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Fysisk kemi:
Stadier i menneskets udvikling
LaRouche PAC Videnskabsteams
Undervisningsserie 2017 i økonomi.
3. lektion
Video og dansk udskrift.
https://www.youtube.com/watch?v=A_XCGAfNa2U
18. okt. – Velkommen til 3. lektion i undervisningsrækken i Lyndon LaRouches økonomiske metode. Jeg er
Benjamin Deniston, og med mig er Jason Ross, som vil
præsentere aftenens stof.
I dag vil vi behandle fysisk kemi og energi-gennemstrømnings-tæthed (EGT) 1 i fortsættelse af sidste uges
lektion og diskussion. Vores live-publikum i dag er fra
Houston, Texas, hvor vi i sidste halvdel af udsendelsen
vil have en diskussion. Og vi tilskynder til, at vores internet-publikum deltager aktivt; man kan indsende
spørgsmål, vi foretrækker, at man går til undervisningsseriens webside og logger sig ind i kommentarerne under
lektionen. Ellers kan man sende spørgsmål til basement@larouchepac.com. Vi har haft livlige diskussioner
de seneste par uger og ser frem til en livlig diskussion i
dag. Vi har også fået en del hjemmearbejdsopgaver indsendt, og vi vil behandle nogle af de tanker og ideer, der
kom frem i besvarelserne. Send endelig besvarelser ind,
det hjælper os til se, hvordan undervisningen forløber;
om folk forstår, hvad vi fremlægger.
For blot at understrege vigtigheden af denne undervisningsserie og grunden til, at vi lancerede den på dette
tidspunkt, så er det presserende nødvendighed at få USA
med om bord i dette Bælte & Vej Initiativ, hvilket vil
sige at få USA til atter engang at forpligte sig til reel
økonomisk vækst; og der er ingen bedre person end hr.
Lyndon LaRouche, der har defineret den højeste og mest
udviklede, videnskabelige indsigt i, hvad den virkelige
videnskab om menneskeligt, økonomisk fremskridt virkelig er.
Jeg vil gerne oplæse et kort citat af Helga ZeppLaRouche fra en diskussion, hun havde med nogle af
vore kolleger tidligere i dag, og som jeg mener, er meget
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vedkommende for dagens lektion. Mange af vore seere
ved sikkert, at vi befinder os i en nedtælling til præsident
Trumps rejse til Asien, som også vil blive en meget vigtig mulighed for ham til at følge op på USA’s potentielle
forpligtelse til at tilslutte sig dette nye, økonomiske paradigme.
I denne sammenhæng sagde Helga Zepp-LaRouche
tidligere i dag:
»Vi bryder igennem på mange niveauer. Det er måske
ikke det store, bragende gennembrud, men jeg ser fremskridt på mange niveauer for, at folk anerkender vores
autoritet for at have udviklet denne vision og er villige til
at støtte mere seriøse ideer, inklusive en forståelse af, at
Lyndon LaRouche var den, der forudsagde alle disse ting,
med start i hans erkendelse i 1971 af, hvad det betød, da
Nixon nedlagde Bretton Woods-systemet, og især, at han
praktisk talt var den eneste person, der identificerede, at
Sovjetunionen ikke ville overleve deres politikker i 1984;
hans prognose i 1988 om den tyske genforening; hans
forudsigelse i 2007 af kollapset af det globale finanssystem. Jeg mener, at folk i vores organisation virkelig må
hævde vores status mht., hvem, vi er, mht. at repræsentere hr. LaRouches økonomiske teori og tanker. Jeg mener,
at folk nu er bedre i stand til at møde disse mere dybtgående tanker, der er associeret til hr. LaRouches evne til
at foretage sådanne korrekte analyser. Så jeg er grundlæggende set forhåbningsfuld over, at vi kan vinde denne
kamp på kort sigt, og at vi bør være tilsvarende glade og
motiverede for at overbevise folk om at komme med på
vognen og tilslutte sig en helt ny æra i civilisationen; for
på en eller anden måde at fange folks forestillingsevne,
med klassisk musik, en verden uden fattigdom, en verden
forenet omkring ét begreb om én menneskehed. Jeg mener, vi kan formidle dette, og vi kan få folk med om bord,
i stort tal.«
Jeg syntes, det var et meget passende budskab for vores diskussion i dag. Nu vil Jason fremlægge aftenens
hovedemne.
Jason Ross: En af de ting, jeg tænkte på, var, hvor
utroligt meget, folk tager fejl, hvor meget, folk undervurderer, hvor meget politikerne tager fejl, hvor meget, økonomer tager fejl, hvor meget, folk i almindelighed tager
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gens’, er i virkeligheden akkumuleret viden. Det handler
sluttelig om, at intelligens er et evolutionsmæssigt favorabelt træk. De mere intelligente havde større overlevelseschancer.’ Jeg ved ikke, hvor I vil hen, når I siger, at
mennesker ikke er så intelligente – bare fjern deres intelligens, og lad os så se hvor dygtige, de er. Så må de lære
hen over flere generationer. Ja, selvfølgelig, det er sådan,
viden virker, man lærer hen over generationerne. En til,
den sidste: ’Den eneste grund til, at mennesket udviklede
så massiv en hjerne, var at kompensere for det faktum, at
vi mangler ethvert forsvar mod rovdyr eller nogen som
helst måde, hvorpå vi kunne fange byttedyr.’
Jeg mener, at en ting, som disse tanker har til fælles,
er, at de er endemiske for et skift i tankegang, der i stor
skala blev bragt i spil af Bertrand Russel omkring forrige
århundredeskifte – det kommer vi nærmere ind på senere.
Men hvor jeg vil hen, er, at se på en anden idé.
Lad os høre, hvad Abraham Lincoln siger om forskellen mellem mennesker og dyr.

