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Elita krmili tehnološki napredek naprej v smer singularnosti – zlitju človeka in stroja – in večina 
ljudi v tem lepem, s strani znanstvene diktature vladajočem svetu, ne bo več izpolnjevala 
nobenega namena in ne bo več mogla funkcionirati. To je vzrok za to, da je vladajoči razred 
uradno prišel do odločitve, da prične z brez milostnim uničevalnim programom.  
 
Bill Joy iz Sun Microsystms je pojasnil v članku Zakaj nas prihodnost ne potrebuje v 
časniku Wired Magazine v aprilu 2000, da je za elito večji del človeštva odvečen. V prihajajočih 
desetletjih bodo lahko vse naloge, katere trenutno izvajajo tisti, ki ji lahko imenujemo spodnji sloj 
ljudi, prevzeli roboti.  
 
Z napredujočo tehniko bo imela elita večjo kontrolo nad masami; in ker človeško delo več ne bo 
potrebno, bodo te mase odvečne, nekoristna obremenitev za sistem. Če bodo elite neusmiljene, 
bodo morda enostavno odločile, da ubijejo večji del človeštva. Če bodo humane, bodo lahko 
uporabile propagando in druge psihološke ali biološke tehnike za zmanjšanje števila rojstev, 
dokler večji del človeštva ne bo izumrl in bo svet prepuščen elitam, piše Joy.  
 
Edini drugi možni scenarij je v enaki meri grozljiv, v njem vidi Joy  kot najboljšo opcijo za 
človeštvo sistem, ki je videti kot iz romana '' Lepi novi svet '', v katerem so dejanja in obnašanje 
ljudi strogo uravnavana s strani znanstvene diktature.  
 
Če bodo elite sestavljene iz liberalcev z mehkimi srci, se bodo morda ti odločili prevzeti vlogo 
dobrega pastirja za preostanek človeške rase, piše Joy. ''Potem bodo poskrbeli za to, da bodo 
telesne potrebe vsakogar zadovoljene, da bodo vsi otroci vzgajani pod psihološko higienskimi 
pogoji, da bo vsak imel nek zdrav hobby, ki ga bo zaposloval in da bo vsak, ki je nezadovoljen, 
prejel ustrezno ''obravnavo'' za svoj ''problem''. Seveda bi bilo življenje potem nesmiselno, da bi 
morali ljudi psihološko ali biološko tako manipulirati, da ne bi imeli stremenja za močjo in 
napredkom ali da bi jim to stremenje z opravljanjem nedolžnega hobby-a lahko ''sublimirali''. Ti 
krmiljeni ljudje bi v takšni družbi morda bili srečni a gotovo ne bi bili svobodni. Reducirani bi bili 
na status domačih živali.  
 



Čeprav prikrivajo ta načrt pod krinko ekološkega in socialnega dobra, je želja elite, večji del 
človeštva ali zatirati ali ubiti, popolnoma egoistična. Elita želi edina imeti dostop do tehnologij za 
podaljševanje življenja in z zlitjem s stroji ustvariti nov razred nad ljudi.  
 
Elite se same vidijo kot zakonitega dediča kontrole nad človeško evolucijo – dobesedno želijo 
igrati boga s prihodnostjo naše vrste, ne glede na dejstvo, da so elite bile ustvarjene z istorodno 
plemenitvijo, s procesom, katerim, kot je znano, povzroča izrazita blodna zaznavanja.  
Sedaj so odločili, da se človeštvo natlači v kompaktna zaporniška mesta in se mu po korakih 
odreže dostop do virov tako, da se za vedno manj zahteva vedno več. Ta post-industrijska 
revolucija služi drastičnemu zmanjšanju življenjskega standarda in povečanju razlike med super 
bogatimi in proletariatom, z namenom etablirati novo vladajočo oligarhijo.  
 
Tehnološki napredek se ne bo uporabil za dobro ljudi, temveč za njihovo zasužnjenje. Ta proces 
bo nadzorovala tehnokracija, ki hkrati izraža željo, videti veliko zmanjšanje v številu prebivalcev.  
 
Evgenika Združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije 
Elite so že več kot 100 let obsedene z Evgeniko in z njeno sedanjo pojavno obliko kontrole 
prebivalstva. V njihovem fokusu je še zmeraj cilj globalnega zmanjšanja prebivalstva.  
 
V letu 2009 je poročal London Times o srečanju ''tajnega kluba milijarderjev'', ki se je dogajal v 
New Yorku in katerega so obiskale osebe kot so David Rockefeller, Ted Turner, Bill Gates in 
drugi. Srečanje se je vrtelo okrog tega ''kako lahko uporabijo svoje bogastvo, da bi upočasnili 
rast svetovnega prebivalstva.  
 
