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Yuval Noah Harari je hlavní poradce Klause Schwaba, zakladatele Světového ekonomického 

fóra (World Economic Forum, neboli WEF). Nejen Schwab, ale i mnoho dalších, známých osob 

dnešní doby, jako je Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates si velice cení jeho názorů a 

náhledu na světovou situaci. Jeho knihy jsou přeloženy do nejrůznějších jazyků, z nichž je 

možno číst aspoň jednu, ve Slovenštině. 

Yuval Noah Harari je israelský intelektuál, historik a profesor na Universitě v Jerusalémě. Klaus 

Schwab ho považuje za nejschopnějšího předvídatele budoucnosti. Některé Yuvalovy zajímavé 

názory byly shrnuty ve videu, jehož hlavní body jsou uvedeny níže: 

„Ta nejdůležitější otázka příštích desetiletí jak v ekonomii, tak v politice je, co budeme dělat se 

všemi těmi zbytečnými lidmi? Jejich hlavní problém bude nuda, takže co s nimi dělat a jak jim 

najít nějaký smysl v jejich životech, které jsou v podstatě beze smyslu a bezvýznamné? 

„Řekl bych, předložit jim kombinaci drog a počítačových her jako řešení. Ono se to už ve 

skutečnosti děje. Můžete vidět víc a víc těch, kteří řeší své vnitřní problémy počítačovými hrami 

a drogami, ať už jsou to léky, nebo návykové drogy. 

„Podívejte se na dnešní Japonsko: to je zhruba o 20 let napřed před zbytkem světa naprosto ve 

všem. A můžete vidět současný společenský fenomén, kdy lidé mají známost s virtuálními 

partnery. Tito lidé žijí skrze počítač a nikdy nevyjdou z domu ven. 

„Jakmile je člověk jednou nadbytečný a zbytečný, tak nemá žádnou moc. Dnešní lidé si myslí, že 

davy mají nějakou moc. Jsou ovlivněni úspěšnými hromadnými vzpourami a revolucemi 

z minulosti a myslí si, že dnes je to to stejné. Já sám si nemyslím, že davy mají nějakou moc, ani 

když jsou dobře zorganizovány. Na nic to není, to všecko patří do minulosti. 

„To, co se dnes děje, je skoro jako druhá průmyslová revoluce, jenže ten výsledný produkt 

nebudou látky, nebo stroje, auta, ani zbraně. Tentokrát ten výsledný produkt budou lidé sami. 

Dnes se učíme, jak vyrobit lidská těla a lidské myšlení. Těla a myšlení, to jsou dva hlavní 

produkty těchto změn. 

„Všecko je navolitelné. Když se na to díváte z hlediska chudých, tak se to zdá strašné, protože 

skrze celou historii lidstva byla smrt brána jako cosi, co vyrovnávalo propast mezi bohatými a 

chudými. Velká útěcha pro ty chudé byla v tom, že si říkali, že i bohatí jednoho dne zemřou, 

stejně jako oni sami. 

„Ale za nějakých 50, nebo 100 let, budou chudí lidé dále umírat, zatím co bohatí budou mít nejen 

všecko možné bohatství, ale ještě budou oproštěni od smrti. Jakmile jednou vyřešíme problém 

spojení mozku s počítačem, kdy dojde ke spolupráci mozku a počítače, to bude konec historie, 

konec biologie, jak je dnes známe. Zatím ještě nikdo neví, kdy k tomu dojde. 

„Ovšem jestli je život schopen oprostit se od organické sféry a vniknout do nekonečné sféry 

neživého počítače, to si ani nedokážete představit, jaké možnosti tím nastanou. Nedovedeme si to 

https://3lib.net/book/5268121/b83778
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představit, protože naše představivost je v současné době organická. Ještě stále nechápeme, co je 

za touto hranicí, ale postupně se k tomu dopracováváme. 

„Takže s tímto novým chápáním budeme léčit starobu a smrt jako technický problém, který 

nebude příliš rozdílný od jakékoliv jiné nemoci. Bude to jako léčba rakoviny, Alzheimera, nebo 

tuberkulózy. Je možné, že stále ještě neznáme mechanismus a všecky léčebné postupy, stále ještě 

lidé umírají z různých důvodů, ale to všecko jsou technické důvody, ne metafyzikální. 

