“Üheski meie vastuses koroonaviirusele ei ole midagi uut.”
Charles Eisenstein
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Charles Eisenstein
“Kliima – uus lugu” (e.k. 2021)

“Üheski meie vastuses koroonaviirusele ei ole
midagi uut, nad kõik kujutavad endast vaid
varasemate trendide võimendatud vorme. Vaatame kasvõi seda, kuidas üha suurem osa sotsiaalsest suhtlusest on kolinud internetti, see
on toimunud juba vähemalt viimased paarkümmend aastat, nüüd oleme selleks sunnitud
ja asi on viidud äärmusesse. Vaatame seda, kui
palju kaubandusest on internetti liikunud, pöörame tähelepanu hügieenimaaniale ja batsillipelgusele. Vaatame ka seda, kui palju elust on
õuest tuppa pagenud. Kui mina laps olin, siis
sebis hoovis pidevalt jõuk jõnglasi. Kui sind
õue ei lastud, siis oli see karistus. Nüüd on asjad pigem vastupidi. See ei juhtunud ühtäkki
koos koroonaviirusega.”
Charles Eisenstein “Kontrolliepideemia”

“Ameerika ühiskonnal ja majandusel on oma
rütm. Iga viiekümne aasta tagant käivad nad
läbi valusast ja suurt segadust tekitavast kriisist. Säärastel aegadel on õhus tunne, et majandus kukub kokku ja kogu ühiskond selle järel.
Meetmed, mis olid viiskümmend aastat hästi
töötanud, ei anna enam soovitud tagajärgi,
vaid tekitavad otsest kahju. Tekib kriis poliitikas ja kultuuris, sest varasemad enesestmõistetavused seatakse kahtluse alla. Poliitilise eliidi
arvates tuleks samu asju edasi teha, aga veel
suurema põhjalikkusega. Ent üha suurem osa
hammasrataste vahele jäänud rahvast ei ole
sellega enam nõus.“
George Friedman
“Tulipunktid: Euroopas küpsev kriis” (e.k.
2019)

George Friedman “Maru enne rahu”

“Väga oluline on mõista, et Sinine kirik rajaneb ringhäälingu mudelil, mida iseloomustab
rääkija ja kuulaja rollide põhimõtteline erinevus. See tuleb eriti selgelt välja televisioonis,
kus väga väike hulk inimesi saab rääkida ja
väga suur hulk inimesi peab kuulama. Võrgumeedias on olukord sümmeetriline. Televisioonis on asi põhimõtteliselt teisiti. Uudisteankur
räägib, mis toimub, ja ülejäänud kõik kuulavad
teda. Selles on väga palju passiivsust. Minu
ülesanne ei ole aru saada, mida mulle räägitakse. Minu ülesanne on lugu, mida mulle räägitakse, omaks võtta ja heaks kiita. Meil on
väga hea põhjus arvata, et Sinine kirik on omadega läbi, mis tähendab seda, et see on muutunud seniilseks.“
Sinine kirik

Jordan Hall, Rebel Wisdom

“Lääne tervishoiupoliitika moraalsete lähtekohtade karm kriitik, Austria losoof ja katoliku kiriku preester Ivan Illich näeb meditsiinikulutuste kontrollimatu kasvu taga uut „monoliitset maailmareligiooni, mille dogmad on
saanud osaks kohustuslikust kooliharidusest
ning mille kõlbelised juhised on meie elu bürokraatliku ümberkorraldamise aluseks.“ „Suur
osa moodsast meditsiinist eitab patoloogiliselt
surma,“ sekundeerib talle John Gray, „ja peegeldab seega laiemat kultuuri, mis ei suuda endale tunnistada, et niisamuti, kui on võimalik
surra õnnelikult, on võimalik lasta ka oma hingel mõttetus pikaealisuses närbuda.“

Ivan Illich

“Majanduslik inimene ja
poliitiline loom” (2015)

fi

“Surm on punkt, kus määratute kulutuste
hinnaga koolitatud tarbija tuleb viimaks
kahjumiga maha kanda. Surmast on saanud
tarbijate vastupanuliikumise ülim vorm.”

“Saksa juurtega Briti kirjamees Erich Heller
viib ühes oma essees jutu omaaegsele Baierimaa kabareeartistile Karl Valentinile. Viimasel
olevat olnud number, kus peale eesriiet avaneb
pealtvaataja ees lava, mille keskmes on üksik
laternapost ja selle tekitatud valgussõõr. Valentin otsib sõõrist midagi. Kui temaga liitub
abivalmis politseinik, saab teatrisõber teada,
et otsitakse võtmeid. Mõne aja pärast küsib
korravalvur: „Oled sa kindel, et sa oma võtmed
siia kaotasid?“ — „Ei,“ vastab Valentin, „ma
kaotasin nad sinna“ ja osutab käega ümbritsevasse pimedusse. — „Miks sa siis sealt ei otsi?“ pärib politseinik. — „Seal ei ole valgust.“”
Karl Valentin
1882–1948

“Meie viroloogiline tripp” (2020)

