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Er det virkelig OK med narkoepidemien, der i USA har ført til et fald i den
generelle levetid; guvernør Bevin påpegede det faktum, at nogle af disse
sataniske budskaber også er i teksterne i popmusikken, i filmene, i
videospillene – bør vi tillade alt dette, og få vore samfund totalt ødelagt? Der
er en virkning af alt dette på de kognitive evner! Hvis man ønsker Lyndon
LaRouches Fire Love som den eneste løsning til at undgå systemets kollaps,
jamen, især den fjerde lov kræver et forceret program for fusionskraft, for
international rumforskning og rumrejser. Man kan ikke have folk med ødelagte
hjerner, fordi de er afhængige af disse ting, og så få dem til at blive kreativ,
produktiv arbejdskraft.
Så det er én og samme diskussion, vi har brug for – vi har brug for et Nyt
Paradigme, og vi må have et uddannelsessystem, der understreger skønheden i
klassisk kultur, der understreger karakterens skønhed som et udviklingsmål. Det
var Wilhelm von Humboldts idé, som trods alt havde indflydelse på meget af
undervisningssystemet i Europa og USA i det 19. århundrede, og det holdt sig
endda til langt ind i det 20. århundrede, og han havde den idé, at formålet med
uddannelse må være karakterens skønhed. Hvem taler om dette nu om stunder? Hvis
man tager nogle af disse børn, der er afhængige af disse voldsvideospil, eller
endnu værre, der kigger på forfærdeligt materiale på Internettet, hvor der
bruges tortur og sådanne ting, og som virkelig bliver ødelagt. Deres hjerner
bliver fuldstændig ødelagt!
Eftersom guvernør Bevin har krævet en national debat om dette, og præsident
Trump heldigvis også ønsker at tage dette spørgsmål op, mener jeg, vi må have en
sådan debat, for det er efter min mening en integreret del af USA’s tilslutning
til det Nye Paradigme og den Nye Silkevej, for vi kan ikke have, at dette
fortsætter.
Schiller Instituttet har i mange år bevist, at, med klassisk musik, med klassisk
poesi, med Schiller, med Shakespeare, kan man transformere folk og få en
æstetisk opdragelse, og det er præcis, hvad vi har brug for lige nu.
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