for Friedrich Schillers Wallenstein-trilogi, eller for Jo-
han Sebastian Bachs Præludier og Fugaer, samt for Wilhelm 
Furtwänglers enestående bedrift med at fremkalde en dyb-
sindig, indsigtsfuld kvalitet i den yderst bemærkelsesvær-
dige opførelse af  Schuberts 9. Symfoni, som han dirigerede 
efter Anden Verdenskrig.

Forskellen mellem sandhed og »sansebaseret vished« er, 
at sanselige processer blot er lunefulde ting fra de uberet-
tigede formodninger, der, som Shakespeare påviste i Henrik 
V, bare er afskygninger af  sanseindtryk, ikke den såkaldte 
»egentlige ting«. Man begynder først at forstå denne son-
dring, når man erkender, at sansning blot er sansning, som 
Johannes Kepler gentog fra Nicholaus Cusanus’ De Docta 

7. Det er altså hensigten at skabe en systemisk ny 
slags personlighed ud fra en samling enkeltindivider, der 
funktionelt set karakteriseredes af  en sådan evolutionær 
udvikling.

8. Det oprindelige begreb stammede fra Nicholaus 
Cusanus, som beskrevet i Cusanus’ De Docta Ignorantia.

Hvad er Keplers
stedfortrædende hypotese?

Hvad siger Koret i Shakespeares Henrik V.?

Se: www.schillerinstitut.dk/drupal/node/925
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Ignorantia, og ligesom William Shakespeare bevidst frem-
lagde betydningen af, hvad der blot er sanseindtryk, snarere 
end den virkende årsag. Sandhed erfares ikke gennem ren 
sansning, men snarere gennem erkendelsen af  den »uvisse 
faktor«, »visheden om sanselig uvished«, præcis som Ke-
pler faktisk definerer en stedfortrædende hypotese, og som 
Shakespeare gør det med sin understregning af  det univer-
selle princip for sanselig uvished, idet Shakespeares brug af  
kor opnår den samme effekt og intention.

Sand videnskab og rigtige klassiske kunstneriske midler 
er de fælles træk for den højeste kendte kategori af  egentlig 
kreativ videnskab. Det er den praktiske betydning af  »klas-
sisk kunstnerisk komposition, både inden for fysik og i 
kunstnerisk komposition«.

Det er med andre ord troen på »sansebaseret vished«, 
der, bogstavelig talt, blot er skyggen af, noget, der rent fak-
tisk ikke eksisterer. For at finde sandheden om en sags rette 
indhold må man flytte vægten væk fra sansning for at erkende, 
at sansningen faktisk blot er en afskygning af begivenheden, og 
ikke en indsigt i sandhedens indre organ.

Enkeltpersoners sansning må anskues på den måde, 
som Kepler tilstræbte efter Cusanus’ De Docta Ignorantia, 
med det princip som han udviklede og fremlagde som en 
stedfortrædende hypotese. Eller overvej den dybereliggende 
hensigt med J.S. Bachs serie af  Præludier og Fugaer: Prin-
cippet om metafor har de samme implikationer, som Bachs 
metode indeholder. Alle virkeligt kompetente udtryk for 
den klassiske komponists hensigter kan ligeledes lokaliseres 
i den klassiske komponists eller musikers begrebsmæssige 
hensigt eller mening. Således mangler Franz Liszt og hans 
tilhængere i deres natur en ægte kompositorisk hensigt, der 
faktisk er værd at nævne: De sætter deres foretrukne »bog-
stavelige« intention i stedet for en virkelighed, der, som vir-
kelighed, kun eksisterer det samme »sted« som de anførte 
intentioner hos Cusanus, Kepler, Shakespeare m.fl. Det er 
motivet, den motiverende intention, som er sandheden, ud-
trykt i den viljemæssige menneskelige handling.

Som de to serier af  præludier og fugaer af  Johann Se-
bastian Bach praktisk viser, er det den udførelse, der er 
lavet i henhold til Bachs egen intention, og ikke blot en 
»valgt fortolkning« af  et »nøjagtigt fulgt« partitur, der de-
finerer Bachs tilsigtede hensigt, lige meget, hvor hæderligt 
det trykte partitur er. Den principielle argumentation for 
at forstå Bachs værker, hvad angår den egentlige hensigt, 
kan rigtigt erkendes ved en indsigtsfuld betragtning af  Wil-
helm Furtwänglers virkelig ophøjede genialitet i hans ab-
solut enestående, kulminerende opførelse af  Schuberts 9. 
Symfoni efter Anden Verdenskrig. Den særlige, enestående 
udgave af  denne symfoni, dirigeret af  Furtwängler, range-
rer som definitionen af  det ypperste der er fremvist, inden 
for principperne for klassisk musik.

