
A transzhumanista agenda terve, avagy az ember és a gép egyesítésének vágya: Klaus 

Schwab, Yuval Noah Harari

A transzhumanista agenda: Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum (WEF) alapítója és 
ügyvezető elnöke szerint a negyedik ipari forradalom célja, hogy az ember és a gép 
összeolvadásával megváltoztassa, mit jelent embernek lenni.(1)

https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab

Bár a "transzhumanizmus" kifejezést nem használják, a globális összeesküvés pontosan 

oda akar minket elvinni, akár akarjuk ezt, akár nem. Ennek pedig csak egyik fázisa és 

fontos eleme a GREAT RESET TERV, ami most is zajlik a fejünk felett.

A CNN-nek adott 2019. novemberi interjújában (2) Yuval Noah Harari történelemprofesszor 

és bestselleríró, Klaus Schwab tanítványa arra figyelmeztetett, hogy "az emberek most 

már hackelhető állatok", vagyis ma már létezik az a technológia, amelynek segítségével 

egy vállalat vagy kormány jobban ismerhet téged, mint te magadat, és ez nagyon 

veszélyes lehet, ha visszaélnek vele.

Az ember most már "meghekkelhető", mivel olyan technológia létezik, amelynek 

segítségével egy vállalat vagy egy kormány jobban ismerheti Önt, mint Ön saját magát, és 

- ha belegondolunk - ez nagyon veszélyes lehet, ha visszaélnek vele. 

A gond ráadásul már abban is ott rejlik, hogy a nagy többség egyrészt bele sem gondol, 

másrészt eleve információja és tudásanyaga sincs meg ahhoz, hogy érzékelje a valóságot,

ami körülötte és a feje felett történik..., arról pedig végképp nem, hogy miért és milyen 

célokkal. (VilagHelyzete megj.)

Yuval Noah Harari professzor azt jósolja, hogy az algoritmusokat egyre inkább arra fogják 

használni, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyeket a történelemben eddig emberek 

hoztak meg, akár te magad, akár valaki más.Például, hogy felvesznek-e egy adott állásra, 

hogy kapsz-e hitelt, hogy milyen iskolai tanterv szerint tanulsz, és még azt is, hogy kit veszel 

feleségül - írja Dr. Joseph Mercola, a Mercola.com alapítója.

►"Egyszerűen nincs szükségünk a népesség nagy részére" - Yuval Harari, a 

WEF és Klaus Schwab vezető tanácsadója megdöbbentő interjút adott

Harari arra figyelmeztet, hogy ha megengedjük egy digitális diktatúra kialakulását, ahol a 
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rendszer, legyen az egy vállalat vagy egy kormány, minden egyes emberről a legintimebb 

részleteket is tudja, akkor lehetetlen lesz azt lebontani.

Az irányítás teljes és visszafordíthatatlan lesz.

Ha azt hiszed, hogy a gondolataid és a viselkedésed a saját irányításod alatt áll és mindig is az 

marad, akkor gondold át újra. Már rendelkezünk a technológiával, amellyel közvetlenül 

megváltoztathatjuk a gondolatokat, az érzelmeket és a viselkedést.

Súlyos veszélyek előttünk

Egyre nagyobb a veszélye annak is, hogy ezek a külső erők manipulálnak téged, aminek 
még csak nem is vagy teljesen tudatában. Ha visszatekintünk az elmúlt két évre, elég könnyű 
megerősíteni, hogy a tömeges manipuláció elképesztő méreteket ölt, és hogy 
fenomenálisan hatékony.

Ahogy Harari 2019-ben megjegyezte (3) a rendelkezésre álló képességek már most is 
messze túlmutatnak Orwell "1984" című autoriter vízióján, és ez innen csak még 
erőteljesebb lesz. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/986301/Human_Augmentation_SIP_access2.pdf

Biztos benne, hogy rövid időn belül lehetőség lesz arra, hogy az érzelmi állapotunkat olyan 

egyszerű dolgokon keresztül is nyomon követhessük, mint egy viselhető karszalag.

