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Evil twins of transhumanism and technocracy’ driving the world toward humanity
2.0 by Leo Hohmann

ON JULY 12, 2021 BY LEOHOHMANNIN UNCATEGORIZED  3 COMMENTS

Kirjoittaja Patrick Wood viittaa teknokratian ja transhumanismin väliseen pahaan 

synergiaan, joka on johtanut meidät maailmanlaajuisen katastrofin partaalle Big Pharma'n 

massatuottaman kokeellisen geeniterapian muodossa, jota edistetään 

ennennäkemättömällä globaalilla propagandakampanjalla.
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Hän selittää, että teknokratia ja transhumanismi istuvat skientismin pseudotieteellisen 

uskonnon päällä, joka olettaa, että tiede on jumala ja tutkijat ja insinöörit sen papisto.

Seuraavassa artikkelissa Patrick Wood, Technocracy.News'in päätoimittaja, tarjoaa puitteet 

ymmärtää teknokratian ja transhumanismin kaksossisaruksia. Yhdessä ne muodostavat 

moottorin, joka ajaa maailmaa kohti uutta massavalvonnan, seurannan, jäljittämisen ja 

jokaisen ihmisolennon reaaliaikaisen toiminnan mittaamista, jotka yhdessä muodostavat 

”inhimillisen pääoman”, jota teknokraatit pyrkivät manipuloimaan ja hyödyntämään omaksi 

edukseen. He visioivat maailmaa, jossa ihmiset ovat enemmän robottien kaltaisia ja robotit 

enemmän ihmisten kaltaisia.

By Patrick Wood: 

Teknokratia tarkoittaa yhteiskunnan muutosta, kun taas transhumanismi siinä yhteiskunnassa 

elävien ihmisten inhimillisen tilan muutosta. Mutta mikä tärkeintä, niitä on vastustettava ja hylättävä

jokaisella olemuksemme solulla.

Kumpaakin pönkittää scientisminä tunnettu uskonnollinen käsitys, jonka mukaan tiede on jumala ja

tutkijat, insinöörit ja teknologit papisto, jotka siirtävät tulokset käytäntöön.

On kohtalokas virhe rinnastaa scientismi tieteeseen. Todellinen tiede tutkii luonnollista maailmaa 

käyttämällä testattua tieteellistä menetelmää toistuvin kokein ja validoinnein. Sitä vastoin scientismi

on spekulatiivinen metafyysinen maailmankatsomus koskien maailmankaikkeuden luonnetta ja 

todellisuutta sekä ihmisen suhdetta siihen.

Scientismi kumoaa perinteiset uskonnolliset näkemykset, moraalin ja filosofian ja katsoo sen sijaan

tieteen olevan henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen moraalisen arvon lähde.
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Teknokratian ja transhumanismin suhde voitiin nähdä jo vuonna 1933, kun Harold Loeb kirjoitti 

teoksensa Life in a Technocracy: What It Might Be Like (Elämä teknokratiassa: Millaista se voisi 

olla):

"Teknokratia suunnittelee uutta domestikaation muotoa, sellaista, jossa ihmisestä voi tulla 

enemmän kuin ihminen ... Teknokratia on suunniteltu kehittämään ns. korkeampia kykyjä 

jokaisessa ihmisessä eikä saamaan itsekukin alistumaan osaansa, johon on syntynyt…

Jalostamalla tiettyjä yksilöitä erityisiin tarkoituksiin ... teknokratian pitäisi sitten aikanaan 

tuottaa ihmisten rotu, joka on laadultaan ylivoimainen verrattuna mihin tahansa maan päällä 

nyt tunnettuun ... "

Loeb näki siis teknokratian (yhteiskunnan) korkealaatuisia ihmisiä tuottavana soveltamalla 

edistynyttä tekniikkaa ihmisen olosuhteisiin.

Teknokratian luonne

Kolumbian yliopiston tutkijoiden ja insinöörien vuonna 1932 virallistama liike määritteli itsensä 

lehtensä The Technocrat vuoden 1938 numerossa:

Teknokratia on yhteiskunnallisen tekniikan tiede, koko yhteiskunnallisen mekanismin 

tieteellinen toiminta tuottamaan ja jakamaan tavaroita ja palveluja koko väestölle ... 

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa se tehdään tieteellisenä, teknisenä, käytäntöön 

soveltamisen ongelmana.

Teknokratia oli todellakin tieteeseen ja sen yhteiskuntaan soveltamiseen perustuva taloudellinen 

järjestelmä. Teknokraatit olivat varmoja, että heidän tieteellinen lähestymistapansa oli niin 

vanhurskas, että yhtään mitään poliittisia rakenteita ei tarvita:



"Ei ole sijaa politiikalle, poliitikoille, rahoitukselle eikä rahoittajille, salakaupalle eikä 

talousrikollisille ... Teknokratia jakaa jakamistodistuksella, joka on jokaisen kansalaisen saatavana 

syntymästä kuolemaan."

Nykyään teknokratia sisältyy Maailman Talousfoorumin  (WEF) Suureen Nollaukseen ja eri YK:n 

kestävän kehityksen julistuksiin: Agenda 21, 2030 Agenda, New Urban Agenda jne.