Om Furtwänglers store bedrift dengang må man sige, at 
den manglende evne hos selv store talenter til at udtrykke 
sig på sådan en måde som Furtwänglers opførelse, bekræf-
ter den realitet, at noget tilsvarende inden for musik tilsy-
neladende ikke er blevet opnået lige siden. Vi må betænke, 
at den kendsgerning i mindre grad skyldes det klassiske 
princip for komposition og fremførelse, men snarere, at 

Furtwängler havde været den sidste dirigent, der var i stand 
til at udæske de manglende evner hos selv de relativt bed-
ste, som var ude af  stand til at udfordre det videnskabelige 
princip om at gøre opdagelser, hvorimod det, som Furt-
wängler selv havde opnået med sit mesterværk, historisk 
set, var den musikalske kreativitets »svanesang« i næsten et 
århundrede frem til i dag. Vor tids generationer lever i ar-
ven efter præsident Harry Truman; i modsætning til de, der 
faktisk husker enten Furtwängler eller Franklin Roosevelt, 
lever den nuværende generation, moralsk set, i en praktisk 
talt død, ny mørk tidsalder.

Siden Trumans og Churchills tid, eller tiden efter den 
tidligere britiske premierminister Tony Blair, der burde 
smides i affaldsspanden, turde ingen udfordre deres egen 
tids forfald, hvilket kan ses på den form for svindel og 
nedslagtning, som Blair gennem sine forbindelser, fortsat 
udøver som en rent satanisk hersker over det britiske ræd-
selskabinet, der styrer USA’s præsident Barack Obama. Det 
transatlantiske selskab af  nationer er faktisk ikke længere 
forstandige og kultiverede. De, som prøver at være moder-
ne Nero’er, eller deres efterfølgere, har i den seneste tid væ-
ret de mest synlige blandt de toneangivende transatlantiske 
og lignende lande.

Håbet må være, at flere ledere i USA’s regering ville stå 
frem for at genvinde deres tabte ære.

Om menneskelig kreativitet
Hvad jeg hidtil har skrevet, har kun indirekte berørt 

spørgsmålet om menneskelig kreativitet. De fremkomne 
spørgsmål, som jeg her fremlægger i deres såkaldte vorden, 
har et særligt aspekt, der er egnet til at forstå mit tema her. 
Jeg mener, at det er vigtigt først at tage sig af  den kends-
gerning, at selve begrebet om en enkel geometrisk form 
for eksistens i universet, når den tages bogstaveligt, er en 
sygdom, ikke en videnskabelig triumf. For at fremlægge 
dette særlige problem effektivt, er det nok at erkende, at 
universet, som jeg tidligere har påpeget i denne rapport, 
ikke følger forenklede antagelser om, hvad der blot er arit-
metiske påskud af  at være principper. Enhver eksistens har, 
for os, en speciel kvalitet af  bevægelse, der er overensstem-
mende med begrebet om liv, hvad enten det forekommer at 
være liv eller ej. Denne pointe i klassisk kundskab kan også 
udtrykkes mere elegant: Intet eksisterer undtagen forander-
lighed! Liv, som vi rigtigt kender det, erkendes som noget, 
der er sammenfaldende med Heraklits højere universelle 
princip, en rækkefølge af fremskridt i vedvarende ændringer, 
især hvad angår universet, så vidt, som vi kender til det.

Det dybereliggende grundlag for eksistens er selv et 
ekko af  et princip, der ligger til grund for liv. Begrebet om 
liv hænger derfor ikke sammen med en »gammelvant« til-
stand af  fast ensformighed, men af  ideen om ændring. Liv, 
i særdeleshed menneskeligt liv, og i særlig grad kreative sta-
dier af  selvudviklet menneskeligt liv, er for os, med vor vi-
den indtil dette tidspunkt, det vigtigste referencepunkt for 
alt – i det mindste for alt om vor eksistens.

En bestemt politik
Tager man endvidere det tema i betragtning, som jeg 
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her har belyst, den menneskelige viljekrafts evne til at på-
virke universets gang, som vi kunne opleve det, så styrer 
denne faktor menneskehedens særlige evner, der, så vidt 
vides, er enestående. Det er en kendsgerning, at vi er i stand 
til at ændre principperne for menneskelig handling og på-
vise, at dette er et tegn på en relativ universel aktivitet med 
forandringer og kvalitative revolutioner i vækst og udvik-
ling, der, hvis vi er gode, kraftigt ansporer os til at ændre 
universet, som vi bor i, på en vis måde uden at ligge under 
for traditioner.

Et sådant udsøgt standpunkt for vor diskussion yder 
menneskeslægten en relevans, som ellers ikke kunne erken-
des erfaringsmæssigt. 

Det skal understreges, at vi må udøve en voksende ef-
fektiv kontrol over de vigtige aspekter af  universet, som vi 
bebor; vi besidder et bestemt, men selvudviklende princip, 
op i mod hvilket vi rettelig bliver målt, og efter hvilket vi, 
omvendt, må måle. Det er vor skæbne som mennesker, og 
tillige effekten af  vore forpligtelser. Vedvarende bevægelse 
er tilsyneladende et absolut, efter hvilket vi må måle os selv, 
hvis vi er smarte nok. Det, som gør os i stand til at fremstå 
som det, vi virkelig er, er den kendsgerning, at vi kan udøve 
kontrol over den proces, som styrer vor konstant foran-
derlige selvudvikling. Den særlige betingelse er, at denne 
udvikling må være, hvad vi kunne betegne som »opadgåen-
de«; med andre ord omfatter forudsætningen for fremtidig 
menneskelig eksistens kravet om en fuldendt stigning i de 
noetiske kræfters »energigennemstrømningstæthed« og den 
menneskelige kreativitets effekt.