Lehet, hogy kötelességtudóan mosolyogsz és tapsolsz, amikor egy kormánytisztviselő beszédét 

hallgatod, de ők tudni fogják, hogy dühös vagy, vagy nem értesz egyet azzal, amit mondanak, és 

ezért a legszemélyesebb, belső érzelmeid alapján léphetnek fel ellened, nem pedig a külsőleg 

kifejezett érzelmeid alapján.

Fontos, hogy Harari arra figyelmeztetett, hogy ha megengedjük egy ilyen digitális diktatúra 

kialakulását, ahol a rendszer - legyen az egy vállalat vagy egy kormány - minden egyes emberről 

a legintimebb részleteket is ismerje, akkor lehetetlen lesz azt felszámolni. Az irányítás teljes és 

visszafordíthatatlan lesz. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986301/Human_Augmentation_SIP_access2.pdf
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És Harari szerint talán csak egy évtizedünk, legfeljebb kettő van arra, hogy 

megakadályozzuk, hogy ez a digitális diktatúra átvegye a hatalmat.

Magának az életnek az újratervezése

A transzhumanista agenda: Harari a WEF 2020-as davosi éves találkozóján is 
beszélt a közelgő transzhumanizmusról (lásd fent) és ebben a beszédében még 
tovább ment. 

"Nemcsak, hogy a globális elit 
technológiai képességekkel 
rendelkezik ahhoz, hogy 
globális digitális diktatúrát 
hozzon létre, de "az elitek 
hatalmat nyerhetnek magának az 
élet jöv jének újratervezéséhező
is."

"Négymilliárd éve semmi 
alapvet  változás nem történt ő
az élet alapvet  ő
játékszabályaiban. Az egész 
élet a természetes szelekció és
a szerves biokémia törvényei 
alá tartozott. De ez most meg 
fog változni.

A tudomány a természetes 
szelekció általi evolúciót 



felváltja az intelligens 
tervezés általi evolúcióval, 
nem valami isten intelligens 
tervezésével a felh kben, ő
[hanem] a MI intelligens 
tervezésünkkel, és a mi 
"felh ink", az IBM felh , a ő ő
Microsoft felh  tervezésével. ő
Ezek az evolúció új hajtóer i."ő
Nehéz eldönteni, hogy Harari a transzhumanizmus mellett vagy ellen van-e. 

Úgy beszél róla, mint elkerülhetetlen dologról és mint olyasmiről, amit óriási 
jóra lehet használni. De felismeri a mély veszélyeit is és úgy tűnik, úgy véli, 
meg kell vitatnunk, hogyan lehet ezeket a technológiai képességeket használni 
és hogy kell-e használni őket.

A bemutatott davosi beszédében úgy hangzik, mintha ennek az emberi intelligens 
tervezési vállalkozásnak a híve lenne, de a CNN-nek adott 2019-es interjújában azt 
is kijelentette, hogy "soha nem szabad alábecsülnünk az emberek butaságát". 

Az a tény, hogy rendelkezünk a technológiával új életformák, köztük újfajta 
emberek tervezéséhez, nem feltétlenül jelenti azt, hogy elég okosak vagyunk 
ahhoz, hogy valami jobbat tervezzünk, mint amivel a természetes evolúció 
eddig előállt.

Davosi beszédében Harari arra is rámutatott, hogy a tudomány ma már nemcsak a 
szerves, hanem a szervetlen élet létrehozására is képessé tesz bennünket. 

"Élő" robotokról és hasonlókról beszélünk. Felveti azt a kérdést is, hogy ki 
"birtokolja" a DNS-ünket, ha az feltérképezhető és feltörhető. Hozzád tartozik, 
egy vállalathoz vagy a kormányhoz?"

