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Narratiivi muuttuu

● CDC ja monet muut auktoriteetit joutuvat 
myöntämään virheensä. Koronanarratiivi voi 
olla hajoamassa

● Ideologia pohjalla tuskin menettää otteensa 
nopeasti (massojen kontrollointi)

● Teknokraattinen ideologia tulee esiin monissa 
kriiseissä (terrorismi, ilmastoasiat, korona)

● Muutospaine demokratiasta teknokratiaan 
jatkuu



  

Teknokratia

● Yhteiskuntaa johtavat ekspertit, joita ei ole 
valittu demokraattisesti

● Perustana rationaalisuus

– Ongelma: rationaalisuudella on rajat, 
ymmärryksen puutteessa asiantuntijoiden 
ajama lopputulos on irrationaalinen

– Viimeiset vuodet osoittavat irrationaalisen 
toiminnan ja lopputuloksen, kun maailmaa 
ovat johtaneet ekspertit, jotka väittävät 
edustavansa tiedettä.

● Rationaalisuus johtaa irrationaalisuuteen



  

Rationaalisuuden puute

● Jos asiantuntija ei myönnä rajoittunutta 
ymmärrystään, ei ole nöyrä tai rehellinen, 
lopputulos on absurdi, irrationaalinen

● Useat tiedeihmiset varoittivat tiedon puutteesta, 
mutta heidät hiljennettiin, eivät päässeet 
mediaan

● Media käytti tarkoituksella suurenneltua pelkoa 
aseena

● Seurauksia ei arvioitu etukäteen eikä reagoitu 
jälkikäteen



  

Massahypnoosi (mass formation)

● Ihmiset fokusoivat vain yhteen asiaan, 
narratiivin tarjoaa valtamedia aivopesuna

● Seurauksena hypnoositila, ei nähdä muita 
seurauksia, ei tunneta empatiaa kuin viruksen 
uhreja kohtaan (ei esim. lockdownien uhreja)

● Edellytys massahypnoosille:

– Sosiaalisten siteiden puute, epämääräinen 
ahdistus, aggressio, olemassaolon 
merkityksen puute, turhautuminen. Ihminen ei 
tiedä, miksi kokee näitä tunteita. 

– Media tarjoaa kohteen esim. virus, ja ratkaisun. 
Tämä yhdistää massan, yhteinen fokus.



  

Massahypnoosi

● Ihmisillä ei todellista sosiaalista yhteyttä 
keskenään, vaan yhdessä yhteiseen 
ideologiaan, mikä lopulta johtaa 
luottamuskatoon, paranoiaan ja jopa 
perheenjäsenten uhraamiseen kollektiivin 
puolesta.

● Ihminen ei tiedosta, että häneltä viedään 
ihmisoikeudet, terveys, lapsilta viedään 
tulevaisuus



  

Totalitarismi

● Yksi totuus, tulee ylimmältä auktoriteetilta

● Mustavalkoisuus, pakotettu ideologia

● Tehoaa, sillä se poistaa ihmisen 
epävarmuuden, hän haluaa uskoa 
mustavalkoista yhtä totuutta

● Teknokraattinen totalitarismi alkaa 
”samettihansikkain”, huomaamatta, yhteiseen 
hyvään verhottuna. Demokratia murenee sen 
edetessä, ihmisoikeudet poistetaan pala 
palalta.



  

Valtamedian vaikutus

● Vaikutus valtava, valtamedia voi ylläpitää 
massahypnoosia kauan, tarjoten aina uuden 
narratiivin vanhan menettäessä voimaansa

● Eliitti hyötyy aivopesupropagandasta, joka 
ohjaa massoja muun kuin totuuden pohjalta

● Kyseessä manipulointi tavoitteena saada 
ihmiset toimimaan halutulla tavalla

● Johtajat vakuuttavat massoja asioilla, joihin 
eivät itsekään usko. (Esim Fauci.)



  

Miten massahypnoosi voi loppua?

● Jossain vaiheessa koko systeemi romahtaa, 
valta menetetään

● Ihmiset alkavat kyseenalaistaa johtajiaan, jotka 
eivät kykene piilottamaan valhetta tai 
tunnustavat valheensa

● Totuudellinen puhe nousee samaan aikaan 
korkeaan arvoon

● Puheen ylläpito on kaikista tärkeintä, eettinen 
velvollisuus, puhu mitä ajattelet, rehellisesti, 
aidosti

● Puhe häiritsee massahypnoosin syventymistä



  

Lähdelinkki

● https://www.theepochtimes.com/mattias-
desmet-how-mass-media-propaganda-fuels-
and-intensifies-mass-formation-
psychosis_4710505.html