Den måde at forelægge kendsgerningerne på, som jeg 
her netop har gjort det, er den mest brugbare til at fremlæg-
ge sagen for hinanden. Det anglo-hollandske Imperium må 
naturligvis betragtes som den mest dødelige »grønne« trus-
sel imod menneskeslægtens fortsatte eksistens, som man i 
dag kender. Hvis der fandtes en satan, ville dette imperium 
enten være ham, eller hans missionær.

Som sagt, hvad jeg har omtalt i de foregående afsnit, 
sætter dette kapitel i relief.

To udvalgte former for liv:
Kapitel II: Liv som sådan, og som ånd

På dette stadium i rapporten har jeg valgt at rette op-
mærksomheden kategorisk på to ud af  tre typisk udvalgte 
former for liv: (1) planter, (2) dyr og (3) mennesker. Det 
vigtigste aspekt af  disse tre kategorier kan til formålet for 
denne diskussion begrænses til forskellen mellem: (2) dy-
rets »hjerne« i almindelighed, sammenlignet med, hvad der 
kunne betragtes som visse træk hos nogle af  de tilsyne-
ladende dyrisk lignende afarter, som visse kategorier af  
mennesker har antaget, inklusive kulturformer påtvunget 
»slaver, trælle«, og også »typiske velhavende samt andre ty-
per af  rovdyr«, sammenlignet med (3) den fremtrædende 
funktion af  de særlige evner, der forbindes med at udtrykke 
selve det menneskelige sinds særlige virksomme noetiske 
egenskaber.

I denne henseende er den mest bemærkelsesværdige af  

disse forskelle den kendsgerning, at det, som kan erkendes 
som de egentlige  kreative menneskelige mentale processer, 
er blevet beskadiget i vid udstrækning med det resultat, at 
de forekommer at have mistet, hvad der må anses for at 
være den naturlige menneskelige evne til at udføre disse 
højere noetiske processer, som må betragtes som funktio-
nelt normal menneskelig kreativitet. Læren, der kan drages 
af dette, burde være en arbejdshypotese om, hvad virksomt 
kreative (dvs. noetiske) åndsevner er.

Det menneskelige noetiske princip
Angående denne diskussion, så betragt to meget passen-

de eksempler på fremtrædende moderne videnskabsmænd 
fra slutningen af  det 19. og begyndelsen af  det 20. århund-
rede, Max Planck og Albert Einstein, og senere det yderst 
relevante samarbejde mellem Planck og Wolfgang Köhler 
omkring temaer, der berører spørgsmålet om »sindet som 
sådan«, som jeg har betonet i de foregående kapitler.

Dette kræver et kvalitativt kreativt samarbejde, hvilket 
er karakteristisk for relativt fremtrædende, ofte kendte, per-
soner, der rent faktisk har forudset opdagelser af  univer-
selle fysiske principper, i modsætning til, hvad der blot er 
mere almindelige deduktivt beregnede, om end nyttige, op-
dagelser. Min grundlæggende påstand om dette anliggende 
angår beviset på, at enhver person potentielt set, gennem 
tilstrækkelig personlig udvikling og lignende berigende er-
faringer, er i stand til at bryde igennem »evolutionstidens 
mure«, så at sige. Det er en hensigt, som tilsigter frembrin-
gelsen af  gyldige videnskabelige principper for at lave ægte 
forudsigelser; det, jeg mener, er hvad, der faktisk ville være 
en naturlig menneskelig opdagelse af  en begivenhed/til-
stand, der i virkeligheden endnu ikke fuldt ud har fundet 
sted, selv om en sådan forudsigelse derefter er foretaget, 
som i begge de berømte to-plus-en tilfælde, som jeg her 
har omtalt.

Visse fjollede meninger hælder, i det mindste indirekte, 
mod en insisteren på, at Plancks og Einsteins gode resulta-
ter inden for deres egne domæner af  fysisk videnskab, kan 
have været »heldige gæt«, »spilleheld« eller »statistiske usik-
kerheder«, snarere end det faktiske resultatet af  tilegnede 
visheder, der havde »kuldkastet« de tidligere gængse vishe-
der, som stammede fra den samling af  »stakkels udstødte«, 
patetisk strikse, matematiske reduktionister. 

Sagen er, at tavlen med en masse tal ikke i sig selv udgør 
nogen egentlig kompetence inden for disse kategorier af  
angivelig »videnskab«, kategorier, som de rene matemati-
kere, ofte ret fjollet, har efterstræbt langt over deres yderst 
beskedne kompetence, i et forsøg på at gøre deres fjollede 
fantasiers domæne til deres eget universelle imperium. For 
dem eksisterer der faktisk ikke andet uden for det mekani-
ske urværks elementære simple gang. Solsystemet og dets 
biprodukter »udveksler« ikke nogen grad af ændring, som 
ikke overholder den standard, som oldtidens Heraklit er ci-
teret for at have fastholdt: »Intet er fast og blivende, undta-
gen selve forandringen« (frugterne af  vedvarende konstant 
forandring).