"A szabad akarat napjai véget értek"

A transzhumanista agenda: Bármi is legyen Harari valódi érzése a 
transzhumanizmussal kapcsolatban, határozottan kijelenti, hogy az az elképzelés, 



hogy van lelkünk és szabad akaratunk, azoknak a napoknak "vége" van. Más 
interjúkban Harari azt jósolja, hogy a jövőben ha az emberek képesek lesznek 
visszatekinteni, akkor észreveszik majd, hogy

a COVID-járvány volt az a fordulópont, amikor a 
biológiai felügyelet átvette a hatalmat és normává 
vált.
A magyarázatot arra, hogy ez hogyan történhetett meg, Klaus Schwab adja meg,
aki nyilvánosan elismerte (lásd a bemutatott videót), hogy a WEF Young Global 
Leaders programjának résztvevői segítségével "behatoltak" a világ számos 
kormányának kabinetjébe.

➽ Vírus-diktátorok és zsarnokok iskolája: A háttérhatalom Great 
Reset tervének végrehajtását ezen "Fiatal Globális" politikusokra 
bízták   - Klaus Schwab inkubátorából

Kanadában például a politikusok mintegy fele, köztük Justin Trudeau 
miniszterelnök is részt vett Schwab képzésén. 

Schwab célja a transzhumanizmus bevezetése és annak megváltoztatása, hogy
mit jelent embernek lenni. A globális vezetőkből álló csatlósai minden bizonnyal 
mindent megtesznek azért, hogy ezek az álmok valóra váljanak. Ez egy disztópikus 
jövő, amelyet a WEF és globális szövetségesei aktívan próbálnak megvalósítani, 
akár egyetért vele az emberiség egésze, akár nem.

Megváltozik, mit jelent embernek lenni

A transzhumanista agenda: Klaus Schwab és a Világgazdasági Fórum egy olyan világról 

álmodik, amelyben az emberek a felhőhöz kapcsolódnak, és saját agyukon keresztül képesek 

hozzáférni az internethez. Ez persze azt is jelenti, hogy az agyad elérhető lenne azok számára, 

akik esetleg belepiszkálnának a gondolataidba, érzelmeidbe, meggyőződésedbe és 

viselkedésedbe, legyenek azok maguk a technokrata elit vagy véletlenszerű hackerek.

Ha azt hiszed, hogy a gondolataid és a viselkedésed a saját irányításod alatt áll és mindig is az 

marad, akkor gondold át újra. Már rendelkezünk a technológiával, amellyel közvetlenül 

megváltoztathatjuk a gondolatokat, érzelmeket és viselkedést. 

https://www.alternativhirek.com/2021/11/virus-diktatorok-es-zsarnokok-iskolaja.html
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E képességek közül néhányat az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumának 2021-es 

projektjelentése ismertet, amelyet a német Bundeswehr Védelmi Tervezési Hivatalával 

közösen készítettek.

A "Human Augmentation - The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project 

" (4) című jelentés áttekinti az Egyesült Királyság és Németország védelmi minisztériumának 

tudományos céljait és ezek pontosan azok, amiket a cím is sugall. Az emberi augmentációt 

mint olyan kulcsfontosságú területet emelik ki, amelyre a jövőbeni háborúk megnyerése 

érdekében összpontosítani kell: (5)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/986301/Human_Augmentation_SIP_access2.pdf

A kulcsszavak, amelyekre szeretném felhívni a figyelmet, az a megerősítés, hogy az emberi 

augmentáció "közvetlenül fokozhatja a viselkedést". 

Ha fokozhatja a viselkedést, az azt jelenti, hogy megváltoztathatja valakinek a 

viselkedését. És ha pozitív irányba tudja megváltoztatni egy ember viselkedését, akkor azt 

az ember saját kárára is irányíthatja.

Elméletileg bárki, bármelyik véletlenszerű civil, aki rendelkezik agy-felhő kapcsolattal és a 

szükséges biológiai kiegészítéssel (például erő vagy gyorsaság), vezeték nélküli utasításokat 

kaphatna például egy merénylet végrehajtására és hibátlanul véghezvihetné azt, akár előzetes 

kiképzés nélkül is.

Alternatív megoldásként a fizikai testüket átmenetileg átvehetné egy távoli operátor, aki 

rendelkezik az előfeltételezett képességekkel. 