fejl i grundlæggende spørgsmål om ikke alene økonomi
og politik, men endda om menneskeheden: Hvad er det,
der gør et individ til et menneske? Hvis man interviewer
den såkaldte ’manden på gaden’ og blot spørger folk,
hvad er det, der gør os forskellige fra dyrene? Den
kendsgerning, at Renæssancens gennembrud besvarede
disse spørgsmål på en måde, der førte til skabelsen af
utroligt, videnskabeligt fremskridt, det største fremskridt
i menneskelig civilisation, i menneskelig velfærd, i levestandard, som verden endnu havde set; den kendsgerning,
at denne grundlæggende viden, der gjorde dette gennembrud muligt, er næsten totalt fraværende i dag, er virkelig
forbløffende.
I sit økonomiske arbejde husker jeg, at hr. LaRouche
engang sagde, at noget af det, der gav ham en fordel, var,
på en måde i sammenligning med andre, at de fleste økonomer rådgiver dig om økonomi ligesom en person, der
fortæller dig, at du skal tage dine bukser over dit hoved,
som det første skridt til at få dem på dine ben. Man begynder i den forkerte retning lige fra begyndelsen.
I dag vil vi se på en meget gammel historie om, hvad
det er, der gør den menneskelige art til den menneskelige
art, historien om Prometheus, og vi vil følge op på denne
historie i den retning, i hvilken Lyndon LaRouche har
taget den i de seneste par år, om, hvordan en forståelse af
de skiftende former for ild, helt tilbage til Prometheus, de
former for ild, der er tilgængelige for mennesker, er en
fremragende måde at forstå økonomisk fremskridt, menneskeligt fremskridt, som helhed.
Lad mig spørge dig, og tænk over dette et øjeblik:
Hvad er det, der gør den menneskelige art unik? Hvad er
det, der gør et menneske forskelligt fra alle dyrearter? Jeg
søgte nogle svar på dette, ville finde ud af, hvad folk
sagde om dette, så jeg henvendte mig selvfølgelig
til ’reddit’2, hvor jeg fandt, hvad folk mente, svaret på
dette måtte være. Her er en af de kommentarer, folk kom
med. De sagde, hør, ’Der er sindssyg meget misinformation omkring dette. For det første, så er vi ikke den ’overlegne art’ på Jorden, vi er blot den nuværende apex
predator – toprovdyret – (toppen af fødevarekæden). At
udvikle intelligens til at blive til det er hverken mere eller
mindre overlegent end at udvikle motorsavshænder for at
blive til det. Desuden er der ikke så stort et intelligenssvælg mellem os og andre arter – vi opfatter det bare sådan.’ Dette var ganske vist en af de mindre intelligente
kommentarer, men den var ikke blandt de nederst placerede mht., hvor mange, der stemte for det. Lad os høre
nogle andre mennesker, der måske har en bedre idé, end
at intelligens er ligesom at udvikle motorsavshænder,
komplet idiotisk. Her er nogle flere, store tanker: ’Der er
forskellige teorier om dette. Det vil sige, at vi ikke ved
det med sikkerhed. Men en interessant ting er, at vi ikke
er så meget mere intelligente end andre arter. Forestil jer
mennesker uden viden og redskaber ude på savannen.
Ville de omgående begynde at snakke og skrive bøger?
Sandsynligvis ikke. En stor del af det, vi kalder ’intelli2

»Hele Jorden, og alt i den, på den og omkring den,
inklusive mennesket selv, i sin fysiske, moralske og intellektuelle natur, og hans modtagelighed, er de uendeligt
forskellige ’ledetråde’, ud fra hvilke mennesket, fra begyndelsen, skulle udgrave sin skæbne. I begyndelsen var
minen uåbnet, og minearbejderen stod nøgen og uden
kundskaber på den. Fisk, fugle og krybdyr er ikke minearbejdere, men derimod blot ædere og indvånere. Bævere
bygger huse, men de bygger dem på ingen måde anderledes, eller bedre nu, end de gjorde for fem tusinde år siden. Myrer og honningbier samler føde til vinteren; men
på præcis samme måde, som de gjorde, da Salomon henviste den dovne til dem som mønstre på klog forsigtighed.
Mennesket er ikke det eneste dyr, der arbejder; men han
er den eneste, der forbedrer sit håndværk. Denne forbedring udvirker han gennem opdagelser og opfindelser.
Hans første vigtige opdagelse var det faktum, at han var
nøgen. Denne simple genstand – figenbladsforklædet –
lavet af blade, synes at have været oprindelsen til klæder.
Den vigtigste forbedring, der nogensinde blev gjort i
forbindelse med klæder, var opfindelsen af at spinde og
at væve. Opdagelsen af jerns egenskaber og fremstillingen af jernredskaber, må have været blandt de tidligste
af vigtige opdagelser og opfindelser. Vi kan knap nok
forstå muligheden af at skabe ret meget andet, uden at
anvende jernredskaber.«
Det var altså Abraham Lincoln. Jeg vil lige gentage en
sætning. Lincoln sagde, at mennesket ikke var det eneste
dyr, der arbejder. Men han er den eneste, der forbedrer sit
håndværk. Så selv, hvis folk siger, jamen, der er visse dyr,
der bruger teknologier, som f.eks. aben, der stikker en
pind ind i termitboet og slikker dem af – OK – men forbedres dette fra generation til generation? Som Lincoln
spørger, bygger bævere bedre huse nu? De bygger huse,
men forbedres de? Nej. Denne bevægelse fremad gennem
opfindelser og opdagelser; der er noget meget enestående
i dette, som kun mennesket deltager i.
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LaRouches forståelse af dette er en primær årsag til
den enorme indflydelse, han har haft på verdensscenen.
Lad os høre fra Lyndon LaRouche, fra et webcast, han
lavede i februar 2014. Vi hører to klip.