Heraklits berømte aforisme kan, med enkel videnskabe-
lig dannelse, tillempes begrebet om universelle fysiske prin-
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cipper. Således er det 
bestemte, kvalitative 
princip bag eksisten-
sen af  alle livsformer, 
inklusive den livag-
tige udvikling af  pla-
netsystemet og dets 
bestanddele. Derfor 
må ren matematik i 
virkeligheden være 
en vanvittig, fuld-
stændig villig, lydig 
slave under eksisten-
sen af  et universelt 
livsprincip, et princip 
som det, matematik-
ken, ikke selv kender 
til. For at råde bod på en sådan dårskab, 
må man følgelig finde en vigtig egenskab, 
især inden for området af  den form for 
fysisk videnskab, som udtrykkes af  de 
største videnskabelige personligheder 
i moderne tid; og den er, til syvende og 
sidst, underlagt det universelle princip for 
liv som sådan. 

Heraf  følger derfor, at målestokken 
for sådanne hændelser, inde fra domæ-
net af  sand forudseenhed, er den virke-
lige forekomst af  viden om principper, 
der faktisk var kendt af  ophavsmanden 
til problemstillingen, men som ikke kun-
ne udtænkes efter en rent deduktiv form 
for »hakkebræt«-praksis. Jeg vælger min 
omtalte viden om sådanne tilfælde, der 
inkluderer visse kendte opdagelser i forbindelse med øko-
nomiske forudsigelser, som jeg har foretaget, og hvor der 
således er opnået videnskabelig, eller lignende, vished, som 
om »denne viden går forud for selve kendsgerningen«. Sa-
gen, som jeg her belyser, er et spørgsmål om kendte ekspe-
rimentelle opdagelser, der er foretaget i en forudberegnet 
fremtid, hvor der kunne være en formel empirisk, deduktiv 
vurdering, hvis empiriske påvisning endnu ikke er begyndt 
at blive erfaret. 

Disse kategoriske forskelle løber sammen med eksem-
pler på, hvad der kunne defineres som henholdsvis tilpasset 
til at tjene, enten som relative mestre (den noetiske metode), 
eller som slaver. Folk i sådanne kategorier, inklusive Wall 
Streets hasardspillende »slaver af  markedet«, tillader sig 
selv at blive fornedret (relativt talt) til lutter »talende dyr«, 
snarere end at udtrykke virkelig selvstændige menneskelige 
individers sjæleliv. Skabningerne fra Wall Street er, i mod-
sætning til de rigtige mennesker, deres direkte modsætnin-
ger, dømte til at skabe noget, som er mindre end ingenting 
værd, og udskifte det som, kategorisk set, faktisk er nyttigt 
for menneskeheden. Som alle ofre, der slavisk tilbeder vær-
diløse ting, er de førnævnte væsener, såsom »banden fra 
Wall Street«, ofre, der forledes til at blive helt igennem vær-
diløse personer, som efterkommerne af  Dodd/Frank-pla-

nen er typiske ek-
sempler på. De bliver personer, der ikke 
oprigtigt kan hævde at eje andet end det, 
der rent faktisk er deres egen voksende 
sociale ubrugelighed for menneskeheden 
i almindelighed, og som derfor ikke for-
tjener at opnå noget som helst, ligeså lidt, 
som den nuværende britiske dronning og 
hendes personlige »legetøj«, USA’s præsi-
dent Barack Obama.

Med det sagt, »som for at gøre klart 
skib«, er vi nu frie til at rette vor opmærk-
somhed mod hovedsagen i dette kapitel, 
menneskelig kreativitet, som følger:

Om menneskelig kreativitet: 
Metafor

Årsagen til menneskeslægtens vellykkede præstation lig-
ger i en voksende fysisk vækstrate for menneskehedens netto-
udbytte, per person og per tidsenhed – dette målt i enheder 
af »energigennemstrømningstæthed«, snarere end i fjollede 
»hele tal«. Den herskende tendens inden for økonomi i dag 
er desværre, hvad der betegnes som »den grønne politik«, 
lige siden begyndelsen af  1960’erne. Så den vildledte æn-
dring af  den menneskelige befolknings livsbetingelser, som 
eksempelvis i USA og Europa, har været under indflydelse 
af  befolkningens og dens offentlige institutioners voksen-
de flugt fra enhver form for menneskelig virkelighed. Efter 
indsættelsen af  præsident Harry Truman har man kunnet 
spore en tiltagende proces af  moralsk, intellektuelt forfald, 
som har gennemsyret offentlige institutioner, såvel som 
den offentlige mening. Salvningen af  Truman og udbre-
delsen af  den offentlige mening om økonomisk politik har 
siden da skabt en tendens i offentlig og privat moral, samt i 
personlige livsforhold, der hovedsageligt har været kvalita-
tivt nedadgående, en voksende nedadgående tendens. Den 
tilstand har været mest påfaldende efter snigmordene på 
præsident John F. Kennedy og senere hans bror Robert. Jeg 
husker dog levende kilden til denne moralske nedgang hos 
den almindelige amerikanske befolkning i perioden efter 
Harry Trumans præsidentembede.

