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Figyelj már! Na ezt kapd ki, tesó: „Először az orvostudomány történetében engedélyt

kapott egy kutató, hogy emberi sejteket tartalmazó állatembriót hozzon létre” – írja a

Nature. Figyelsz? „Nakaucsi Hiromicu, a tokiói egyetem professzora, aki a kaliforniai

Stanford egyetem és a tokiói egyetem kutatócsoportját vezeti, zöld utat kapott a

japán kormánytól, hogy ember-állat embriókkal kísérletezzen, majd azokat be is

ültesse egy nőstény állat méhébe, tizennégy napon túl is megfigyelve fejlődésüket.”

És ezt a Nature írja! Hát bazmeg, az egy nagyon rangos tudományos folyóirat. Az

efféle eljárások mostanáig tiltottak voltak, főként etikai okokból, meg persze

mindenféle technológiai problémázás is volt. A tiltás mögött olyan aggodalmak álltak

például, hogy… a cikk írja, figyelj! „… a módszerek kiforratlansága miatt akár az is

előfordulhat, hogy az emberi sejtek az erre fogékony állati gazdatestben

szaporodásnak indulhatnak, eljuthatnak az agyig, és hatással lehetnek az állat

tudatára. A japán kormány 2019 márciusában döntött úgy, hogy egyes, tizennégy

napnál tovább tartó kutatásokat mégis engedélyez, és az ilyen embriók beültethetők,

és akár meg is születhetnek. A kutatócsoport azt állítja, hogy képesek kis lépésekben

emberi őssejtek célzott beültetésével teljesen kontroll alatt tartani az állati

embriókban egyes szervek fejlődését. A módszer fő célja, hogy az eljárással emberi

transzplantációkhoz alkalmas emberi szerveket tudjanak növeszteni állatokban.” Ez

mondjuk, eddig is volt, ezt csinálták már egy ideje. De most jön az áttörés, „A

kísérletek kezdeti szakaszában egér- és patkányembriók hasnyálmirigyébe juttatnak

emberi őssejteket, majd az ember-állat hibrideket beültetik, és csaknem

megszületésükig, egereknél tizennégy és fél napig, patkányoknál tizenöt és fél napig

hagyják növekedni”.  Érted? Egy olyan idézőjelben vett „béranya” méhében.

Egyelőre állatéban, de lefogadom, egy idő után emberébe, sőt, szerintem már ezt

meg is csinálták, csak ezt még nem lehet megírni. Szóval a kifejlődött szerveket

folyamatosan vizsgálják, és ha minden a terv szerint megy, akkor a következő

szakaszban megszületik az emberi sejteket hordozó kiméra. Azt is írják, hogy ilyen

ember-állat embriókkal már több országban, például az amerikaiaknál is folynak

kísérletek, de hivatalosan még nem adtak engedélyt sehol, hogy világra is hozzák őket

–

[1]
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Te, amikor én ezt olvastam, ki is posztoltam a fészbukra, egy olyan képpel, ami azt a

híres asszír szobrot ábrázolja, tudod, olyan állattestű, emberfejű figurát, és nekem

rögtön az jutott eszembe, hogy végül is a mitológiában az ilyen hibridek már léteztek

kurva régen. És teljesen olyan érzésem volt, hogy ezek az ősi, pogány istenek és

démonok most készülnek rendesen testet ölteni. Érted? Készülnek testet ölteni, és

ezek a kutatók, akik elvakultak a karriertől és szeretnek istent játszani, ezek csak az

eszközeik a testetöltéshez, és nem tudják, mit is csinálnak! Ilyen folyamatok indultak

be egyébként általában a világban, mert ezt nem lehet kivenni a nagy egészből. Itt

bizony minden mindennel összefügg. Tehát előmásznak az alvilágból a transzhumán
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lények, a poszthumán létformák, a félemberek, az emberi állatok, meg a robotok, a

mesterséges intelligencia. Az ősi istenek, akiknek embereket áldoztak. A kulturális

környezet máris megvan hozzá. Nézd csak meg, a hagyományos embernek annyi, a

család széthullott, felszaporodnak ezek a társadalmi nemek, meg minden. Mosódnak

el a határok ember és gép, ember és állat között is, nemcsak férfi meg nő meg

hermafrodita meg mittudomén mik között. A másik meg, amire kevesen gondolnak,

hogy emberi lény formájában is járnak köztünk olyanok, akik talán nem biztos, hogy

emberek. Nem a gyíkemberekre gondolok, hanem a pszichopatákra, akik ott állnak a

bankok, a cégek meg a kormányok élén. Ők jobban hasonlítanak az androidra, mint

az emberre. Nem működnek a tükörneuronjaik. Tehát nincsenek érzéseik, érzelmeik,

vagy legalábbis csak valami csökevényes formában, inkább csak ösztön-énjük, meg

korcsosult felettes énjük van, ők programok, még ha anya szülte is őket. Inkább

démonok, mint emberek, érted? A mi jövőnk, embereké pedig, hogy agyak leszünk a

tartályban. Tudod? És kívül pedig mindenféle botok fognak cselekedni helyettünk, mi