A koncepció bizonyítékai már léteznek, és Dr. Charles Morgan, a New Haven-i Egyetem 

nemzetbiztonsági tanszékének professzora az alábbi előadásban ismerteti őket. 

Az internet és az agyi implantátumok segítségével a gondolatok átvihetők egyik 

személyről a másikra. A küldő közvetlenül befolyásolhatja a címzett fizikai mozgását is.

Halhatatlansági projekt
A transzhumanista agenda: Történelmileg a halhatatlanságra való törekvés egy hiten alapuló 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/986301/Human_Augmentation_SIP_access2.pdf
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vállalkozás volt, amely azon az elképzelésen alapult, hogy a lélek halhatatlan, míg a test 

elpusztul, ami egy olyan elképzelés, amellyel teljes mértékben egyetértek. A transzhumanisták 

többé-kevésbé megfordítják ezt az elképzelést.

Ők teljesen elvetik a lélek fogalmát és az érzékelt személyiség megőrzésére törekednek, 

először a fizikai test radikális élettartam-hosszabbításával, később pedig az agyi 

adatoknak egy helyettesítő formába való átvitelével.

Dmitrij Itskov, a Halhatatlanság 2045 projekt orosz alapítója szerint   (6) az embereknek 

mindössze 2%-a kész elfogadni a halált - ez a statisztika arra szolgál, hogy igazolja a 

halhatatlanság keresését olyan dolgok révén, mint 

- a mesterséges szervek, 

- mesterséges testkonstrukciók, 

- a mentális folyamatok szimulációja és végül 

- az elme mesterséges hordozóba való átültetése.

A projekt céljai között nemcsak a halhatatlan test eléréséhez szükséges kibernetikai 

technológiák megalkotása szerepel, hanem "az emberiség új filozófiai paradigmájának" 

megteremtése is. 

Klaus Schwab ugyanerről beszélt, a "filozófiai paradigma" helyett a "társadalmi szerződés" 

kifejezést használva.

A Halhatatlanság 2045 2011-ben közzétett víziója azzal kezdődik, hogy 
 2020-ra megalkotják az emberi test első, távolról irányítható robotmásolatát. 
 2025-re olyan avatárt szeretnének, amelybe az emberi agyat az élet végén át lehet 

ültetni. 
 2035-re egy szintetikus agyú avatárt szeretnének, amelybe az emberi személyiséget

át lehet ültetni, 
 2045-re pedig egy holografikusan megjelenő avatárt képzelnek el. 

Itskov szerint:

"Az első, "Avatar" néven ismert projekt célja egy olyan emberi lény robotmásolat 

létrehozása, amely egy "agy-számítógép" interfészen keresztül irányítható. Amikor 

megkérdezik tőlem, hogy mi ennek a projektnek a lényege, azt mondom az embereknek, hogy 

idézzék fel a 'Surrogates' című filmet, amely egy olyan világot mutat be, amelyben minden 

embernek van egy mesterséges teste, amelyet távolról irányít.

https://www.imdb.com/title/tt0986263
http://2045.com/articles/29105.html


A kasszasiker készítői egy ilyen forgatókönyv negatív oldalára helyezték a hangsúlyt. Ennek 

ellenére a film rendkívül szemléletes bemutatása lehetővé teszi, hogy az ember azonnal 

érzékelje, miről is van szó."

Egy avatáron keresztül élni úgy hangzik számodra, mint egy spiritualitástól mentes élet? 

Itskov szerint nem így van, mert azzal, hogy megszűnik a fizikai testünktől való 

függőségünk, "sok minden megnyílik spirituálisan". 

Kétségeim vannak ezzel kapcsolatban, mivel a legtöbb spirituális adeptus megmondaná, hogy a 

technológiától való függőség inkább akadályozza, mintsem felemeli a spirituális törekvéseket, 

amelyek a legkönnyebben az egyszerű, a természettel szoros kapcsolatban élő életmóddal 

érhetők el.

Egyszerűen nem látom előre, hogyan leszel képes spirituálisan felemelkedni, amikor 

bármilyen külső fél hozzáférhet az agyadhoz és megszabhatja, hogy mit gondolj, mit érezz 

és mit higgy. 

