
 

Jeg var til et møde med temaet: Hvad er en socialistisk revolution? 
 

Problemstillingen var og er: Er det nødvendigt at have  
et centraliseret parti for at gennemføre en revolution,  
og hvad er forholdet mellem det og spontanitet? 

 
 
Man kan have forskellige bevidsthedsstrukturer. Hvis to arabere snakker sammen, forstår de fint hinanden. Og 
hvis 2 jøder snakker sammen, forstår de også fint hinanden. Men hvis en araber og en jøde snakker sammen, 
misforstår de hinanden hele tiden. Noget lignende ses i USA. Hvis en Demokrat snakker sammen med en Re-
publikaner, misforstår de hinanden hele tiden. I Europa har de fleste den samme bevidsthedsstruktur, men 
den er splittet i primært 2 dele, sådan at de venstreorienterede identificerer sig med den ene del – og de høj-
reorienterede med den anden. Og hvis en venstreorienteret og en højreorienteret snakker sammen, bruger 
de måske de samme ord, men de bevidsthedsmønstre, som de ser for deres indre blik, er helt forskellige. 
 
Hjerneforskerne i dag leder efter det, den styrer bevidstheden, men har endnu ikke fundet det. Men de er 
overbeviste om, at det findes i hjernen. Men en forsker gennemførte for et par år siden nogle dyreforsøg – 
som vi kender det med hunde, aber og andre dyr – for at undersøge deres intelligens. Men denne forsker 
gennemførte det med gopler i et akvarium fuld af vand. Gopler har ingen hjerne. Men han beviste, at de var 
intelligente og kunne lære af erfaringerne fra hans forsøg.  
 

Og hermed er vi kommet til forholdet mellem forskerne i Vesten og forskerne i 
Østen. I Vesten mener forskerne, at bevidstheden sidder i hjernen, og at der 
går nervetråde ud til alle dele af kroppen. Det er hjernen, der styrer kroppen.  
I Østen mener forskerne, at bevidstheden sidder i energilegemet, som er et 
elektrisk felt rundt om kroppen, og at der går nervetråde op til hjernen, hvor 
bevidstheden aflejrer sig. Her er det energilegemet, der styrer hjernen.  

 
Tegningen her til venstre er et gammel kinesisk symbol, der handler om bevidsthed. Karl Marx mente, 
at det europæiske menneske havde udviklet sig frem til denne bevidsthed, idet han og de fleste filosof-
fer dengang tydeligt oplevede, at de havde 3 del-bevidstheder i henholdsvis hoved, bryst og underliv. 
Og Marx mente, at det især var følelserne i brystet, der satte en revolutionær proces i gang. Friedrich 

Engels, som var Marx’s skrivekammerat, var måske enig. Men Engels fokuserede mere på, hvordan man – ikke 
bare kunne sætte en social proces i gang – men føre den igennem til socialisme. 
 
En revolutionær situation opstår, når samfundet bryder sammen, sådan at intet fungerer, og der opstår føde-
varemangel mm. Så reagerer folk spontant. Og så er der forskellige grupper, der forsøger at påvirke situatio-
nen. De trækker i vidt forskellige retninger. Og det kan lige så godt gå i en fascistisk retning som i en sociali-
stisk. Derfor skal der være nogle, der har en revolutionær bevidsthed, og som folk har tillid til.  
 

Og her er det, at Engels mente, at man skal knytte sig til bevidstheden i højre side – idet Engels kaldte 
bevidstheden i venstre side for ”falsk”, fordi den kun var spontan.  
   Hvis bevidstheden kun kan indtage 2 mulige strukturer, har Engels selvfølgelig ret i, at man skal væl-
ge den i højre side – for ellers bliver det bare spontane handlinger, der går i alle retninger. 

 
Efter Marx’s død opfandt Friedrich Engels begrebet ”videnskabelig socialisme” Det handler om bevidstheden i 
højre side. Her har man sine tanker i hovedet – og oplever sin krop som noget, der reagerer følelsesmæssigt 
spontant. 
 