„Někteří dnešní lidé ve skutečnosti dokážou žít jako isolovaní jedinci, odtrženi od zbytku 

společnosti a není takových málo. Po milionech let lidského vývoje, během 200 let je náhle 

rodina a blízké společenství zničeno a kolapsuje. To, co celé desetitisíce let představovala pro 

každého z nás rodina a nejbližší okruh známých, se přesunuje poměrně rychle na nové sítě, které 

jsou vytvářeny státem a trhem. 

„Dnes nepotřebujete mít děti (aby se o vás ve stáří staraly). Na to máte penzijní fond. 

Nepotřebujete, aby vás někdo ošetřoval, nepotřebujete sousedy, sestry, nebo bratry, aby o vás 

pečovali, když jste nemocní. Stát se o vás postará, stát vás vybaví policií, vzděláním a vším 

ostatním, včetně nápadů a náboženství. 

„To nejzajímavější náboženské místo dnešní doby není Střední Východ (Israel), ale je to 

Silikonové údolí v Americe. Tam jsou vytvářena současná náboženství lidmi, jako je Ray 

Kurtzweil (propagátor spojení lidského mozku s počítačem) a to jsou náboženství, která 

převezmou celý svět.“ 

Jak vidět, Yuval má vskutku zvláštní názory. Jestli takhle nás berou globalisté, pak se nemůžeme 

divit, že k nám nemají úctu. A dále říká, že: 

„Ta celá myšlenka, že lidé mají „duši,“ nebo „ducha“ a nikdo ve skutečnosti neví, o co tam jde a 

také prý mají svobodnou vůli, ale ta už skončila. Dnešní lidé jsou pouhá zkoruptovatelná 

zvířátka. 

Skutečnost nebo iluze? 

Někdejší ředitel americké rozvědky CIA řekl údajně presidentovi Reaganovi: „To, že 

desinformace je dokonalá poznáme podle toho, že všecko, čemu veřejnost věří, je lež.“ 

Měl pravdu, protože dnes věříme všemu, co je nám předkládáno a vůbec nepátráme, jestli to 

může být pravda nebo ne. Jak to jednou řeknou v televizi, tak je to jako vytesáno v kameni. 

Uvěřili jsme Covidu, uvěřili jsme na očkování, které není žádné očkování, nikdo nepátral, proč je 

příbalový leták prázdný kus papíru, proč některé látky, v očkování obsažené jsou popsány kódy, 

které nejsou nikde vysvětleny. Uvěřili jsme všemu, co nám bylo předkládáno o Ukrajině, takže je 

pravděpodobné, že uvěříme i všemu dalšímu. 

Globalisté to dobře ví, mají nás prozkoumány, prověřeny, ošacovány a rozkastlíčkovány. Dobře 

ví, že často nedovedeme rozlišit skutečnost od iluze. Mají dobře zjištěno, že to, co jsou fakta 

považujeme za výmysly a výmysly považujeme za pravdu. Však nás k tomu sami vycvičili 

pomocí televizních zpráv a televizního vysílání, zkreslených politických událostí, akcí pod 

falešným praporem a divadelních útoků, kde po prozkoumání není ani útočník, ani obětí. 

https://twitter.com/ConceptualJames/status/1502809541238480900
https://www.globalresearch.ca/revelation-method/5779242


Problém je v tom, že málokdo si uvědomuje, že neví, že nic neví a žije pod falešným 

dojmem, že je o všem řádně informován. 

V říjnu 2019 jsme měli Event 201, který předpovídal celosvětovou pandemii a tato událost byla 

dokonale zastíněna skutečnou chřipkou Covid, takže všichni hromadně a celosvětově zapomněli, 

že když to bylo 2-3 měsíce předtím předpovídáno, že ti lidé o tom museli něco vědět, což není 

samo sebou. Přesto, nikdo nepodezříval úskok a všichni hromadně propadli strachu. Pak přišlo 

očkování a opět, strach z neskutečné a neexistující nemoci nahnal celé davy pod jehlu, aniž by se 

ujistili, že jim tím nebude ublíženo. Hrdinsky podepsali, že berou veškerou zodpovědnost za 

následky na sebe a když se následky dostavily, tak muselo rychle přijít něco dalšího, na co se 

mohli soustředit, aby nevyšlo najevo, že Pfizer dobře věděl, co jejich injekce způsobují a taky 

aby nepočítali statisíce mrtvých a doživotně zmrzačených, kteří těmto následkům podlehli. 