Max Planck (1858-
1947) og Albert Ein-
stein (1879-1955). 
Menneskeheden af i 
dag synes at have mi-
stet »den naturlige, 
menneskelige evne til 
at udøve de højere, 
noetiske evner, som 
bør fastslås som funk-
tionelt normal, men-
neskelig kreativitet«, 
skriver LaRouche. 
Denne noetiske, intel-
lektuelle eller åndeli-
ge kvalitet finder man 
i samarbejdet mellem 
Planck og Einstein, 
og ligeledes mellem 
 Planck og Köhler.    

Wolfgang Köhler (1887-1967)

Max Planck (1858-1947) og Albert Einstein (1879-1955)
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Når man i dag ser tilbage, var Franklin D. Roosevelt en 
mageløs helt i det 20. århundredes USA.

Lige siden angrebsbølgens begyndelse, der var koncen-
treret om den nuværende britiske monark, har der været 
en voksende tendens hen imod en udryddelse eller mas-
seudryddelse af  den nuværende verdensbefolkning – det 
resultat, som de oligarkiske interesser, centreret om det 
anglo-hollandske imperialistiske monarki, forlanger. Der-
for betragter de en generel opløsning af  menneskers leve-
standard sådanne steder som i USA og Europa som yderst 
fordelagtig.

Befolkningsudviklingen i det sidste tilfælde, og også i 
andre store områder af  verden, går i retning af  en mulig 
relativ, eller endog total, udryddelse. Det er en praksis, der 
stemmer overens med den nuværende politik i de trans-
atlantiske områder, under herredømmet af  det nuværende 
britiske (dvs. anglo-hollandske) monarkis dekret om en 
politik for folkemord – et biprodukt af  Vilhelm af  Ora-
niens grusomme tradition i det 17. århundrede, og af  den 
nuværende britiske dronning, der stadig fungerer som en 
indsat erstatning for at udføre de opgaver, som tidligere var 
tildsådanne som den romerske kejser Nero.9

Disse kendsgerninger er relevante for at samle de hi-
storiske tråde, men de bringer os ikke til sagens kerne. Lad 
os ikke desto mindre fortsætte af  dette spor; nogle vigtige 
sager må, med lidt tålmodighed, først berøres.

Den nødvendige fremgangsmåde
Angående spørgsmålet om den politik, der må regulere 

nationaløkonomiernes udvikling, må der straks indføres en 
fysisk-økonomisk møntfod snarere end den monetære, der 
er fremherskende i dag. Det relevante princip er, at måle-

9. Denne henvisning til dronning Elizabeth II er sim-
pelthen en kendsgerning. Hendes erklærede hensigt, om at 
nedbringe nationernes befolkninger fra syv mia. til omkring 
en mia., må betragtes som en uforbeholden politik for fol-
kemord i globalt omfang, noget, der passer til en forbitret 
usling, som Englands massemorderiske slyngel, dronnin-
gens egen Tony Blair. I mellemtiden er den økonomiske 
politik for folkemord på USA’s egen befolkning, hvad an-
går USA’s fødevareproduktion og andre områder, ikke blot 
et massemord i støbeskeen, men et allerede igangværende 
og tiltagende massemord. Et hjælpemiddel, der i denne 
sammenhæng kunne foreslås, ville være at opsplitte det 
nuværende britiske (dvs. anglo-hollandske) imperium, ved 
at reformere dets sammensætning og reducere det nuvæ-
rende britiske kongedømme til dets oprindelige, rodfæstede 
social-politiske bestanddele, eller til en lignende anordning. 
Historien viser: Små nationer er, før eller senere, med nogle 
få undtagelser, mere tilbøjelige til fredsommelig sameksi-
stens end korrupte, endog ondskabsfulde sammenhobnin-
ger som Det britiske Statssamfund (Commonwealth) og 
dets vedhæng. USA ville af  den grund have fuldendt en 
forholdsvis udmærket historie, på betingelse af, at den bri-
tiske finansmagt blev holdt tilstrækkeligt i skak, eller om 
nødvendigt nedlagt.

stokken for valutaens funktion ikke må være et monetært 
system, men en rent fysisk møntfod, hvilket var underfor-
stået i USA’s første finansministers, Alexander Hamiltons, 
enestående vellykkede handlinger. Det emne, som nu må 
berøres, inden en forelæggelse af  en fremtidig påtænkt 
møntfod, er spørgsmålet om den menneskelige målestok, 
snarere end den monetære. Dette fører til en betragtning af  
det vigtigste tema, der går forud for alle andre spørgsmål, 
forudsat, at den nuværende herskende, vildt ødelæggende, 
monetære politik kasseres. Begrebet om fysisk velstand, 
snarere end en monetær møntfod til at udregne priser og 
fortjenester, må absolut indføres. Glass-Steagall er den ene-
ste model, der kunne lykkes noget sted i verden i dag under 
de nuværende ødelæggende og hurtigt forfaldende globale 
økonomiske og sociale forhold.

Kapitel III: Spørgsmålet om penge
Hvorfor »Glass-Steagall« nu?

