Yuval Noah Harari paljastaa: "Emme
tarvitse väestön suurta enemmistöä”
Yuval Noah Harari spills the beans: ‘We just don’t need the vast majority
of the population’
By Leo Hohmann, 15.8.2022

Teknologia "mahdollistaa ihmisten korvaamisen".
Maailman Talousfoorumin (WEF) huippuneuvonantaja Yuval Noah Harari on hiljattain
antamassaan haastattelussa todennut, että "suurta enemmistöä" maailman 7,5 miljardista
ihmisestä ei yksinkertaisesti enää tarvita johtuen teknologisesta edistyksestä keinoälyssä,
koneoppimisessa ja biotekniikassa.
Yhdellä lauseella Harari vahvisti sen, mitä me "salaliittoteoreetikot" olemme sanoneet jo vuosia,
että globalistinen valtaeliitti haluaa vapauttaa maailman ihmisistä, joita he pitävät "hyödyttöminä".
Siksi kutsummekin heitä globaaleiksi pedoiksi (predator).
"Emme vain tarvitse väestön suurta enemmistöä", sanoi Harari, joka on historioitsija, futuristi,
suosittu kirjailija ja ennen kaikkea äärimmäisen vaikutusvaltaisen WEF:n perustajan ja johtajan
Klaus Schwab'in pääneuvonantaja.
Joka vuosi WEF viihdyttää tuhansia uskollisia seuraajiaan päämajassaan Sveitsin Davosissa.
Heihin kuuluu valtionpäämiehiä, kongressiedustajia, kuvernöörejä, yritysten toimitusjohtajia ja jopa
Hollywoodin viihdetaiteilijoita sekä urheilu- ja musiikkimaailman tähtiä. Heille syötetään täysi dieetti
propagandaa, jonka ovat kokanneet Harari'n ja Schwab'in kaltaiset lusiferilaisten vaikuttamat
intellektuellit.
Suosittelen, että kuuntelet Harari'n haastattelun Chris Anderson'in, TED-mediaryhmän johtajan,
kanssa (julkaistu 9. elokuuta). Kerro kommenteissa, mitä mieltä olet hänen lausunnoistaan ja
maailmankuvastaan.

https://youtu.be/w7DohVZS5Yo
Harari toistaa aiemmat ennustuksensa "hyödyttömästä luokasta", joka koostuu
"työllistymättömistä" ihmisistä. Aiemmissa lausunnoissaan Harari on sanonut, että nämä
hyödyttömät ihmiset on pidettävä rauhallisina huumeiden ja viihteen avulla, muuten meillä on
ongelma käsissämme. Miten pääsemme eroon miljardeista hyödyttömistä syöjistä, tai ainakin
hillitsemään heidän vihansa ja katkeruutensa, kun heidät on heitetty yhteiskunnan jalkakäytävälle?
Hararin mukaan 1900-lukua leimasi kolme isoa "tarinaa", joita ihmiset kertoivat itselleen
selittääkseen maailman: Fasismi, kommunismi ja liberalismi.

