Дeбил становится общественной
нopмой
Sõber Mel Iks on teinud ära tänuväärse töö loengu
refereerimisel[vt. pärast videot], siiski, vene keele oskajail
soovitan kuulata kogu loeng. Eeraldi sooviks osundada 12:29:
“Debiile on erinevaid, kuid nende ühine omadus on, et nad
asuvad väljaspool keelelise mängu piire … “[aidake leida hea
vaste]
Tean, et paljudele Vene filosoof Dugin ei meeldi, aga antud
filosoofilises analüüsis toob ta välja tänapäeva globalistliku
ideoloogia põhilise häda, mis see inimeste mõistuses põhjustab
ja see on mõtte ning kriitilise analüüsi puudumine. Kui kõnes
või tekstis puudub sügavam mõte, siis võib seda küll lugeda
või kuulata, kuid see ei vii mõtestatud tõe tunnetamiseni. Ka
tehisintellekt on sisuliselt debiilne, kuna ta ei mõista
nähtuste sisu ega mõtet. Ehk debiil on psühholoogia diagnoosi
järgi inimene, kel puudub loetu või kuuldu sisulise mõistmise
võime või nn. funktsionaalne lugemisoskus. Dugin on kaugel
sellest, et kedagi solvata, vaid ta filosofeerib
postmodernistliku vasakliberalismi kui debiilsust üleüldiseks
normiks seadva ideoloogia üle. Ta leiab, et ka internetis
toimuv on laias laastus debilismi üks vorme. Debilism on ka
näiteks see, kui ajakirjandus lähtub üksnes tekstist või
kõnest ja kisub kontekstist välja lõike vaid nendele omapoolse
tõlgenduse andmiseks, süvenemata seejuures teksti sisusse või
edasiantu mõttesse. Lõppjäreldus oleks siis see, et maailmas
momendil asetleidev paradigma muutus teenib ühiskonna
debiliseerumist, mis kinnistatakse inimeste tehisintellektiga
ühendamises ehk kiibistamises ja internetiga ühendamises. Uus
“normaalsus” on tegelikult debiilsuse võidukäik, kus kõik küll
oskavad teksti lugeda ja kõnesid kuulata, kuid keegi ei mõista
nende sisu ega mõtet, sellest tulenevalt siis ka ei oska näha
mõtete vahelisi semantilis – tähenduslikke seoseid ega

tunnetada neis olevat vaimset tõde. Tuleviku tekstid ja kõned
koostatakse selliselt, et neis puudub sügavam mõte ja vaimne
tähendus, kus on vaid pinnaline loosunglikkus ja ideoloogiline
dogmaatika, mida asutakse “kaitsma” vihakõne seadusega, nn.
foobiasiltidega ja senikehtinud normaalsuse dehumaniseerimise
kaudu. Kui Uut Maailmakorda kuidagi defineerida, siis see
oleks maailm täis debiile, kel puudub võime tunnetada tõde ja
kes on jäetud ilma oskusest iseseisvalt mõtelda.