Transhumanismin luonne

Vuonna 1990 Max More määritteli transhumanismin modernin filosofian tukipylväänä seuraavasti:

"... luokka elämänfilosofioita, jotka pyrkivät älykkään elämän evoluution jatkamiseen ja 

kiihdyttämiseen nykyisen inhimillisen muotonsa ja inhimillisten rajoitustensa tuolle puolelle 

tieteen ja teknologian keinoilla elämää edistävien periaatteiden ja arvojen ohjaamana."

Keino päämäärän saavuttamiseksi on viime kädessä geenitekniikka, joka ottaa haltuun 

evoluutioteorian ja nopeuttaa sitä luomaan ihmiskunnan versio 2.0.

CRISPR-geeninmuokkausteknologian tulon jälkeen transihmiset (transhumans) ovat kyllästäneet 

yliopistoja ja yksityisiä yrityksiä muokkaamaan elollisten asioiden kaikkia kategorioita, 

mukaanlukien ihmisiä. 

YK:n saarnaama biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen on todellisuudessa  geenimateriaalin 

haltuunotto, joka havaittiin jo vuonna 1994, vain kaksi vuotta siitä, kun Kestävä Kehitys ja Agenda 

21 debytoivat YK:n taloudellisen kehityksen konferenssissa (UN Conference on Economic 

Development = UNCED) Rio de Janeirossa, Brasiliassa.



Vuoden 1994 kirjan, The Earth Brokers (Maan särkijät), kirjoittivat kaksi Rion prosessin 

pääosallistujaa, jotka eivät silmät ummessa nielleet juuri tapahtunutta. He panivat merkille kaksi 

asiaa koskien biodiversiteettisopimusta, jonka 156 maailman valtiota hyväksyivät:

"Sopimus rinnastaa implisiittisesti elämän monimuotoisuuden - eläinten ja kasvien - 

geneettisten koodien monimuotoisuuteen, joille lukea geneettisiä resursseja. “The 

convention implicitly equates the diversity of life – animals and plants – to the diversity of 

genetic codes, for which read genetic resources. Näin tekemällä monimuotoisuudesta tulee 

jotakin, jota moderni tiede voi manipuloida ... sopimus edistää bioteknologiaa 

'välttämättömänä biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja kestävän käytön kannalta'".

Toiseksi he totesivat, että ”tärkeintä biodiversiteettisopimuksessa on kysymys biodiversiteetin 

omistajuudesta ja hallinnasta ... suurin huolenaihe oli lääke- ja nousevan biologisen teollisuuden 

suojelu".

Ei ihme, että tänä päivänä lääketeollisuus tuottaa geeniterapiapistoksia käyttäen 

geneettisesti muokattua RNA:ta kehon immuunijärjestelmän muuntamiseksi? He ovat 

työskennelleet ahkerasti vuodesta 1992 eteenpäin edistääkseen teknologiaa, joka tarvitaan 

ihmisen genomin kaappaamiseksi ja lähtemiseksi muuntavalle polulle ihmiskunnan 

versioon 2.0.

Teknokratia on kuitenkin käyttänyt "yhteiskuntatekniikan tiedettä" manipuloimaan 22% maailman 

väestöstä hyväksymään auliisti transhumanistien geenejä muuttavat injektiot.

”Suuri nollaus” käsittää sekä teknokratian että transhumanismin



Monissa ammattilehdissä on todettu, että Maailman Talousfoorumi ja sen perustaja / tiedottaja 

Klaus Schwab edistävät samanaikaisesti sekä teknokratiaa että transhumanismia. Tämän 

artikkelin valossa sen ei pitäisi olla yllättävää.

Euroopan uskonnon ja yhteiskunnan akatemia (EARS) kirjoitti esimerkiksi, että:

"... Maailman Talousfoorumin (WEF) hyvin vaikutusvaltaisilla jäsenillä on suunnitelma sille, mitä 

pitäisi tulla seuraavaksi. Sitä kutsutaan "Suureksi Nollaukseksi" ja se visioi todella 

"transhumanistista" tulevaisuutta meille kaikille ... WEF on vuoden 2020 puolivälistä lähtien 

mainostanut näkyään koronaviruksen jälkeisestä tulevaisuudesta, jota he kutsuvat "Suureksi 

Nollaukseksi". Heidän mielestään pandemia on paljastanut vanhan järjestelmämme heikkoudet ja 

tarjoaa siten täydellisen tilaisuuden "nollata" maailmamme ja aloittaa uudestaan. Silmiinpistävää 

tässä suunnitelmassa, jonka WEF on tiivistänyt viruksen muotoiseksi ajatuskartaksi 

(mindmap), on sen transhumanismiksi kutsutun filosofian implisiittinen hyväksyminen. 

(korostus lisätty)

Kuten alussa todettiin, teknokratia tarkoittaa yhteiskunnan muutosta, kun taas transhumanismi 

siinä yhteiskunnassa elävien ihmisten inhimillisen tilan muutosta.

Yhteenvetona todettakoon, että teknokratian ja transhumanismin pahat kaksoset sekä niiden 

taustalla oleva scientistinen uskonto on tunnustettava sellaisina kuin ovat. Mutta mikä tärkeintä, 

niitä on vastustettava ja ne on hylättävä jokaisella olemuksemme solulla.
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