Prikaz vodilnih medijev smo postavili pod vprašaj, po katerem so udeleženci srečanja toplih src 
in zaskrbljeni prijatelji ljudi, ko smo opozorili, da se je Ted Turner javno izrekel za šokantne 
programe za zmanjšanje prebivalstva, ki želijo svetovno prebivalstvo reci-piši zmanjšati za 
95%! Poleg tega je zahteval od zahodnih vlad uresničitev politike enega otroka po kitajskem 
vzorcu. Na Kitajskem se uveljavlja politiko enega otroka z davkom na vsakega naslednjega 
otroka, skupaj z zastraševalnim programom, pri katerem tajna policija in uradniki za 
''planiranje družine'' ugrabljajo noseče ženske iz njihovih hiš in izvajajo prisilne prekinitve 
nosečnosti.  
 
Seveda se Turner na noben način ne drži  lastnih pravil, ki naj bi odločali o življenju vseh drugih. 
Sam ima pet otrok in poseduje 800.000 hektarjev zemljišča.  
 
Turner je dal na razpolago dobesedno milijarde za zmanjšanje prebivalstva v tretjem svetu, 
konkretno za programe združenih narodov in s tem utrl pot drugim, kot so Bill in Melinda 
Gates in Warren Buffet (Gates-ov oče je bil dolgo vodilni član uprave Planned Parenthood – 
op.prev. planirano starševstvo in visok evgenik).  
 
Ideja, da želijo elite zaustaviti rast prebivalstva z namenom izboljšanja splošnega zdravja ljudi je 
absolutno zmotna. Zmanjšanje rasti prebivalstva in hkrati povečati zdravje ljudi je za elite 
nezdružljivo. Stabilizacija svetovnega prebivalstva je naravni stranski učinek višjega 
življenjskega standarda, kot je bilo dokazano s stabilizacijo deleža belega prebivalstva na 
zahodu. Elitisti kot je David Rockefeller nimajo interesa upočasniti rast prebivalstva po naravni 
poti, njihov načrt je trdno zakoreninjen v psevdo-znanost Evgeniko, pri kateri gre vedno za 
iztrebljanje odvečnega prebivalstva z drakonskimi ukrepi.  
 
Dediščina David-a Rockefeller-ja ne prihaja s strani dobro namernega ''filantropskega'' 
hrepenenja po izboljšanju zdravja v deželah tretjega sveta, temveč iz maltuzijske motivacije 



eliminirati revne in etnično šibkejše, kar opravičuje s Socialnim Darvinizmom.  
 
Kot je dokumentirano v revolucionarnem filmu Alex-a Jone-s ''Endgame'' je Rockefeller-jev 
oče, John D. Rockefeller izvozil Evgeniko iz svojih korenin v Veliki Britaniji v Nemčijo, s tem 
ko je financiral inštitut Kaiser Wilhelm, ki je kasneje postal nosilni steber za nacistično ideologijo 
večvredne rase v tretjem rajhu. Po koncu vojne so bili visoki evgeniki iz Nemčije zaščiteni s 
strani zaveznikov in države zmagovalke so se prepirale o tem, kdo bo lahko prišel do uživanja 
njihove ''ekspertize''.  
 
V drugi polovici 20-tega stoletja se je spremenila zgolj fasada Evgenike in danes je poznana kot 
''kontrola prebivalstva''. Izkristalizirano najdemo v National Security Study Memorandum 
200, geopolitičnem strateškemu dokumentu, ki ga je leta 1974 izdelal najboljši prijatelj 
Rockefeller-ja in Bilderberg Henry Kissinger, v katerem je bilo izbranih 13 narodov za 
intenzivno zmanjšanje prebivalstva z umetno povzročenim pomanjkanjem hrane, sterilizacijo in 
vojnami.  
 
Ta dokument, ki so ga leta 1989 dovolili za ogled javnosti, identificira 13 narodov,  pri katerih 
imajo ZDA poseben geopolitičen interes in opisuje zakaj bi rast prebivalstva, posebno mlajšega, 
katerega se vidi kot revolucionarno nevarnost za koncerne ZDA, lahko bila potencialni kamen 
spotike pri doseganju teh geopolitičnih ciljev. Gre za nacije Indija, Bangladeš, Pakistan, 
Nigerija, Mehika, Indonezija, Brazilija, Filipini, Tajska, Egipt, Turčija, Etiopija in Kolumbija.  
 
Študija opisuje, kako bi bili civilni nemiri, ki bi lahko vplivali na nemoten pretok potrebnih 
materialov, manj verjetni, če bi bila rast prebivalstva počasna ali ničelna.  
 
Razvoj svetovne politične in splošne dolžnosti za stabiliziranje prebivalstva je fundamentalnega 
pomena za vsako učinkujočo strategijo. To pa terja podporo in angažiranje pomembnih 
voditeljev manj razvitih narodov. Do tega bo prišlo samo, če bodo razločno prepoznali negativne 
posledice brezmejne rasti prebivalstva in verjeli v to, da je mogoče v tej zadevi delovati z vladno 
oblastjo, je zapisano v dokumentu.  
 
