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Dette webcast har til formål at gøre folk aktive; gå med i
Schiller Instituttet; hjælp os med at udbrede den idé, at en
ny relation mellem nationer absolut er mulig og allerede er
ved at blive til virkelighed. Så sid ikke på sidelinjen. Bliv
aktiv sammen med os, for dette er en af de perioder, der har
et enormt potentiale. I sidste uge talte vi om Murens fald og
den store, historiske chance, dette repræsenterede; men jeg
mener, at, hvis man ser på den mulighed, at menneskeheden kan
bevæge sig ind i en total ny æra, hvor der er velstand for
alle; fred mellem nationer definerer en ny civilisationsæra.
Det er min absolutte overbevisning, at, under forudsætning af,
at der ikke kommer en stor tragedie som et finanskrak, for
hvilken der ikke gennemføres nogen løsning i tide, eller en
anden krise, der sparkes i gang omkring en eller anden
hændelse, en ’fake’ historie; jeg mener, at det nye
verdenssyn, denne idé om, hvad Vestens populærkultur er blevet
til, eller hele kulturen, hvor alt er tilladt, ingen
kriterier, ingen standard, ingen moralskhed; det er noget, der
ikke kan holde. Det er en falsk tro, det er en ideologi; det
er en afsporing af menneskets sande natur, og jeg tror, det
vil forsvinde på samme måde, som skolastikken forsvandt, fordi
det var en utilstrækkelig idé, der var knyttet til en bestemt
periode i Europas historie i middelalderen. Det forsvandt; i

dag har vi ingen skolastikkere, i hvert fald ikke i denne
gamle form. Jeg er overbevist om, at vi har en chance for at
få en ny renæssance, at få en opløftelse af folk, hvor alle
kulturers, alle planetens nationers bedste traditioner bliver
genoplivet; og ud af dette kan vi skabe en ny renæssance. Jeg
mener, dette er en absolut realistisk mulighed. Så være glad
og gå sammen med os!
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