Denne opgave må løses nu, fordi den elendige skæb-
ne, der tegner sig for menneskeheden i den nære fremtid, 
kræver, for verden som helhed, et amerikansk initiativ til 
at genindføre nøjagtig den oprindelige udgave af  Glass/
Steagall-loven i USA. Det er et valg af  en praktisk mulig 
foranstaltning under de nuværende økonomisk-politiske 
omstændigheder, snarere end selviske hensyn til nationale 
præferencer. Hele verden har omgående brug for en »kom-
plet« redning af  verdens respektive nationaløkonomier, et 
resultat som ikke kan garanteres på andre måder end gen-
nem en nøje kopi af  den oprindelige Glass/Steagall-lov, der 
blev iværksat under præsident Franklin Delano Roosevelt.

De kraftigste indvendinger i dag mod en nøjagtig kopi 
af  Glass-Steagall, kommer i bund og grund fra det samme 
pak af  svindlere, der tydeligvis har domineret, ikke kun 
USA, men faktisk enhver nation i verden i dag. Det betyder, 
at det rette valg for suveræne nationer er at oprette et al-
mindeligt system af  selvstændige nationaløkonomier under 
et rigtigt kreditsystem, i stedet for de ruiner af  et håbløst 
verdenssystem, der ikke kan reddes under den nuværende 
monetære tilstand.

Det grundlæggende kendetegn ved denne globale po-
litiske ændring er den kendsgerning, at samtlige nationale 
systemer i verden er så uopretteligt pilrådne, at det eneste 
hjælpemiddel for hvert enkelt land vil være en dobbelt for-
anstaltning til at redde de bankerotte dele af  verdenssyste-
met, hvilket omfatter de fleste nationer i det transatlantiske 
område m.fl. Der må tilvejebringes en samling af  national-
økonomiske systemer, som er baseret på et kreditsystem be-
slægtet med det første udkast til det oprindelige amerikan-
ske føderale kreditsystem, som under Alexander Hamilton, 
i stedet for et monetært baseret system.

For at belyse sagen, så betragt først det eksemplariske 
tilfælde med genopbygningen af  den tyske økonomi. Til 
belysning mener jeg den oprindelige D-mark, der blev gen-
etableret under et internt, suverænt nationalt banksystem, 
som man så det fra begyndelsen af  den tyske genrejsning 
efter Anden Verdenskrig. Den økonomiske reform bag 
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genrejsningen af  Tysklands øko-
nomi kan let strukturelt tilpasses 
den genoprettede Glass/Steagall-
model, uden nogen som helst af-
givelse af  suverænitet.

Den yderst nødvendige øko-
nomiske reform, som jeg i dette 
forslag har beskrevet i forbin-
delse med det oprindelige ame-
rikanske og tyske eksempel, kan 
i realiteten nemt tillempes alle 
nuværende villige og deltagende 
nationer i verden.

Hovedproblemet for suveræ-
ne nationer, bortset fra USA, der 
er grundlagt iht. den oprindelige 
føderale forfatning, er, at det er 
nødvendigt at basere en reform 
på Alexander Hamiltons opda-
gelse af  de væsentlige og ene-
stående økonomiske principper, 
der eksisterer som en historisk 
kendsgerning, navnlig for de eurasiske nationer, men i sær-
deleshed for »det gamle Europa«. Det er for at understrege, 
at det faktiske europæiske imperium (og dets oversøiske 
besiddelser) i bund og grund var dannet på baggrund af  
Nederlandenes »hollandske« overtagelse af  De britiske Øer 
gennem kongehuset Oraniens operationer; dette fandt sted 
fra midten af  det 17. århundrede og op gennem det 18. og 
19. århundrede, hvilket også omfattede den samlede anglo-
hollandske overtagelse af  de koloniserede områder i verden 
i almindelighed.

Disse betragtninger viser, at de engang tilfangetagne 
nationer i Asien, Afrika osv., der i lang tid havde været be-
lemret med såkaldte europæiske kolonialistiske tyrannier, 
i visse henseender vil have meget lettere ved at indtræde 
i det nye system end nationer, der har været mindre kul-
turelt optaget af  statens særlige interesser. De har derfor 
mindre monetært affald at smide ind i dette presserende 
foretagende. Der er stadig en rest af  eksisterende privilegi-
er: De forfærdelige eftervirkninger af  en særlig koloniagtig 
underkuelse, foretaget af  hjemlandets egne koloniale, eller 
»halvkoloniale« tyrannier. 

For at sammenfatte, hvad jeg har fremlagt i dette kapi-
tel: Det, der er presserende nødvendigt, er en række hur-
tigt iværksatte udkast til nationale kreditsystemer, der kan 
fjerne og erstatte alle villige nationaløkonomiske systemer 
i verden. Hensigten må være at indføje en holdbar effektiv 
idé om tilstræbet paritet i handelsrelationerne mellem rele-
vante nationer, samt at udelukke den fortsatte eksistens af  
monetære systemer som sådan. Dette kan nemt opnås, hvis 
der er en »velvilje« hos hvilken som helst række af  fremti-
dige suveræne nationalstater, der ville være relevante kandi-
dater til et sådant samarbejde. Målet indbefatter at befri pla-
neten for misbrug i den udstrækning, nationerne er villige 
til at gøre dette, hvilket altid har til hensigt at skabe en per-
fekt national, suveræn form for republikansk system. Dette 
system havde været kendetegnende for både Massachusett  

Bay-koloniens succes og den mere besværlige oprettelse af  
republikken De Forenede Amerikanske Stater, hvis oprin-
delige historiske grundlag havde været den geniale succes 
bag Massachusetts Bay-kolonien.