Az olyan transzhumanisták, mint Itskov, hajlamosak csak a szintetikus élet vélt előnyeire 

koncentrálni. Például azt ígéri, hogy az avatárjai mindenki számára megfizethetőek lesznek, aki 

akarja őket, jövedelmi kategóriától függetlenül.

Pedig a WEF egyértelműen bejelentette, hogy 2030-ra senki sem fog birtokolni semmit, és 

bár nem fogalmazta meg egyértelműen, ez valószínűleg még a saját testünket is magában 

foglalja majd. Tehát azt gondolni, hogy az avatarod a "tiéd" lenne, valószínűleg irreális.

A WEF negyedik ipari forradalmának szemszögéből nézve úgy tűnik, hogy a terv az, hogy 

az elit szó szerint az egész emberiséget birtokolja, amelyet a saját ízlése szerint alakítanak 

át. 

És ha az embereket meg lehet hackelni és távolról irányítani, akkor biztosak lehetünk 

benne, hogy így is lesz. Ez különösen igaz a szintetikus vagy mechanikus avatarokra, 

amelyek nem tudnak "élni" vagy "tudatánál maradni" felhőkapcsolat nélkül.

� � Ezt fogjuk átélni 2023-ig, ha követjük a Világgazdasági Fórum Great Reset

TERVÉT, mely nem fog kegyelmezni - TIME Magazine

https://www.alternativhirek.com/2021/02/ezt-fogjuk-atelni-2023-ig-ha-kovetjuk.html
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A könyv 4. fejezete a "Blockchained" címet viseli, amely elmagyarázza, miről is szól a 

digitális személyazonosság. 

A digitális személyazonosság nem 
csupán egy azonosító, amellyel 
bizonyítani lehet, hogy ki vagy.
Összegyűjti és nyomon követi MINDEN 
adatodat, a személyes pénzügyeidet, az
oktatásodat, a munkatörténetedet, a 
GPS-helyzetedet a nap 24 órájában, 
mindent, amit valaha is beírtál a 
számítógépeden, a keresési 
előzményeidet, a közösségi médiában 
való jelenlétedet, az érzelmi állapotodat
és a fizikai biometrikus azonosítdat 
egészen a DNS-edig.
Ennek a fejezetnek csak egy kisebb részét fogom itt tárgyalni, az emberi augmentációról 

és a mesterséges intelligenciáról (AI) szóló részt, ezért ha többet szeretnél megtudni, 

mindenképpen nézd meg a weboldalát.

Big Data, adatmegosztás és 
mesterséges intelligencia

Félreértés ne essék, a transzhumanizmus a technokrata elit egyik végső célja és mind a 

"big data", mind a mesterséges intelligencia ennek szerves részét képezi. 

Ezek egyike vagy mindkettő nélkül a transzhumanista álom halott. Kétségtelenül a 

transzhumanizmus célja az, amiért egyáltalán olyan nagy hangsúlyt fektettek erre a két területre.

Tehát ne feledjük, az adatgyűjtés, az adatmegosztás és a mesterséges intelligencia nem 



arról szól, hogy kényelmesebbé tegyük az életünket. Azért vannak, hogy elavulttá tegyenek 

téged. Az a cél, hogy lecseréljenek téged egy olyan szintetikus másolatodra, amely távolról 

irányítható.

2021-ben a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), egy 38 országból 

álló kormányközi szervezet, amely különböző munkacsoportokkal és politikai döntéshozókkal 

dolgozik, kiadott egy jelentést "Az OECD AI-elvek végrehajtásának 

helyzete"címmel. https://oecd.ai/en/policies

             Eddig 46 ország fogadta el ezeket a mesterséges intelligencia elveket.

A stratégia lényege, hogy minden országban ki kell alakítani a nyilvános adatkészletek központi 

adattárát, majd lehetővé kell tenni a köz- és magánszféra közötti adatmegosztást, hogy egy 

hatalmas hálózatot lehessen kiépíteni, ahol minden egyes adatkészlet kapcsolatban áll az összes

többivel.