Propagandaviestinnässään kansalle jokainen näistä kolmesta liikkeestä painotti "tavallista ihmistä",
toisin kuin aikaisempina historiallisina aikoina, jolloin kuninkaat ja kuningattaret hallitsivat
jumalallisin oikeuksin ja aateliset omistivat maan käyttäen muita maaorjina.
Nyt 2000-luvulla ihmiset "eivät enää ole osa tulevaisuuden tarinaa", Harari sanoo. Heillä ei
yksinkertaisesti ole roolia. Ihmiskunnan versio 1.0 on poistumassa käytöstä ja vain ne, jotka ovat
halukkaita siirtymään versioon 2.0 ja liittymään täysin uuteen trans-ihmisten (transhumans) lajiin,
toivotetaan tervetulleiksi esiintulevaan teknokraattiseen yhteiskuntaan.
"On psykologisesti paljon pahempaa tuntea olevansa hyödytön kuin tuntea olevansa
hyväksikäytetty", Harari sanoo yllä olevalla videolla.
On totta, että tarkoituseton elämä on äärimmäisen masentavaa.
Mutta kuten aina, Harari kertoo puolitotuuden salaten samalla perimmäisen totuuden.
Riippumatta siitä, mihin teknologia johtaa maailmaa, Jeesukseen Kristukseen uskova tuntee aina,
että hänellä on tarkoitus, koska hän ei saa elämänsä tarkoitusta työstään, maineestaan, eikä siitä,
että joku henkilö tai ryhmä hyväksyy hänet. Me pyrimme miellyttämään Jumalaa ja vain Häntä.
Saamme tarkoituksemme siitä, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi, että olemme syntyneet
vapaalla tahdolla päättämään, seuraammeko häntä vai muita lampaita, jotka seuraavat turhia
johtajia, sokeita oppaita, kuten Harari ja Schwab, pelkkiä kuolevaisia, jotka luulevat olevansa
kaikkia muita älykkäämpiä, vaikka todellisuudessa ovat säälittäviä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan
Pyhän Hengen arvostelukykyä. He ovat tyhjiä sieluja, jotka lausuvat typeriä inhimillisiä
"hypoteeseja", koska heillä ei ole peräsintä, joka pitäisi heidät polulla, joka johtaa elämään,
iankaikkiseen sellaiseen. Harari voi tarjota vain toivottomuutta. Voi, mutta hänhän kuulostaa niin
fiksulta esitellessään synkkää sanomaansa!
Vaikka kolme hänen mainitsemaansa liikettä - fasismi, kommunismi ja liberalismi - todellakin
hallitsivat poliittista ja kulttuurista maisemaa suunnilleen vv. 1800-2000, on olemassa neljäs tarina,
ikuinen tarina, jolla ei ole alkua eikä loppua ja joka voittaa ne kaikki. Tämä tarina on Raamatun
kertomus kaikkivaltiaasta Luoja-Jumalasta ja hänen Kristuksestaan, joka loi ihmiskunnan
kuvakseen ja antoi heille säännöt, joiden mukaan elää. Hän kohottaa ja kukistaa kaikki ihmisen
valtakunnat, perustuivat ne kuninkaalliseen sukuun, fasismiin, kommunismiin, nykyiseen
"liberaaliin maailmanjärjestykseen" tai kansakunnat nielevään esiintulevaan teknokraattiseen
petojärjestelmään.
Danielin kirja selittää yksityiskohtaisesti, miten sarja maallisia valtakuntia nousee ja kukistuu, ja
vain yksi jää lopulta pystyyn, nimittäin Jumalan ja hänen Kristuksensa valtakunta.
Ateistina Harari jättää huomiotta kaikkein suurimman "tarinan". Hän on niin kiinni ihmiskunnan
tarinassa, niin itsekeskeinen, että ei näe Jumalan kaikenkattavaa tarinaa selityksessään sille, mistä
olemme ihmisinä tulleet ja mihin olemme menossa asioiden suistuessa raiteiltaan yhä enemmän ja
enemmän. Teknologia ei tule olemaan pelastajamme. Tekoäly ei voi pelastaa meitä. Itse asiassa
monet, jotka antautuvat tekoälyn valvoman petojärjestelmän armoille, menettävät sielunsa.
Harari voi sanoa, että ihmiset on korvattu tekoälyllä, koneoppimisella, estoketjulla ja biotekniikalla,
ja on totta, että nämä teknologiat ajavat nyt maailman talouksia, kun teknokratia ja globalismi
johtavat globaaliin lopunajan dystooppiseen orjavaltioon.
Mutta teknokratiaa uhkaa sama kohtalo kuin muita Hararin mainitsemia "tarinoita". Ja väitän, että
teknokraattinen petojärjestelmä ei kestä edes yhtä kauan kuin kommunismi tai liberalismi ennen
joutumistaan historian roskakoriin.

Harari olettaa, että ahdistus siitä, että keinoäly ja korkeasti koulutettu "teknologialuokka"
syrjäyttävät meidät, on maailman "pettymyksen ja liberaalin järjestyksen vastaisen reaktion"
taustalla.
"Osa siitä, mitä voisi olla tapahtumassa, on, että ihmiset ymmärtävät - ja he ovat oikeassa
ajatellessaan, että 'tulevaisuus ei tarvitse minua. ... Ehkä jos he ovat mukavia, he heittävät minulle
joitakin murusia, kuten yleisen perustulon.'”
"Siirry nyt eteenpäin 2000-luvun alkupuolelle, jolloin emme tarvitse väestön suurta enemmistöä",
Harari jatkaa, "koska tulevaisuus on yhä kehittyneemmän ja kehittyneemmän teknologian, kuten
tekoälyn ja biotekniikan, kehittämistä."
Harari lisää, että "nämä teknologiat tekevät yhä enenevässä määrin tarpeettomaksi" ... "kaiken
sen, mitä ihmiset vielä tekevät ja mikä on hyödyllistä" ja siten "mahdollistavat ihmisten
korvaamisen".
Vaikka myöntää, että tekoälyn kaltaiset teknologiat avaavat uusia ja "mielenkiintoisempia
työpaikkoja", Harari toteaa, että "ei ole selvää, että monetkaan pystyvät tekemään niitä, koska ne
vaativat korkeaa ammattitaitoa ja paljon koulutusta".
Tässä kohtaa moderni teknokratia alkaa muistuttaa vanhaa gnostilaista pakanuutta, jossa tietyllä
elitistisellä luokalla on pääsy salaiseen tietoon, jota tavallinen kansa ei pysty hyödyntämään.
Kaikki on toivotonta, jos kuuntelee Hararia.
Harari on täynnä nokkelia valheita ja puolitotuuksia. Hän on kirjaviisas, mutta häneltä puuttuu
sellainen todellinen viisaus ja arvostelukyky, joka tulee ylhäältä. Niinpä hän ei näe, että on matkalla
tuhoon. Tai ehkä hän näkee, mutta haluaa uskoa, että se on vain tavallinen kansa, joka tuhotaan.
Joka tapauksessa hän on niin eksyksissä, kuin vain eksyksissä voi olla ja näyttää päättäneen
viedä mukanaan mahdollisimman monta kanssaihmistään tuhoon johtavalle pimeälle tielle.
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