»Planen«, hvis man foretrækker at kalde den sådan, er 
at gøre brug af  en kraftigt forbedret amerikansk økonomi, 
baseret på den oprindelige Glass/Steagall-model for en su-
veræn nationalstat, der samarbejder systemisk med andre 
suveræne nationalstater.

Den alvorligste hindring for dette planlagte forslags ef-
fektive gennemførelse skal findes i det oprindelige anglo-
hollandske tyranni, der i dag faktisk fortsætter som et åbent 
sår i det globale system under Det anglo-hollandske Impe-
rium.

Jeg tilføjer den afgørende vigtige iagttagelse, at, for 
USA’s egen skyld, er en nødvendigvis hård, men også gan-
ske medfølende økonomisk reform, påkrævet for at bringe 
USA tilbage til dets oprindelige forfatningsmæssige hen-
sigt, befriet for de europæiske tyranniers bestræbelser på 
at ødelægge nationen, som man havde oplevet det gennem 
den britiske agent Aaron Burrs meddelagtighed. Han havde 
i realiteten skabt den usle præsident Andrew Jackson, og 
havde forsøgt at ødelægge USA gennem et sammensurium 
af  britiske bankierer, der havde deres rod i Storbritannien, 
og som sammen med Aron Burrs kammesjukker i Manhat-
tan og Boston spredte deres nederdrægtigheder til Chicago 
og andre betydningsfulde steder.

Fordelen ved det, jeg netop har skitseret i dette kapi-
tel, er, at fordrivelsen af  det britiske imperialistiske herre-
dømme over de privatbaserede banksystemer, ville befri os 
for den massive byrde af  ondskab fra udenlandske anglo-
hollandske svindlere, der hidtil i realiteten har overtaget 
kontrollen over USA’s interne affærer. Spørgsmålet er: Har 
du modet til at gøre det? Hvis ikke, bliver det ikke kys, der 
bliver udvekslet; og resultatet vil sikkert være et helvede. I 
øvrigt har kongresmedlemmerne ikke udsigt til andet end 

Siden Trumans præsidentskab (1945-53) har den offentlige og private moral og vilkårene 
for det personlige liv fulgt en nedadgående kurs, som accelererede kraftigt efter mordene på 
John F. Kennedy og senere hans broder, Robert. Her ses de to brødre sammen. 
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en vedvarende, tilsyneladende uendelig syndflod af  morde-
riske »britiske« (dvs. anglo-hollandske) vaneforbrydere med 
deres uvaskede bagdele.

Jeg ved, at de rent faktisk respektable personer på de 
såkaldte Britiske Øer, ligesom det øvrige Europa, ikke har 
brug for den specielle byrde, som det anglo-hollandske im-
perialistiske tyranni udgør.

Sejrens sødme: 
Goddag, Mars!

Der er for tiden opstået en bølge af  spekulationer og 
numre af  den værste slags, der kommer fra mere end neu-
rotiske kilder. Dette spørgsmål bliver for tiden behandlet 
af  mine nære medarbejdere i den videnskabelige afdeling 
af  vort kontor for løbende efterretninger. Meget kunne si-
ges om diskussionstemaer som Mars, meget, som i dag er 
mere fjollet end bemærkelsesværdigt. Under alle omstæn-
digheder ser jeg ingen rimelig grund til egentlige beman-
dede missioner til Mars i den nære fremtid. Det bliver der 
først mulighed for, og vil nok finde sted, efter et par årtiers 
udviklingen her på Jorden.

Selve ideen om forsøg på at »kolonisere Mars« inden for 
dette århundrede er i den sammenhæng et spørgsmål for tå-
ber, idioter eller slyngler. Hvad der er umiddelbart relevant 
for dette specielle tema om halvbemandede rumrejser, er 
de allerede forsinkede bestræbelser på at bygge halvauto-
matiske »fabriksanlæg« i en passende dybde under Månens 
overflade. Omkostningerne ved eksempelvis at transpor-
tere nyttelast fra Jordens overflade til Månen er så høje, at 
sådanne faciliteter ville være nødvendige til opsendelser og 
transport fra Månen til andre mål inden for de relevante 
områder af  Solsystemet, for at kunne forsyne operationelle 
elementer til de opbyggede rumanlæg i de relativt nære dele 
af  Solsystemet.

Jeg vil dog ikke fokusere på de teknologiske detaljer for 
sådanne operationer. Min udtrykkelige bekymring her er 
behovet for at kassere de tåbelige fantasier, som ikke har 
nogen væsentlig nytteværdi for operationer i de nære omgi-
velser mellem Jorden og Mars. Aktiviteter for at lukke hul-
let mellem Jorden og Mars, hovedsagelig med henblik på 
Mars, uden opsendelse af  bemandede fartøjer, ville fungere 
som en øvelse i at opbygge og samle instrumenter, der ville 
være egnede til nyttige funktioner på en menneskefri Mars-
overflade, beriget med Curiosity-køretøjer.