Dokument terja integracijo ''načrtovanja družine'' (sicer poznano kot prekinitev nosečnosti ali 
splav) v splošno zdravstvo, da bi zajezili število ljudi pri manj razvitih narodih.  
 
To šokantno poročilo opisuje, kako se lahko uporablja zadrževanje živil za kaznovanje manj 
razvitih narodov, ki neaktivno zmanjšujejo svoje prebivalstvo, torej se hrano uporabi kot orožje 
za doseganje političnih ciljev tako, da se pri nerazvitih narodih izzove pomanjkanje hrane.  
 
Dodelitev redkih PL480 (živil) virov naj bi upoštevala, katere korake izvaja neka država pri 
kontroli prebivalstva in proizvodnji hrane, piše v dokumentu.  
 
Kasneje je v dokumentu predstavljena tudi ideja izvajaj ''predpisane programe'', tako da uporabiš 
hrano kot ''orodje nacionalne moči''.  
 
V dokumentu je zapisano, da s temi programi upravlja Fond za prebivalstvo Združenih 
narodov (UNFPA), s tem pa ''se izogne nevarnosti, da bi glede načrtovanja družine nekateri 
voditelji manj razvitih narodov zaznali pritisk s strani bolj razvitih narodov, kot obliko 
ekonomskega ali etničnega imperializma; kar bi zlahka lahko pomenilo resen povratni udarec''.  
 
Jean Guilfoye piše: ''NSSM200” (op.prev. memorandum) je bil sestavljen na osnovi teh 
dejstev. Med poznimi 60-ti in zgodnjimi 70-ti leti so ZDA za kulisami vneto delale na tem, da bi 



pri Združenih narodih pospešile načrt zmanjšanja prebivalstva. Na razpolago so dale tudi 
začetno financiranje v višini enega milijona dolarjev. 
  

 V nekem telegramu ministrstva za zunanje zadeve iz julija leta 1969 je poročal visoki oficir pri 
koordiniranju in upravljanju programa prebivalstva pri OZN o podpori John-a D. Rockefeller-ja 
III. in drugih za imenovanje Rafael-a Salas-a ((7. avg. 1928–3 mar. 1987)  iz Filipinov. Vodja 
razvojnega programa pri OZN  je poročal zaupno, da daje prednost nekomu kot je Salas, ki ima 
''prednost barve”, religije (katoliški) in ustrezno prepričanje.  
 
 
 

Obsežen pregled vsebin tega National Security memorandum-a lahko najdete na: 
http://www.theinterim.com/july98/20nssm.html  
V 21-tem stoletju je gibanje Evgenika zopet spremenilo svojo krinko in se sedaj manifestira kot 
načrt svetovnega CO2 davka in skozi idejo, da imeti preveč otrok ali uživati višji življenjski 
standard, uničuje planet z globalnim segrevanjem, kar služi kot pretveza za dodatne regulacije in 
kontrolo nad vsakim aspektom našega življenja.  
 
Kot dokumentiramo, motivacija elite za kontrolo prebivalstva ni dobronamerna, filantropska in ne 
cilja na povečanje življenjskega standarda, temveč je zakoreninjena v ideji Evgenike, rasni 
higieni in fašističnem mišljenju.  
 
London Times poroča, da skrivno milijardersko kabalo, ki ima interes zmanjšati prebivalstvo, 
poučeni (insider-ji) imenujejo ''Dobri klub''. Nič ne bi moglo biti bolj oddaljeno od resnice. 
Vsakdo, ki si vzame čas, da skrbno razišče korenine gibanja s potrebo po ''kontroli prebivalstva'', 
bo razumel, da ima načrt Rockefeller-Turner-Gates za drastično redukcijo prebivalstva, ki se 
sedaj manifestira skozi prave ekološke krize, kot so Chemtrails, genetsko manipulirana živila, 
strupena cepiva in poplavo bolezni kot je rak, svoje korenine v prastarem zlobnem načrtu elite, 
zmanjšati število sužnjev, kot bi to delali z glodavci ali drugimi vrstami, če bi jih centralne 
načrtovalne avtoritete občutile kot moteče.  
 
V resnici pa ni tako, da nas prihodnost ne potrebuje, kot je to formuliral Bill Joy, 
temveč da so se elite odločile, da nas ne potrebujejo. Zato je vladajoči razred določil 
tehnokratski načrt za dominacijo in končno eliminiranje ljudi.  
 
To je tudi vzrok, zakaj je potrebno sedaj, da kot vrsta, človeštvo, pristopi-mo skupaj in 
prepoznamo resnično grožnjo za preživetje – elito samo! – kajti če se to ne zgodi, je 
še kako mogoče, da nimamo nobene prihodnosti.  
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