uden næring til kroppen. Men når man først har et udviklet intellekt og evnen til at skabe noetisk, så bliver man til
et menneske.
Problemet er, at vi gør dyr til mennesker, vi gør dem
til dyr gennem snak og snak, ved at sige fakta, fakta,
fakta. Men ingen fakta er sande. Der har aldrig eksisteret
en kendsgerning, der var sand. For altid, i alle tilfælde, i
alle generationer, i alle dele af menneskeheden, er der
noget, der er ved at forandre sig; og det, der var sandt i
går, er ikke længere sandt, for der er kommet noget nyt
imellem. Og det er processen med at blive til, i en højere
orden, i modsætning til død, den sataniske kvalitet af død
i den ’grønne’ politik. Det er forskellen. Det er kreativitet,
og man kan aldrig reducere kreativitet til matematik.
Faktisk … matematik … fysik (kan ikke høres) er dårligt.«

LaRouche: »Samfundssystemet er, at de faktisk behandler mennesker som dyr, når det faktisk forholder sig
sådan, at kreativitet skal findes i den enkelte persons
evne til at gøre en opdagelse af et princip i naturen (et
fysisk princip). Og det er kemi. Menneskeheden opererer
på grundlag af kemi, det hedder ’ild’; det er Prometheusilden, og gennem ild stiger man op til højere og højere
kemiske kræfter. Mange kemikere bliver forvirrede over
dette, fordi de bliver så indfanget af, hvad de kan gøre.
De glemmer opdagelse. Alt det, der er gjort i kemi, opstod som en opdagelse. En skabelse af det menneskelige
intellekt, af den menneskelige forestillingsevne. Og evnen
til at kritisere sin forestillingsevne og at afgøre gennem
afprøvning, om dette her, man kalder et princip, er sandt
eller ej. Man tester det. Mange kemikere gør det ikke
korrekt, men hensigten i kemiens system er der. Menneskeheden er ild-bringeren, han er Prometheusildbringeren. Og han opdager nye, højere former for ild,
som f.eks. anvendelsen af helium-3 i processen med at
skabe en superkraft, kraft til menneskeheden pr. person
på Jorden. Så længe, man tror på, at matematik vil lære
dig det, er man en idiot. Man har måske ikke til hensigt
at være en idiot, men man er uddannet til at blive en idiot,
for der var én ting, man ikke vidste: forskellen mellem
menneske og dyr. En afgørende forskel. Hvad er den
kreative ånd? Intet dyr har nogen sinde været i stand til
at opdage et princip. Hvad så siden for principper, de
har, så er de indbyggede i dem rent biologisk. Men den
menneskelige krop har to afgørende punkter. 1) den
menneskelige hjerne 2) det menneskelige intellekt. Det
menneskelige intellekt er et produkt af den noetiske proces, der opererer på den menneskelige hjerne. Når man
dør, hvis man er videnskabsmand, så er man død, gjort
tavs. Kroppen fungerer ikke mere. Den forsvinder. Men
ser man på tilfælde som Max Planck eller Albert Einstein
eller Nicolaus Cusanus, Brunelleschi, Kepler, Leibniz; så
ser man processerne med opdagelse. Intet dyr har nogen
sinde gjort en opdagelse af et (fysisk) princip. Der sker
det, at, når man først dør, hvis man er en skabende person, opnår man det, der kaldes udødelighed. For man
har givet andre omkring én oplevelsen af at gøre en opdagelse. Så i stedet for at forsøge at lære, hvordan man
skal respondere til forudbestemt adfærd, hvilket er, hvad
den dumme elev gør i skolen, så bliver man fascineret af
processen med opdagelse, som udelukkende findes i det
menneskelige intellekt, men ikke i den menneskelige krop
i øvrigt. Den menneskelige krop er biologisk nødvendig
for at opretholde det menneskelige intellekts funktion,
endda at føde det. Men det, der bliver tilbage, er udødeligt, og det er sand udødelighed, som mange mennesker
har forstået det. Udødelighed er det, vi kalder sjælens
udødelighed. Det er noget, der er knyttet til intellektet, til
kroppen i den betydning, at man ikke kan udvikle intellekt