To něco dalšího byla Ukrajina a všichni, dirigováni televizními zpravodaji, soptili na Putina a 

nazývali ho dalším Hitlerem a Ukrajinci byli najednou svatí, kterým bylo těžce ublíženo. A jak 

vylézá najevo, že nic z toho není a nebyla pravda, tak globalisté honem-honem přisunují další 

záležitost: opičí neštovice. Co přijde po nich nevíme, ale určitě to bude další román o třech 

dílech, kdy zase budeme všichni bláznit, volat po očkování tam, kde žádné očkování není 

schopno pomoci, naříkat že na nás „zázračná léčba“ nezbyla a prosit o jednu celosvětovou vládu, 

která určitě bude schopna zastavit všechny pandemie, upravit počasí, zajistit bezplatné topení, 

půlroční dovolené v Egyptě, nebo na Kubě, auta poháněná vzduchem a kdovíco dál. 

Tak leda! Nezadržujte dech, když na to budete čekat. Mohli byste se udusit. 

A přitom jsme ve válce a ta válka je vedena proti nám. Je to válka informační, kdy nejen že nám 

nejsou dány správné informace, ale kdy je veškerá snaha zaměřena na to, abychom nevěděli 

vůbec nic. Jako ignoranti jsme totiž snadněji ovladatelní, přemýšlení bolí, takže se mu vyhýbáme 

a rádi se chopíme kdejaké vymyšlené historky jako pravdy, jen abychom nemuseli zkoumat o co 

doopravdy jde, co se doopravdy děje. Abychom se nemuseli zbavit svých falešných ideálů. 

Že to tak opravdu je svědčí i to, že se málokteří z nás poučili z toho, co se za poslední dva roky 

stalo. Ještě dnes nosí mnozí roušky a bojí se styku s druhými. Pospíchají z karantény do sběrného 

tábora pro nemocné, aniž by přemýšleli, jestli jim opravdu něco je a odtud zase honem-honem do 

protileteckého krytu, přesně jak jim političtí manipulátoři přikazují a přitom k tomu dobrovolně 

přidávají notnou dávku osobního strachu. Předtím vrhali nenávistné pohledy, nebo zlá slova, či 

shnilé odpadky na ty, co nenosili roušky, nebo co byli proti očkování, dnes to stejné vrhají na ty, 

kteří jsou na straně Ruska. Kdoví koho budou nenávidět příště. Možná sami sebe? 

Málokdo si uvědomuje, že to všecko je na to, abychom byli trvale napjati, trvale ve strachu, 

protože pak náš mozek funguje pouze částečně, panicky a ztřeštěně a my pak poslechneme každý 

příkaz, který dostaneme. Chtějí nás zděšené a neinformované, pohybově omezené buchty, sedící 

na gauči, bez záblesku vlastního názoru a bez jiskřičky naděje, ve světě, kde jsme si všichni 

rovni, kde musíme přece pomáhat oportunistickým cizákům dřív, než svým vlastním. 

Postupně může dojít i k tomu, že budeme páchat zločiny proti svým vlastním lidem, protože 

jakmile jsme se jednou nechali zmanipulovat a uvěřili jsme vší té propagandě, tak se určitě 



necháme zmanipulovat i k činu. A to je, co se od nás chce, protože jedině tak si nevšimneme 

manipulátorů a nepoznáme, že jsme manipulováni. Jedině tak mohou nadále manipulátoři kout 

pikle proti nám, protože jsme zaneprázdněni bojem jednoho proti druhému. Očkovaní proti 

neočkovaným, pro-ukrajinští proti pro-ruským, rouškaři proti nerouškařům, a tak dále. 

Manipulátoři nám předhodí nepřítele a my se na něho vrhneme jako smečka divokých psů, aniž 

bychom pátrali, jestli je to skutečně nepřítel, nebo zachránce. Zatím co bojujeme s větrnými 

mlýny jako správní Quichotové, globalističtí manipulátoři pěkně v klidu a v teple pro nás 

připravují další křižácké tažení, aby bylo nachystáno, až nás to současné omrzí, nebo až 

prokoukneme, že to nikam nevede. 