De fleste venstreorienterede i nyere tid mener, at bevidstheden i venstre side er kunstig skabt af kapita-
listerne for at undertrykke arbejdere og kvinder. Der er kun én rigtig bevidsthed – og den er vist med 
symbolet her til venstre. Det var denne bevidsthedsstruktur, som filosoffen Aristoteles i det gamle Græ-
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kenland mente, var den bedste bevidsthed – og det er den, som den europæiske overklasse stadig mener, at 
man skal bruge til at styre samfundet. Det var også den bevidsthed, som bureaukratiet i Sovjet brugte, og som 
var med til at smadre den socialistiske bevægelse. 
 
Ifølge gammel kinesisk visdom er der 7 andre bevidst-
hedsstrukturer. Og det sædvanlige er, at folk vælger én 
af dem som den vigtigste – og at der opstår 8 grupper i 
befolkningen, som har hver deres mening om, hvad der 
er vigtigst. Den revolutionære bevidsthed – efter kinesernes mening – er, at man skifter rundt mellem alle 8. 
 
I USA er halvdelen af den litteratur, som førsteårsstuderende på samfundsvidenskabelige uddannelser skal 
læse, gamle kinesiske skrifter. Og i de sidste 20-30 år er den gamle kinesiske visdom blevet meget udbredt i 
revolutionære kredse i USA. Det har medført, at der er meget store dele af ungdommen, som nu går ind for 
socialisme og revolution. Venstrefløjen og marxister i Europa kender intet til det her. De ved ikke, hvad man 
kan bruge de forskellige energimønstre og deres bevidstheder til. Men nu er det tid til at blive klogere. 
 

Lad os først se på den kinesiske revolutionære bevidsthed, som 
handler om at skifte rundt mellem alle 8 bevidsthedsmønstre.  I 
stedet for at tegne alle 8 symboler plus pile, skiftede man over 
til at tegne ying-yang symbolet, som vises her til højre. I lands-
byerne gennemførte man en runde hver måned. I staten fik man 
efterhånden en 20-årig runde. Og man har lige afsluttet en run-
de, hvor man 100 % har kopieret Vestens produktion. Hvad der 
sker de næste 20 år, vil sandsynligvis blive anderledes. 
 
Mao læste om den europæiske bevidsthed – og opdagede, at der var denne særlige 
bevidsthed, der havde 2 poler, og som gjorde, at man kunne have to tanker samtidig 
og analysere dem. Mao kombinerede så den kinesiske og den europæiske bevidsthed, 
idet han fastholdt, at man skulle gennemføre runder gennem alle bevidsthedsmøn-
strene, men at man skulle standse op i den analyserende bevidsthed, hvor man kunne 
have én tanke om erfaringer og en anden tanke om fremtidsplaner – og vel at mærke 
kunne sammenligne dem, så man reelt blev klogere.  

 
Jeg mener, at en revolutionær bevidsthed dels er at gennemføre bevidsthedsrunder – og dels standse op i 
enhver af de 8, idet jeg mener, at der er brug for dem alle. 
 
Historisk har det vist sig, at de forskellige kulturer er stivet i hver deres bevidstheds-
mønster, idet de har opdaget og erkendt, at lige præcis deres bevidsthedsmønster giver 
nogle meget konstruktive bevidstheder. Her er vist det arabiske bevidsthedsmønster. 
Både shia- og sunni-muslimer har dette bevidsthedsmønster. Men de er meget uenige 
om, hvornår man skal bruge det ene frem for det andet. 

 
Her ses så det bevidsthedsønster, som man har i det Republikanske parti i USA. Det 
stammer fra Indien, hvor det hører til den kaste, der udgøres af bønder og arbejdere. 
Det konstruktive opstår, hvis de to sider ”samarbejder”. I USA gør de ikke. Så der er 
intern splid i partiet. De ”rigtige”  græsrødder bruger bevidstheden i højre side, hvor 
man bare koordinerer sig med hinanden. Og så er det nogle hjernestyrede partifæller, 
der bruger venstre side – og vil have lov og orden. 
 