Ross: Det var et virkelig vidunderligt webcast. Der
kommer et link senere i beskrivelsen. LaRouche skrev en
artikel kort tid efter, ’Mind over Your Matter’, hvor han
citerede fra og fordybede sit budskab fra dette webcast.
Lad os tage denne anskuelse om udødelighed, der
stammer fra adgang til det menneskelige individs kreativitet. Tænk over, hvordan en manglende forståelse af,
hvad et princip er, en manglende forståelse af det indre
fremskridt, den indre videnskab, den indre historie af
videnskabelig opdagelse; uden adgang til dette, er det, vi
fratages, en følelse af vores egen udødelighed. En reel
følelse af at lære vores egen sjæl at kende gennem denne
kreative proces, i videnskab og også i kunsten, gennem
musik.
Lad os tage LaRouches eksempel om Prometheus,
ildbringeren, og vi vil også tale om helium-3, som er et
ideelt brændstof til fusion, og som findes i spandevis på
Månen. Lad os tale om Aischylos. Han skrev en række
skuespil, trilogier, af hvilke én var Prometheus i lænker,
og her fortæller han historien om Prometheus, der var en
af de græske titaner, der modsatte sig Zeus’ ønske om at
ødelægge hele menneskeracen; han havde fået nok af
menneskene og ville af med os. Dette forhindrede Prometheus, og herudover gav han menneskene ilden. Af hvilken grund Zeus fik ham lænket til en klippe og afstraffet
med daglige pinsler.
Lad os høre nogle af linjerne i Aischylos’ skuespil.
Lad os blive introduceret til denne rolle, Prometheus, og
se, hvad han kan lære os om økonomi.
Prometheus: Du spørger imidlertid, hvorfor han piner mig, og det vil jeg nu forklare. Så snart han havde
taget sæde på sin faders trone, gav han straks til guderne
deres mange privilegier og uddelte til dem deres egne
kræfter. Men han ignorerede de elendige dødelige og
ønskede at gøre en ende på hele racen og skabe en ny i
dens sted. Imod denne hensigt vovede ingen at rejse sig,
undtagen mig – kun jeg havde modet; jeg reddede de
dødelige, så de ikke steg ned, totalt udslået, til Hades’
hus. Derfor er det, at jeg er bøjet af sådanne grove pinsler, smertefulde at udholde, ynkelige at se. Jeg, der gav
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de dødelige førstepladsen i min medynk, jeg er dømt
uværdig til at vinde denne medynk for mig selv, men er
på denne måde så nådesløst blevet disciplineret, et syn,
der gør Zeus’ ære til skamme.
Kor: Et hjerte af jern og gjort af sten er han, Prometheus, der ingen medlidenhed føler over din elendighed.
Selv ville jeg ikke ønske at se den; og nu, da jeg ser den,
skærer det mig i hjertet.
Prometheus: Ja, for mine venner er jeg i sandhed et
medynkvækkende syn.
Kor: Er du måske gået noget ud over denne forbrydelse?
Prometheus: Ja, jeg forårsagede de dødelige til at
ophøre med at forudse deres undergang.
Kor: Af hvilken art var den kur, du fandt til denne lidelse?
Prometheus: Jeg forårsagede usete håb at bo i deres
bryst.
Kor: En stor fordel var det, du gav de dødelige.
Prometheus: Og derudover gav jeg dem ilden.
Kor: Hvad! Har dagens skabninger nu den flammeøjede ild?
Prometheus: Ja, og deraf vil de lære mange kunster.

Ja, og også tal, den ypperligste af videnskaber, opfandt jeg for dem, og sammensætning af bogstaver, den
skabende moder af Musernes kunster, med hvilke alle
ting bevares i mindet. Og jeg var den første, der bragte
brutale bæster under åget for at blive udsat for kraven og
lastesadlen, så de i menneskers sted kunne bære deres
tungeste byrder; og til kærren bandt jeg hestene og gjorde dem lydige mod tømmerne, for at være et billede på
rigdom og luksus. Det var mig, og ingen anden, der opfandt sømandens hørbevingede båd, der strejfer om på
havet. Jeg elendige – sådanne kunster udtænkte jeg for
menneskeheden, og har dog selv ingen dygtige midler til
at skaffe mig ud af min nuværende lidelse.
Kor: Du har lidt sorg og ydmygelse. Du har mistet
forstanden og er faret vild; og, ligesom en udygtig læge,
blevet syg, du mister modet og kan ikke opdage, ved hvilke midler din egen sygdom skal kureres.

Ross: Lidt senere beskriver Prometheus, hvordan
menneskeracen var, før han kom os til hjælp. En ting om
denne henvisning til ’ophøre med at forudse deres undergang’ og ’usete håb at bo i deres bryst’, og det er, at, ved
at have den frie vilje, giver det mening at være i stand til
at have håb, fordi man kan få noget nyt til at blive til
gennem ens egen beslutning. Hvis verden var rent deterministisk, hvis den frie vilje var et fatamorgana, simpelt
hen ikke eksisterede, ville der ikke være nogen grund til
at have håb, eftersom der ikke ville være mulighed for at
gøre noget ved det. Så muligheden af håb, af tillid til en
bedre fremtid, er nært knyttet til vores evne til at få det til
at ske.
Lyt nu til, hvordan Prometheus beskriver menneskeheden, før han gav dem ilden som gave.

Ross: Og det sidste i dag fra Prometheus
Prometheus: Hør resten, og du vil undres mere over
de kunster og resurser, jeg udtænkte. Dette frem for alt:
Hvis mennesket blev sygt, var der intet forsvar – ingen
helbredende mad, ingen salve, ej heller nogen drik – men,
af mangel på medicin, visnede de bort, indtil jeg viste
dem, hvordan man blander lindrende remedier, med hvilke de nu afværger alle deres sygdomme … Og nu, de
fordele for mennesket, som lå skjult under jorden – bronze, jern, sølv og guld – hvem hævder at have opdaget
dem, før mig? Ingen, ved jeg meget vel, med mindre han
synes om at føre tom snak. Hør summen af hele affæren i
sammenstillingen af én, kort sætning – alle kunster, mennesket besidder, kommer fra Prometheus.

Prometheus: Hør engang, hvilken elendighed, der
plagede menneskeheden – hvordan de var tåber, før jeg
fik dem til at have forstand og udstyrede dem med fornuft.
Jeg taler ikke for at bebrejde menneskeheden, men for at
fremlægge det venligtsindede formål, der inspirerede min
velsignelse.
For det første, endskønt de havde øjne at se med, så
de til ingen nytte; de havde ører, men forstod ikke; men,
ligesom former i drømme, i alle deres dage virkede de
alle ting i forvirring. De havde hverken kundskab om
huse bygget af mursten og placeret, så de vendte mod
solen, og heller ikke om at arbejde i træ; men boede under jorden som myresværme, i huler uden sol. De havde
ingen tegn på hverken vinter eller blomstrende vår, eller
frugtfuld sommer, som de kunne forlade sig på, men
gjorde alting uden dømmekraft, indtil jeg lærte dem at
skelne stjernernes opgang og nedgang, som er vanskeligt
at skelne.