Jakmile je jednou morální základ člověka narušen a hodnoty, které předtím viděl kolem sebe 

jsou zničeny, stane se nesmírně nejistým a má pocit, že se všecko kolem hroutí. Takový člověk 

ztratí kontakt s realitou a propadne beznaději. Začne mít pocit, že se celý svět, spolu s ním, řítí 

do záhuby a on sám nemá prostředky, aby něčemu takovému zabránil. V takovém stavu je pak 

snadno přemožitelný a podlehne každému útoku, který je na něho učiněn, obzvláště když je ten 

útok veden z pozice autority. Pak se nechá očipovat, nebo si nechá vložit do mozku jednotku ke 

spojení s počítačem, nechá se do nekonečna testovat, „očkovat“ a rád přijme kteroukoliv jinou 

zrůdnost, kterou si současní technokrati dokázali vymyslet. 

Předpovědní programování 

To je programování názorů člověka skrze jemu skryté vlivy, které manipulují jeho stupně 

skutečnosti. Je to něco jako upravování a měnění skutečného světa s pomocí filmů, literatury a 

medií, čímž dojde k pomalé, ale trvalé změně názorů člověka. Jak říkal kanadský spisovatel Alan 

Watt (zemřel 2021), vidíte film, kde policista zkouší zachránit unesené dítě a přitom zastřelí 

nevinného člověka. Jenže pak vám ukážou zoufalou matku dítěte, která se může zbláznit radostí 

nad znovu nalezeným dítětem a na nevinnou oběť zapomenete. Situace může být ještě víc 

zkomplikována tím, že policista má doma ženu, která právě umírá na rakovinu a proto stiskl 

spoušť v nevhodnou chvíli, protože mu starosti odvedly myšlenky jinam. 

Nevinná oběť je zapomenuta, vaše sympatie jdou s policistou, který zachránil dítě i za cenu 

zničení dalšího lidského života a tím vaše morální hodnoty o malý kousek klesly. 

Tomu se říká psychologické formování, které připravuje cestu k odstranění odporu vůči něčemu, 

co je plánováno do budoucna. Jak píše autor a historik Michael Hoffman, prvně je potlačováno 

všecko, co není v souladu s oficiálním příběhem. Postupem času, když hrozí odhalení 

skutečnosti, pak dají manipulátoři ven pravdivé informace. Mnohdy je to učiněno tím způsobem, 

že ti, kteří jsou za celou záležitost zodpovědní, přiznají vinu a vyjeví skutečnost. Veřejnost 

ovšem neví, že vyjevili pouze menší část pravdy a že ta hlavní provinění, která jsou podstatná, 

nechali skrytá. Lidé uvěří novým informacím a dokonce si mohou pro ty, kteří to všecko 

spáchali, ale nakonec se přece přiznali(!) najít nějakou omluvu a mezitím si nevšimnou, že ještě 

velká část celku chybí. Takže se spokojí s troškou, která jim byla předhozena a dál neví nic. 

To se stalo i v případě očkování. Napřed všichni tvrdili, že očkování jsou neškodná a že je to to 

stejné, co tak dobře známe. Až teprve po čase publikoval Pfizer informace o škodlivosti těchto 



vakcín, ovšem předložil opět jen částečné informace a to až tehdy, až byla velká část lidstva 

očkována. Ti, co propagovali karantény dnes přicházejí s podobným přiznáním co do jejich 

funkčnosti. A opět, přiznávají to až tehdy, až už to není důležité. 

Můžeme vinit jen sami sebe 

Nakonec ale můžeme vždycky vinit pouze sami sebe. Globalističtí manipulátoři jsou mistři 

kriminálníci. O všem, co nám chtějí provést, nás předem informují, protože bez našeho souhlasu 

to z nějakého důvodu, snad spirituálního, provést nesmějí. Takže i když na nás nanutili 

karantény, roušky a injekce, my jsme je nemuseli poslechnout. Kdybychom dokázali rozumně 

uvažovat a spolupracovali jeden s druhým, tak i při naprostém nedostatku informací bychom na 

základě zkušeností věděli, že těmto lidem není radno věřit a počkali bychom s rozhodnutím 

nechat se povinně napíchat neznámou, experimentální látkou, ovázat se hadrami a karanténovat. 