 

Noget tyder på, at man i mange kulturer har ”opdaget”, at ét af bevidsthedsmønstrene rummer en stor 
visdom, og så har man knyttet sig til den. Men på grund af sådan en ensidighed, opstår der nogle dårlig-



 

domme, og så ”opdager” man, at det ”modsatte” bevidsthedsmønster kan afbøde for dumhederne. Og 
resultatet bliver så, at man får en polariseret eller spaltet bevidsthed med 2 modsatte del-bevidstheder. 
 
I Indien ses dette bevidsthedsmønster hos munke. Det giver en oplevelse af, at al 
materie og alt liv hører sammen – og at der er en kollektiv bevidsthed, som man kan 
knytte sig til. Her dyrker man yoga (højre side) og meditation (venstre side). I mange 
indianerstammer ser man det samme bevidsthedsmønster. Her tager man kontakt til 
hjortenes fælles ånd, inden man skyder et enkelt dyr, hvorefter man siger tak til 
hjortenes fælles ånd. 
 

Og så er der det europæiske bevidsthedsmønster. Oprindelig stagnerede de gamle 
grækere i højre sides mønster. Og de gamle jøder gjorde det i venstre sides mønster. 
Men disse 2 kulturer smeltede sammen i det viste mønster og skabte først den kristne 
kirkes bevidsthedsstruktur – og siden hen den verdslige, som vi kender i dag. De 
venstreorienterede identificerer sig med højre side – og de højreorienterede med 
venstre side. Man tager afstand fra modstandernes bevidsthed og kalder den ”falsk”. 
Men man har den i sig. 
 

Europæerne har så op igennem historien fået nogle samfundsproces-
ser, der har medført 3 spaltninger i bevidstheden. I 1400-tallet blev 
det dyriske i underlivet ondt. Og kvinders underliv kunne blive besat 
af Satan, hvorefter de skulle brændes levende på bålet. I 1860’erne 
kom der en spaltning mellem højre og venstre side, hvorefter den ene 
halvdel af befolkningen hader den anden halvdel. Marx og de revolutionære slap spaltningerne. Men 
spaltningerne kom igen efter Marx’s død. Efter 1990 er naturen og det dyriske ikke ondt mere. Men vi har nu 
6 del-bevidstheder og tilsvarende 6 samfundsgrupper, der går op i hver deres sag. Man kan danne et 
overflade-JEG, der lægger sig hen over spaltningerne – og giver en bevidsthed om at begrunde og forklare de 
modsætninger, der er. 
 

Og nu melder der sig så spørgsmålet: Skal vi fastholde, at den eneste rigtige bevidsthed er den, der er 
i europæernes højre side – og at den, de har i venstre side, er falsk. Eller er der behov for, at vi også 
inddrager andre bevidsthedsmønstre for dels at skabe en revolutionær bevidsthed – og dels være i 
stand til at føre en samfundsprocesss igennem til succes, når – og hvis - der opstår en revolutionær 

situation.  
Jeg er enig i, at det er nødvendigt at have den bevidsthed, som mange nutidige marxister mener, at vi skal 
have. Og jeg ved også, at alle spaltninger i bevidstheden forsvinder, når man kommer til en revolutionær 
situation. Men jeg er helt sikker på, at hvis man nøjes med denne ene bevidsthed, havner man i samme 
situation, som i den gamle Sovjetunion. Jeg er overbevist om, at det er nødvendigt, at man – som det 
revolutionære styrende parti - behersker alle 8 bevidsthedsmønstre. Sådan og kun sådan, kan man få hele 
folket med sig. 
 
Det fremtidige ”revolutionære samfund” vil så også blive et multikulturelt samfund, idet alle kulturernes 
bevidstheder vil blande sig med hinanden. 
 

Hvis du vil vide mere, kan de se videoer på www.folkets-akademi.dk 
Du kan også købe nogle bøger non-profit på www.forlaget-lynet.dk 
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