Ross: Vi har her en historie; det er en slags skabelsesberetning, og den passer meget godt til de historiske optegnelser. Ild er det, der eksisterer som den første forskellighed, som gør det muligt at identificere den menneskelige arts eksistens. Ild – vi taler om stenalderen, vi burde
faktisk tale om ild-alderen. Selv om vi ikke havde metaller, havde vi ikke kun sten; vi havde ild, og man kan gøre
en masse med ild. Man kan koge mad, dræbe parasitter,
holde rovdyr væk, man kan hærde sten, som man hugger
flige af for at lave skarpe stenredskaber, f.eks. Man kan
gøre uspiseligt mad spiseligt ved at koge det. Prometheus
siger, ild er den ypperligste af disse.
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Vi har i de seneste lektioner diskuteret lidt om den
generelle tendens i den menneskelige befolkning. Vi har
set, hvordan den menneskelige befolkning er vokset dramatisk i løbet af historisk tid. (1) Jeg mener, Ben talte om
dette i sidste uge; her har vi et eksempel om anvendelse
af ild i USA. (2) Denne graf viser mængden af energi, der
anvendes pr. person i løbet af amerikansk historie, og vi
ser både, at mængden af energi stiger generelt, indtil efter
Kennedy blev myrdet – dette er energiforbrug pr. person
– og også, at formen for ild har forandret sig, fra træ til
kul, til olie og naturgas og til kernekraft. Det bliver dagens emne; vi vil tale om disse udviklingsstadier, og tale
om, hvordan vi har øget og forandret vores anvendelse af
forskellige former for ild.
I sidste uge fokuserede vi på den energimæssige side
af sagen. Jeg vil gerne tale om mere om materialer og
vores evne til at transformere vores naturlige omgivelser
til at være mere passende for os.
Som det første eksempel kan vi behandle begyndelsen
af bronzealderen, som kom efter stenalderen – disse aldre
får endda navne efter de materialer, vi kan bruge. Nogle
metaller eksisterer i, hvad man kunne kalde en naturlig
form – f.eks. kobber. Dette er naturligt kobber. (3) Det
findes i klipper, i miner, der findes noget kobber, der
eksisterer rent i verden. Der er også guld, sølv; der er
nogle metaller, der eksisterer selvstændigt. Men evnen til
at skabe dem er noget helt unikt. Dette billede af denne
grønne sten hedder malakit; (4) det er en grøn sten, man
kan bruge det til maling, og det er det. Til venstre ses en
lille klump kobber, som man lavede ved at anvende en
moderne, kemisk proces på denne sten. Bronzealderen,
som vi kalder det, kom af en opdagelse ved at transformere træ til trækul, der muliggjorde en renere og varmere
ild, kunne vi ’koge’ sten; vi havde altså kunnet koge kød
et stykke tid, og nu kunne vi koge sten og forvandle dem
til metal. Fascinerende. Ikke alene kunne vi lave kobber
fra malakit, men vi kunne også lave endnu bedre materialer. Så kobber er anvendeligt, men det er også meget
skørt, og det er blødt – det er faktisk ikke meget bedre
end en sten mht., hvad vi ønske at bruge det til; man kan
ikke lave en skarp kniv af det. Det, man gjorde, var, ved
at blande kobber og tin, der også krævede smeltning, så
to sten blev til to metaller, der blev kombineret, og vi
skabte en legering ved navn bronze, som ikke findes
nogetsteds i Jordens skorpe. Dette er et stof, der blev
skabt af mennesker.

Fra nederste venstre hjørne: billederne 1-5.
Det er der ingen dyr, der gør. De udviklede ikke bronzeproduktion. Så dette var et enormt gennembrud. Jeg viser
et par billeder her: Dette er et meget gammelt billede af
trækulsfremstilling. (5) Det er selvfølgelig ikke 4.000 år
gammelt, da processen startede, og metallurgi skabtes.
Man kommer en masse grene i en bunke og brænder dem
under jord, så der kommer meget lidt luft til, og således
skaber man trækul.
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Dette er bronze; (6) en af fordelene ved bronze er, at
det smelter godt, og man kan støbe det i forme, lavet af
f.eks. ler, og man bryder lerformen, og så har man metallet i den form, man ønskede. Dette forbedrede også kvaliteten af bronze til at lave f.eks. kunstværker.
Det næste stadium i udviklingen af metallurgi, som
Ben har nævnt, er anvendelsen af jern. Dette kort viste
Ben i sidste uge; (7) mængden af hvert af elementerne i
deres globale produktion. Man ser jern, Fe, nr. 26, der
skyder op på kortet. Vi bruger langt mere jern, 30 gange
mere end noget andet element, man ser her, langt mere
end mange af dem, langt, langt mere. Det, der gør jern så
nyttigt, er, at der er rigeligt af det. Vi ser her et stykke
jernmalm; og igen, ligesom den grønne malakit, der ikke
ser ud som kobber, så ligner denne sten ikke metal; det
ligner sten, faktisk rust. (8) Hvilket det grundlæggende
set er. Det er rust, vi udvinder fra jorden, og vi fjerner
rusten og forvandler det til jern. Da denne proces først
blev udført, så, ulig kobber, der kommer ret nemt ud, når
man smelter det, har jern en masse slagger og klistret
kulstof i sig, og man må banke det ud, man må banke sit
råjern for at få alle urenhederne ud; det er meget arbejde.
Og selv da er jern ikke bedre end bronze til at lave de
fleste redskaber; det er ikke stærkere, det er ikke mere
robust. Så det ekstra, det skulle gøres for at forvandle
jern til stål, var enormt arbejdskrævende. Efter man havde banket al kobberet og urenhederne ud af jernet, må
man derefter tilføre kulstof igen ved at opvarme det ind i
trækul, det varme jern på trækul, og folde det mange
gange, som man ser her på denne Damaskus-stålkniv, (9)
og hvordan man skaber dette er faktisk lidt af et mysterium i dag, man har ikke rigtig kunne genskabe det.
Men dette viser, at der er en enorm kemisk ændring i
vores forhold til omgivelserne. Det store skift i det, vi
kalder kemi, fandt sted i 1800-tallet med Dmitri Mendeleyevs arbejde. I har nok set billedet til højre før; det er
det periodiske system, der hang på væggen i dit kemilokale. (10) Til venstre ses Mendeleyevs oprindelige, publicerede periodiske system, lidt anderledes. Det, der virkelig var enestående i Mendeleyevs arbejde, var, at han
skabte et komplet sprog til en helt ny videnskab. For,
kemiske elementer, ulig et materiale som f.eks. bronze;
bronze har en vis hårdhed, en vis styrke, en vis tæthed
osv., men hvis vi spørger om et af elementerne på denne
tabel, f.eks. kulstof, hvad hårdheden er, hvad er kulstofs
tæthed, leder kulstof elektricitet, vi kommer måske for
langt frem her,