Problém je, že jsme jim naivně věřili. Je příliš mnoho těch, kteří si ještě dnes, i po těžkých 

zkušenostech myslí, že lékaři zde jsou k tomu, abychom byli zdraví a že vláda má na mysli naše 

dobro. Pravý opak je pravda. Kdybychom byli všichni zdraví, lékaři by neměli co dělat a byli by 

zbyteční. Všechna jejich náročná studia by byla vyhozena do odpadu. A vláda? Politikové myslí 

předně na své znovuzvolení a pak na finanční „odměnu,“ která je nemine, když poslechnou 

diktát ze zákulisí. Myslet na dobro lidu, na to většině z nich nezbývá mozková kapacita. 

Programování skrze televizi a počítač 

Hendricus Gerardus Loos z Kalifornie má několik patentů na zařízení, které dokáže manipulovat 

lidský nervový systém skrze televizní, nebo počítačovou obrazovku. Kdo je tento člověk, to je 

ale velice obtížné zjistit. Seznam a krátký popis jeho patentů je možno najít ZDE. 

Patent č, 6506148 B2 potvrzuje možnost manipulace lidského nervového systému skrze 

televizní, nebo počítačovou obrazovku a jeho popis říká, že: 

„Fyziologické vlivy byly pozorovány u lidí v důsledku působení slabým elektromagnetickým 

polem na pokožku, když toto je pulsováno určitými kmitočty, asi 1/2 Hz, nebo 2,4 Hz, za účelem 

vzbudit smyslovou resonanci. Velké množství televizních a počítačových obrazovek, které 

ukazují pulsující záběry, jsou schopny vysílat pulsující elektromagnetické vlny dostatečného 

rozsahu, aby smyslovou resonanci způsobily. Takže je možno manipulovat nervový systém 

člověka pulsujícími obrazy na televizní, nebo počítačové obrazovce. U televizoru může být 

pulsující obrázek součástí vysílaného materiálu, nebo může být překryt modulací vysílaného 

materiálu buď jako RF signál, nebo jako video signál. Obraz na počítačové obrazovce může být 

úspěšně pulsován jednoduchým počítačovým programem. Pro určité obrazovky mohou být tato 

pulsující elektromagnetická pole, která jsou schopna vyvolat smyslovou resonanci v blízkých 

osobách, vytvářena i tehdy, když jsou obrazy pulsovány v rozmezí podprahové intenzity.“ 

Takže i velmi slabé, sotva znatelné pulsování může mít vliv na člověka, který se nachází 

v blízkosti takové obrazovky. Změna pulsu a změna jeho intenzity může být udávána 

počítačovým programem, což může být ovládáno i ze vzdáleného místa. Něco takového je 

možno použít nejen pro obrazovky, ale i na DVD, video pásky a jiné mediální zdroje. Je rovněž 

nepodstatné, jestli se jedná o obrazovku typu CRT, nebo LCD; obě reagují stejně. 

https://worldtruth.tv/us-patent-6506148-b2-confirms-human-nervous-system-manipulation-through-your-computer-tv/
https://patents.justia.com/inventor/hendricus-g-loos


Nás nervový systém ovládá a udržuje ve funkci všecko, co v sobě máme, od mozku, přes všecky 

orgány, až po jednotlivé buňky. Vlády a různé vlivné organizace se již celá léta snaží o kontrolu 

tohoto řídícího lidského centra, za účelem ovládání naší mysli a následovně nás. Takže je 

pravděpodobné, že televize a počítače byly vyvinuty právě k tomu účelu, aby byly použitelné 

k našemu ovládání a manipulaci. To, že všichni, kteří denně poctivě sledují televizi mají 

naprosto stejné názory, tomu rozhodně nasvědčuje. 

Tak se stane, že názor, který není absolutně ničím podložen a je hlásán z televizních obrazovek, 

je okamžitě považován za pravdu, zatím co veškeré důkazy, prokazující jeho nepravdivost jsou 

odkázány mezi spiklenecké teorie. Pod tímto vlivem si mnozí rovněž oblíbí určité známé osoby a 

pak zkoušejí napodobovat jejich chování a životní styl, což většinou nebývá prospěšné. 