Så meget for tilladelige og ellers nyttige, almindelige be-
tragtninger. Min behandling af  denne diskussion om udsig-
terne for Mars beror på spørgsmål, om hvilke jeg råder over 
relevant ekspertise, såsom forsvar af  Jorden mod asteroider 
og andre objekter, der kunne udgøre en trussel mod Jor-
den. Min særlige kompetence drejer sig hovedsageligt om 
spørgsmål i sammenhæng med den sjældent overvejede, 
men ikke desto mindre afgørende rolle, som metaforer som 
sådan spiller i forbindelse med operationer, der både berø-
rer Jorden og udviklingen i Jordens nærområde. Det gælder 
særligt selve Mars og de aktivitetsrige områder mellem Jor-
den og dennes nærhed, og menneskehedens muligheder i 

det relative »nabolag« beliggende mellem Jorden og Mars.
Jeg har valgt at rette særlig opmærksomhed mod kon-

struktionen og udviklingen af  operationer inden for disse 
områder. Igen, som jeg hele tiden har betonet i denne rede-
gørelse, så beror min politik på den principielle fremstilling 
af  det menneskelige sinds funktioner, som nominelt ligger 
uden for forståelsens rækkevidde, hvilket jeg belyste under 
afsnittet om det menneskelige sinds principper. Sagen kan 
sammenfattes i vendinger, som specifikt omspændes af  
mine rettelser af, hvad der fejlagtigt har været betragtet som 
det menneskelige sinds principielle natur.

I den nuværende diskussion er det afgørende, at der er 
en ordentlig, meget bred, undersøgelse af  de sædvanligvis 
forbigåede begreber om det menneskelige sinds natur. Det 
er her, »hvor jeg træder ind« med min særlige form for re-
lative udtryk. Det har været det gennemgående tema i de 
tidligere bestanddele af  denne redegørelse som helhed.

De udbredte fejl, der kræver min klasseundervisning og 
hjælp, er navnlig vigtige, således som jeg her har behandlet 
de væsentligste af  de nødvendige korrigerede principper 
for både fysisk videnskab og klassisk kunstnerisk komposi-
tion og udførelse. Jeg vil understrege, at det synspunkt, som 
jeg har fremlagt i det første kapitel af  denne redegørelse, 
er det enestående grundlag for menneskehedens forsøg på, 
praktisk og eksperimentalt, at bare begynde at forstå be-
tydningen af  aktiviteten i det nære (og også fjernere) rum. 
Menneskets nuværende udfordring består i at frigøre sig 
fra den dårskab, der forsøger at definere denne aktivitet ef-
ter en konventionel matrix, som i sin natur har en fejlagtig 
konstruktion baseret på, hvad der blot er »sansebaserede« 
forslag.

Hidtil har mennesket generelt forsøgt at udforske det 
nære rum på grundlag af  formodninger, der bundede i rent 
»sansebaserede« forestillinger. For at erobre dette rum på 
en seriøs, frugtbar måde, må vi først opgive enhver tilbe-
delse af  ren sansning som sådan. Det har været den tildelte 
opgave og det foreløbige grundlag for denne redegørelse. 
Opmærksomheden må rettes væk fra de relativt barnlige 
antagelser, hvis grobund søges i en relativ simpel, enfoldig 
sump af  lutter nyttesløs sansning.

Hermed har denne redegørelse fuldført sin foreløbige 
påtænkte opgave.

Læs vores nye hæfte: 
Ny renæssance:

En hyldest til Nikolaus fra Kues
En dialog mellem kulturer

www.schillerinstitut.dk/cusa600b.pdf
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Det femtende århundrdes Gyldne Renæssance stod i stor gæld til kardinal Nicolaus Cusanus, der, skriver LaRouche, »som 
person var den vigtigste faktor i dens præstationer«. Vist her: »Den idéelle Stad« (ca. 1470), malet af renæssancegeniet, Piero 
della Francesca.

»Vi kender livet, som det retteligt bør erkendes, 
som noget, der er sammenfaldende med Heraklits 
højerestående, universelle princip, successive mål 
af fremskridt  i en permanet foranderlighed, særlig 
med hensyn til  universet, for så vidt som vor erfa-
ring rækker.« Maleri af Johann Morseelse (1660). 

LaRouche: Det er på tide at forjage de fjollede fantasier om at sende 
mennesker til Mars; vi bør i stedet forlade os på »en Marsoverflade, 
der ikke bebos af mennesker, men beriges af Curiosity-robotter.« 

FURTWÄNGLERPRINCIPPET:
At trodse de sansebaserede

erfaringers slaveri

Wilhelm Furtwänglers dirigering af Schuberts 9. symfoni udgør den 
højstrangerende definition af princippet for komposition af klassisk 
musik. I Schiller Instituttets specialrapport om Furtwänglerprincip-
pet beskriver LaRouche det, som om han på det nærmeste blev trukket 
ud af sin stol, rent fysisk, af denne opførelses ubøjelige spænding fra 
begyndelse til slutning – denne bemærkelsesvær dige sammenhæng i 
helheden, som en total enhed, fra start til slut. 
Læs: www.schillerinstitut.dk/drupal/node/631