Fra nederst til venstre: billederne 6-10.
men det er ikke noget svar. Kulstof kan være trækul,
kulstof kan være en diamant. Det er svært at forestille sig
to mere forskellige ting end trækul og en diamant. Det
ene er sort, det andet gennemsigtigt, det ene kan smuldre,
det andet er utrolig hårdt. Så selve sproget måtte ændres;
sproget fra den fysiske verden kunne ikke udtrykke de
ideer, der skabte kemi som en videnskab. Man udviklede
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et helt nyt sprog for at gøre det muligt at skabe en forståelse. Lad os se på introduktionen af nye – jeg ved godt,
det her er for småt til, at man virkelig kan se noget – men
dette viser hen over tid, fra venstre til højre, og så bevæger kortet sig opad gennem de antal elementer, der kunne
udskilles og bruges af mennesket.
Så går vi langt tilbage i tiden, var der kun 9 elementer
– kulstof, bly, tin, kviksølv, sølv, kobber, svovl, guld og
jern – var kendte i oldtiden. Dernæst selen (?), arsenik,
antimon, fosfor. Og så, på Lavoisiers tid med 1800 tallet,
øges antallet af separate elementer dramatisk, og på
Mendeleyevs tid var der en bedre forståelse for, hvad det
ville sige at være et kemisk element.
Blot et koncept mere om dette: Med kemi kunne vi nu
bedre forstå, hvad vi tidligere havde gjort; nu forstod vi,
hvad smeltning var, vi tog malm og fjernede ilten fra det,
og derfor måtte vi brænde det med trækul, der ikke kun
opvarmede stenen, men kulstoffet og trækullet opsugede
og tog ilten fra stenene og var med til kombineringen og
fjerne det i udstødningen. Så vi brænder altså stenene på
en vis måde, vi brænder hæmatitten for at få jernet ud af
det. Og et nyt sprog blev udviklet.
Med hensyn til det næste stadium, lad os se på elektricitet. Dette er en myre, indlejret i rav. (11) Ordet for rav
på græsk er ’elektro’. Vores ord, elektricitet, kommer fra
det græske ord, elektro, for rav. Hvorfor det? De første
eksperimenter med elektricitet involverede at gnide.
Grækerne vidste, at man kunne gnide rav imod ting, og
det ville så holde en strøm, små stykker stoffibre ville
klæbe sig til det, og det syntes af have en meget usædvanlig egenskab på denne måde. De første eksperimenter,
hvis vi går flere tusind år frem til f.eks. Benjamin Franklins tid, der var kendt i hele verden som en autoritet, som
en videnskabelig autoritet på elektricitet. Han var lige så
kendt for det, som han var for sit politiske arbejde på sin
tid, i Frankrig, f.eks. Vi ser her et eksempel på den form
for instrumenter, han brugte. (12) Friktion, gnidning,
ligesom grækerne havde set, så var gnidning stadig brugt
som en måde at skabe elektricitet, og dernæst studere,
hvad man kunne gøre med det.
Lad os tale om, hvad der kom efter dette. Omkring år
1800 havde vi den første kemiske skabelse af elektricitet,
det første batteri eller elektriske celle, for at være nøjagtig. Vi havde nu strømmende elektricitet. Vi havde kun
akkumuleret en spænding på ét sted, som man stadig kan
gøre noget med. Benjamin Franklin holdt faktisk et elektrisk middagsselskab, hvor han dræbte kalkunen med
elektricitet og dernæst tilberedte den. Og da de tilberedte
kalkunen, havde han den på et rotisseri, der gik ved elektricitet. Slet ikke som nutidens motorer, han brugte statisk elektricitet på en meget spændende måde; det var
mest for en videnskabelig undersøgelse, men han lavede
elektriske motorer selv uden strøm. Omkring år 1800
havde vi elektrisk strøm, og vi kan nu gøre helt nye ting,
en helt ny videnskab har åbnet sig. F.eks. magneter, der
også var kendt af grækerne, ’elektron’, dvs. rav, var
kendt af grækerne. Forbindelsen mellem elektricitet og
magnetisme eksploderede simpelt hen som viden, da vi