Důvod, proč jsou mobilní telefony zakázány v letadlech a v nemocnicích je ten, že jejich 

elektromagnetické signály narušují funkci některého elektrického zařízení. A protože náš mozek, 

což je velice složitý orgán, vysílá své vlastní bioelektrické pole, pak je logické, že toto zařízení 

má značný vliv i na nás. Vědecky je již dokázáno, že je možno ovlivňovat mozkové funkce a 

buď utlumovat, nebo zesilovat činnost vybraných mozkových obvodů skrze transkraniální 

magnetickou simulaci, což je vysílání silné pulsující elektromagnetické radiace. 

Mnozí si toto nebezpečí začínají uvědomovat a v současné době podala skupina vědců z celého 

světa, pod vedením Dr. Martina Blanka z Columbia University v Americe petici na OSN, kde 

upozorňují na škodlivé vlivy elektromagnetické radiace. Dnes také víme, že elektromagnetické 

vlny, vysílané na dálku skrze mobily a WiFi, způsobují mnoho nemocí, hlavně pak rakovinu a 

mohou manipulovat naše DNA. Tento vliv také ničí lidské buňky a tím nás předčasně zabíjí. 

Takže zařízení tohoto druhu a typu nás nejen může sledovat, zaznamenávat všecko, co děláme a 

co se v nás děje, ale ještě může ovlivňovat naše chování, chápání, myšlenky a pocity. Ta 

skutečnost, že ti, kteří nás ovládají, anebo nás ovládat zkoušejí, rádi využívají takové a podobné 

způsoby pro své pochybné účely, je víc než zjevná. Přiznejme si, určitě to není pro naše dobro. 

Bývalý vedoucí oddělení pro nárůst uživatelů na Facebook, Chamath Palihapitiya řekl předtím, 

než od firmy v r. 2011 odešel, že: „krátkodobá zpětná vazba, způsobená dopaminem, kterou jsme 

vytvořili, ničí způsob, jak dnešní lidská společnost funguje … Neexistují žádné veřejné debaty, 

ale ani spolupráce, neprojdou mylné informace, nebo nepravdy.“ 

Takže to všecko je znenápadněné MK-Ultra, uplatňované v celosvětovém měřítku. 

Někdo si může myslet, že není natolik důležitý, aby se kdo snažil ovlivnit jeho myšlenky a 

zabýval se jeho manipulací. To je naprostý omyl. Každý z nás je nesmírně důležitý a to v mnoha 

směrech, z nichž mnohé určitě ani neznáme. Co když elektromagnetické vlny, které jako lidstvo 

vysíláme živí naši planetu a udržují ji funkční? Co když podobným způsobem podporujeme 

jeden druhého, růst rostlin, denní a noční cykly a kdoví co jiného. Co když máme ještě jiný 

význam, o kterém nevíme a který je možná i před námi utajován? Určitě existuje nějaký skrytý 

důvod, proč se nás chtějí globalisté zbavit a zkouší nás tím připravit o něco, co nám patří. 

Když to celé vezmeme z naprosto přízemního a prozaického hlediska, každý z nás je konzument, 

každý z nás nakupuje a konzumuje a tím točí kolečky celosvětové produkce a obchodu. Čím 



méně nás bude, tím pomaleji se tato kolečka budou točit. Každý z nás také myslí, nebo lépe 

řečeno kdysi myslel. Kdybychom nadále mysleli tím stejným způsobem jako jsme myslívali před 

rozhlasem, před televizí a před dalšími manipulačními pokusy, většina politiků dnešní doby by 

skončila velice špatně. Zhruba asi před 100 lety byli lidé zcela jiní, tehdy měli ještě smysl pro 

morálku a etiku. (Dnes tomu říkáme zastaralé názory.) A ty lži a podvody, které vůči nám dnešní 

vlády ve spolupráci s nejrůznějšími institucemi a výzkumnými centry uplatňují, by jim tehdy 

v žádném případě neprošly – z oni to dobře vědí! 

Proto je nutné nás ovládat, manipulovat, usměrňovat, nebo jinde zase popuzovat, přesně 

v souladu se současnou agendou těch, kteří byli námi zvoleni, aby pečovali o naše dobro a o 

dobro státu a kteří se vůči tomuto úkolu těžce proviňují. 

 