meg feloldódunk a tartályban. És így teljesen bezáródunk a fejünkbe, a buborékba, a

fészbuk is ezt készíti elő –
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A tartályba fog bezáródni a véleménybuborékod is, buborék a buborékba. Ahol az

agyad ázik. De ez már a tenger alatti városokban lesz, ahol megpróbáljuk túlélni a

felmelegedést. Megmondjam, mi lesz? A felmelegedéssel felolvad a szibériai

permafrost, és előtör a metán. Aztán majd az óceánok mélyéről is előtör a metán, és

teljesen felmelegszik a földgolyó, majd hógolyó föld lesz. Ami egyébként volt már a

földtörténetben, de hát állítólag az csak olyan harmincmillió évekig szokott tartani.

Tehát az viszonylag rövid időszak földtörténeti mértékkel. De az emberiség megússza,

a föld alá kell mennie. Ilyen üregi, barlangi, szeparált környezetbe. Földalatti

városállamok lesznek. Visszatérnek a városállamok, és itt kulcsfontosságú, hogy a

városállam lakosságának ugye, milyen képességekkel, milyen készségekkel kell

rendelkeznie. Először is kurva fegyelmezettnek kell lennie, és nem túl kreatívnak, mert

az veszélyes. Nincs versengés, nincs felfedezés, kutatás, kételkedés, mert az

bomlasztó, és a közösség életébe kerülne. Az üregi ember elsődleges tulajdonsága,

hogy kooperatív. A genderizmus már egy kísérlet a szilícium-völgyi elit részéről, hogy

ezt az új emberiséget kitenyéssze a katasztrófa idejére. Vágod? Mert az üregi ember

városállamának alacsony tesztoszteronszintre van szüksége. Alacsony

tesztoszteronszint, csökkent libidó, és az nem pusztán a szexualitás csökkenését

jelenti ám, hanem az agresszióét is. Tehát kevés agresszió, kevés versengés, és

ezekkel az emberekkel lehet a föld alá menni. És persze, ezért reklámozzák a vegán

mozgalmat. A vegánság is kísérlet, mert van egy tudatalattira ható szimbolikus

jelentése, hogy nem eszel állatot, de még tojást vagy vajat se, mert azzal is

kizsákmányolod szegény állatokat, és ugye, ezzel is herélik az embert, megfosztják

régi ragadozó önmagától. Azzá leszel, amit eszel. Hús helyett növény, bazmeg. És ez

nagyfokú agressziócsökkentés, bizony, ami összhangban van a kooperációra

idomítással. Másfelől, és szerintem ez a lényegesebb, hogy hozzászoktatnak az ízetlen

űrhajós kajákhoz, mert az üregben nincs lakoma. Bár az igazi űrhajós kaja állítólag

finom, na mindegy. Tehát hozzászoktatni a csökkentett tesztoszteronszintű embert a

műanyaghoz. Aki evett ilyen vegán kajákat, tudja, hogy azt nem embereknek csinálják.

Azt már csökkent tesztoszteronszintű, csökkent libidójú, ilyen transz-cisz-gender

idomított lény zabálja, nagyon kooperatív, irányítható poszthumán létforma, ami

megeszi a műanyagot, amivel a növénynek se okoznak szenvedést. És ezért

alkalmasak a városállamban a túlélő emberiséget reprezentálni. És a politikai
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korrektség ennek a háromságnak a csúcsán helyezkedik el, az biztosítja a 

gondolatrendőrséget, a belső cenzúrát és az önfegyelmet. Na, ez az egyik útja az 

emberiségnek, ez a nyugati, a másik a kínai. A kínai hagyományos totális diktatúra, ők 

csinálták ezt a vírust is, és hozzá a vakcinát, a nanorészecskékkel, ami átprogramoz, 

vágod. Persze a nyugati gyógyszercégek is beleteszik az oltóanyagba a cuccot, de az 

más program, a kiherélős kultúrbalos genderista vegán idomítás. Kíváncsi vagyok, 

hogy melyik lesz sikeresebb a földalatti városállamok építésében. A kínai vagy a 

szilíciumvölgyi? Az előbbiek jók a totalitárius megfigyelőrendszerben, a jutalmazás és 

büntetés jól bevett módszereiben, munkatáborok meg minden, a szilíciumvölgyi 

kultúrbalos cisz-hetero-transz-gender-izé, csökkent libidós politikailag korrekt vegán 

kísérlet meg a manipulációban. A föld felszíne pedig arra a pár évtizedre, amire az 

egész élővilág kihal, az iszlámé lesz. Az eleve sivatagi vallás, baszkikám! Az iszlám 

nagyon jól fogja magát érezni a felmelegedett, metángázzal borított földön. És akkor 

jön el a világvége. Tehát végül is teljesülnek a próféciák. Ez lesz holnap. Hogy 

holnapután mi lesz, azt még én sem tudom. Hagyd, én fizetek.

1. https://index.hu/techtud/2019/07/29/ember-allat_embriokkal_indulhatnak_kiserletek_japanban/ ↑

kép | wikimedia.com
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