Fra øverst: Billederne 11-13.
først fik elektrisk strøm. I de to første årtier af 1800-tallet
fik vi Amperes hypotese, der samlede elektricitet og
magnetisme. Det betød, at vi nu kunne bruge dette nye
princip som grundlag for en teknologisk revolution. Med
denne viden om, at elektricitet og magnetisme går hånd i
hånd, kunne vi skabe bevægelse ved at bruge elektricitetens magnetiske virkninger. Det faktum, at magneter
skubber og trækker i hinanden, betyder, at en elektrisk
strøm kan blive en bevægelse, en kraft for bevægelse. Og
det er her, vi ser så meget elektricitet blive brugt senere.
Denne viden betød også, at, ikke alene kunne vi skabe
elektricitet kemisk, gennem en elektrisk celle; men vi
kunne også forvandle bevægelse til elektricitet. Og det
blev nu muligt at få generatorer og skabe elektricitet på
en virkelig industriel skala og faktisk gøre ting med det.
En af de første anvendelser var selvfølgelig motorer, også
elektrisk lys, og dernæst kemi. Brug eksemplet på f.eks.
aluminium, som produceres gennem elektricitet ved at
trække aluminiummet ud elektrisk. Det er meget svært at
gøre rent kemisk; elektricitet gør det muligt for det at
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være et industrielt element, og vi bruger så meget af det i
dag.
Lad os tale om elektricitet. Som en form for energianvendelse er elektricitet en højere form end energi generelt.
Lad os se på dette kort. Som en procentdel af energianvendelse i Kina, viser dette kort, hvilken procentdel af
det totale energiforbrug var elektricitet? (13) Vi ser, at, i
løbet af det seneste knapt halve århundrede, næsten 45 år,
er det steget fra måske 3 % i 1972 til 15 % i 2013, hvor
dette kort slutter. Det er en femdobling. I sidste uge diskuterede Ben energi-gennemstrømnings-tæthed, EGT, og
vi talte om, at energi ikke var en målestok, der skulle
tages alene; vi siger ikke, er det mere eller mindre energi,
vi taler også om kvalitet, hvad er koncentrationen, hvad
er EGT, hvad er kvaliteten af denne energi. Og elektricitet, ud over at åbne op for et helt nyt ordforråd i videnskab, hvor vi ikke kan tale om det ved at bruge det gamle
sprog; vi spørger ikke, hvilken farve elektricitet har, eller
hvilken tæthed, det har, eller hvad dets valensnummer er,
men det har sit eget sprog. Det har også unikke, industrielle, økonomiske virkninger. Det erstatter ikke bare bevægelse eller dampmaskinen, men det gør helt nye ting,
som vi har eksempler på alle steder i dag, hvad vi gør
med elektricitet udover bevægelse, alle de gode ting, vi
kan gøre med det.
Lad mig slutte med det sidste stadium af ild, som er
atomkerneæraen. Hvis vi sammenligner en kemisk reaktion og en kernereaktion, så ser vi her til venstre CH₄ +
2O₂ →CO₂ + 2H₂O. (14) Hvis I husker jeres kemi, så ved
I, at det er metan, vi ser her, der går sammen med ilt og
skaber kuldioxid og vand. Den mængde energi, der udløses pr. reaktion af denne art, er omkring 7 elektronvolt
(eV). Lige nu vil vi ikke bekymre os om, hvad denne
enhed betyder, men altså 7 elektronvolt pr. metanmolekyle.
Til højre ser vi en kernereaktion. På venstre side er de
farvede ting, vi ser, atomer. Kulstof er gråt, hydrogen
(brint) er hvidt, ilt er rødt. På højre side ser vi noget, der
er helt anderledes. Her ser vi nukleonerne i kernen (nukliden). Gul er en proton, blå er en neutron. På højre side
kombinerer vi en kerne af deuterium, øverst, med en
kerne af tritium, nederst til venstre på billedet til højre,
og så skaber fusionsprocessen en kerne af helium, nederst
til højre, og en neutron, øverst til højre, og også en masse
energi. Mængden af energi i reaktionen til højre, selv om
det finder sted på en meget mindre skala end den til venstre – en kerne er meget mindre end et helt molekyle – så
er mængden af energi på højre side omkring 10 millioner
elektronvolt. Så vi har altså en forskel på disse to, med en
faktor på 1 million gange mere energi, når vi handler på
kernebindinger, end når vi handler på molekylebindinger.
Lad os reflektere over blot dette ene eksempel, der viser, hvor meget potentiale, der virkelig er i kerneverdenen, som vi i vid udstrækning har glemt; det er blevet
angrebet, det er blevet forhindret i at blive udviklet i løbet af de seneste 50-60 år af dets potentielle eksistens.
Dette må vi rette op på.

Billederne 14-15.
Vi så det periodiske system før; dette er et kort over
alle nuklider. (15) Hver horisontal række repræsenterer ét
element. Hvis vi bevæger os opad i tabellen, tilføjer vi
flere protoner, og hvis vi bevæger os horisontalt mod
højre, tilføjer vi flere neutroner. Blandt disse elementer er
det kun de sorte, blandt nukliderne, der er stabile. Det er
dem, vi finder i Jordens skorpe. Alle de andre, alle disse
andre farver, er kortlivede, radioaktive; vi kan skabe dem,
vi kan studere dem, men de eksisterer ikke nogetsteds i
Jordens skorpe, med undtagelse måske i urandepoter,
hvor de skabes midlertidigt i fissionsprocessen. Så der er
en hel verden derude ud over selve kemien.
Lad os tale lidt om det sproglige aspekt. Lad os tænke
på den fysiske verden, verden af ild, så har vi ting som,
hvor hårdt er messing, eller bronze, hvor fleksibelt er jern
vs. stål; hvilken farve er malakit, hvor skarp kan vi gøre
dette stenredskab. Vi kan skære og bryde og opvarme
ting, vi kan få maskiner, vi kan bruge. For overhovedet at
forstå den kemiske verden, må et helt nyt sprog skabes.
Se på disse egenskaber på venstre side: valens, enthalpi,
atommasse, Gibbs energi, isomerer. Disse er ingenting i
den fysiske verden før kemi eksisterede som videnskab.
De kan ikke beskrives ved anvendelse af fysiske ord; de
er deres eget koncept. Så vi har et helt nyt ordforråd af
koncepter, af ting, vi kan gøre, af former for anvendelse i
industrien, skabelsen af nye metaller, dampmaskinen osv.
Og med atomverdenen, igen: isotop, massedefekt, tværsnit af en potentiel fissionsbegivenhed, en neutronoptagelse (neutron capture). Dette er ikke kemiske begreber;
der er et nyt ordforråd, for det er helt nye koncepter.
Lad os høre fra vores meget store præsident John F.
Kennedy i en tale, han holdt den 12. sep., 1962 på Rice
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Universitet. Dette er en meget berømt tale; det er den,
hvor han krævede, at Amerika tog til Månen, og at vi
gjorde det i indeværende årti. Han fremlagde også en
kortfattet gennemgang af den menneskelige arts historie.
Lad os høre præsident Kennedy:

finansielle system, er klar til at eksplodere, hvornår, det
skal være, med utroligt overvurderede aktiemarkeder,
med det faktum, at, hvis rentesatsen blev sat op blot en
smule, ville lån til erhvervslivet ikke kunne tilbagebetales;
det er en krudttønde. Vi har en retning, vi kan gå mht.
dette, og jeg mener, det også siger noget særligt om
LaRouches studier i økonomi; det er ikke en overfladisk
fremgangsmåde. Det her er ligesom en læge, der studerer
medicin for at anvende det, for at hjælpe folk.
LaRouches økonomiske udsigt er tænkt at skulle anvendes af ledere, af det politiske system, for at forbedre folks
liv, og det nye paradigme, der er initieret i verden i dag,
er resultatet af Lyndon LaRouches og hans hustru Helga
LaRouches og vores bevægelses mobilisering, baseret på
de koncepter, som hr. LaRouche har udviklet og kæmpet
for i årtier.
Deniston: Det giver virkelig en følelse af, at der er en
helt ny fremtid, der skal udvikles, og som er helt anderledes end der, hvor vi nu står. Jeg mener, det afgjort er en
meget vigtig idé, at vi ikke bare tilføjer et eller andet
endegyldigt ligevægtspunkt for menneskehedens udvikling, men at vi har andre spring, fuldstændig revolutionerende spring at se frem til, og det er, hvad vi bør fokusere
på som menneskehed. Dette er et meget nyttigt perspektiv.
Herefter kommer spørgsmål og svar, med deltagelse
af live-publikum i Houston, Texas. Følg diskussionen på
videoen.

Kennedy: »Intet menneske kan fuldt ud fatte, hvor
langt og hurtigt, vi er kommet, men kondensér, om I vil,
de 50.000 år af menneskets optegnede historie inden for
et tidsrum af blot et halvt århundrede. Udtrykt således,
ved vi meget lidt om de første 40 år, bortset fra, at, i slutningen af dem havde det fremskredne menneske lært at
anvende dyreskind til at tildække sig. For omkring 10 år
siden, iflg. denne standard, kom mennesket ud af grottehulerne og byggede andre former for husly. For blot fem
år siden lærte mennesket at skrive og bruge en kærre
med hjul. Kristendom begyndte for mindre end 2 år siden.
Bogtrykkermaskinen kom i år, og for mindre end to måneder siden i hele denne 50-årige periode af menneskets
historie, gav dampmaskinen os en ny energikilde.
Newton udforskede tyngdekraftens betydning. I sidste
måned blev elektrisk lys og telefoner og automobiler og
flyvemaskiner tilgængelige. Blot i sidste uge udviklede vi
penicillin og fjernsyn og kernekraft, og nu, hvis det lykkes
Amerikas nye rumfartøj at nå Venus, vil vi bogstavelig
talt have nået stjernerne før midnat i dag.
Dette er et betagende tempo …«
Ross: Sammenlign denne optimisme, denne følelse af,
hvor hurtigt et fremskridt, vi bevæger os i, og tænk så
over, hvordan LaRouche satte dette i kontrast i det klip,
vi hørte med den ’grønne’ idelogi, en ideologi, der siger,
vores største forhåbning er grundlæggende set ikke at
eksistere; at vi ikke skal have nogen indvirkning på verden, ikke efterlade nogen fodspor. Selvfølgelig skal vi
ikke lave roderi, men ideen om, at alt, hvad mennesket
gør, er forkert og ødelægger en eller anden ikkeeksisterende, uvurderlig, naturlig orden, er en anti-vækst, antimenneskelig, virkelig meget umoralsk anskuelse, og den
har politiske rødder, som vi har diskuteret ved flere lejligheder.
Lad mig slutte her med at fremstille dette som et
grundlag for, hvordan reel økonomisk vækst virkelig ser
ud; hvad arten af en ændret forståelse på en bredere skala
er, som vi har set det med de skiftende former for ild.
Med opdagelsen af nye principper er vi gået fra ild via
træ, der gjorde metallurgi mulig; vi skabte ild via kemi,
med en ny verden, der åbnede sig; den elektriske revolution; atomrevolutionen; og så fulgte vi ikke op med atomrevolutionens potentiale, som på en vis måde er godt, for
det betyder, at vi har en hel eksplosion af udvikling, der
blot venter på at ske, hvis vi tager det op, hvilket i stigende grad er ved at ske i lande rundt omkring i verden.
Og vores mål er virkelig at frigøre dette og gå fremad
med gennemførelsen af LaRouches fremtidsudsigt; han
havde ret mht. økonomien, da alle andre tog fejl med så
betydningsfulde ting som f.eks. dot.com-nedsmeltningen
i 2007/08-krakket; det faktum, at hele vores økonomi, det
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