A biológiai biztonságot (biosecurity) a 
megfigyelési zsarnokság igazolására 
fogják majd felhasználni

A transzhumanista agenda: 

A "mesterséges intelligencia fejlesztésének előmozdítására" és "az Egyesült Államok 

nemzetbiztonsági és védelmi szükségleteinek átfogó kezelésére" létrehozott Mesterséges 

Intelligenciával Foglalkozó Nemzetbiztonsági Bizottság  (NSCAI) másik jelentése kiemeli a 

digitális dezinformáció elleni küzdelem szükségességét és a biológiai biztonság előtérbe 

helyezését.

https://nscai.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-

Digital-1.pdf

Ennek elősegítésére az amerikai kormány által finanszírozott szuperszámítógépet állítanak

fel az Oak Ridge Nemzeti Laboratóriumban az Energiaügyi Minisztérium irányítása alatt. Ez

az AI-szuperszámítógép másodpercenként több mint 1 kvintillió számításra képes.

Interaktív jelentés

Az adatmegosztás egy része már most is zajlik. 

https://reports.nscai.gov/final-report/table-of-contents/
https://nscai.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-Digital-1.pdf
https://nscai.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-Digital-1.pdf
https://www.nscai.gov/
https://www.nscai.gov/
https://www.nscai.gov/
https://oecd.ai/en/policies
https://oecd.ai/en/policies
https://oecd.ai/en/policies


Ahogy Corey megjegyezte, a NATO 2020 novemberében indította el a nemzetek közötti

adatmegosztást szolgáló belső biometrikus rendszerét, 2021 májusában pedig az amerikai

hadsereg egyesítette biometrikus adatokkal támogatott megfigyelési listáját a védelmi

minisztérium automatizált biometrikus azonosító rendszerével (ABIS).

"Dolgoznak a multimodális fúziós illesztésen és a biometrikus arcillesztési képesség javításán

mesterséges intelligencia és gépi tanulás segítségével és már javították a nagy hatótávolságú

infravörös kameráikat" - írja Corey. 

"A közeljöv re nézve a ő
tenyérlenyomat-biometriára, az 
arcok tömegben való 
megjelenítésére, a fenyegetések
online azonosítására szolgáló 
integrációra és a nem 
hagyományos látens DNS-
gy jtésre is összpontosítanak."ű

Biometrikus adatvédelmi törvényekre 
van szükségünk

Miközben a megfigyeléstudomány villámgyorsan halad, a szabályozás és az adatvédelmi 

törvények csigatempóban haladnak. Egy szövetségi biometrikus adatvédelmi 

törvényjavaslat, a Nemzeti Biometrikus Információs Adatvédelmi Törvény 2020-ban került 

benyújtásra, de nem jutott sehová. Ez újra életre kelhet, ha elég sokan felemelik a szavukat.

Az Egyesült Államokban néhány államban van biometrikus adatvédelmi törvény, Illinois az egyik 

legszigorúbb, de a túlnyomó többségben nincs ilyen védelem. 

"Az illinois-i biometrikus adatok védelméről szóló törvény (BIPA) előírja a magánszervezetek 

számára, hogy írásban tájékoztassák az embereket arról, hogy az adataikat gyűjtik és tárolják, mi



a céljuk, valamint a gyűjtés és tárolás időtartama és írásos felmentést kell kérniük a személytől.

Ugyanezek a magánszervezetek nem adhatják el, nem adhatják bérbe, nem 

kereskedhetnek és nem profitálhatnak a személy biometrikus adataiból. Egy személy 

minden egyes gondatlan jogsértés esetén 1000 dollárért, illetve minden egyes szándékos vagy 

gondatlan jogsértés esetén 5000 dollárért, valamint az ügyvédi díjakkal és költségekkel együtt 

pert indíthat. A perindításhoz nem szükséges tényleges kár."

Nyilvánvaló, hogy mindenhol, minden államban és minden országban szükségünk van ilyen 

jellegű védelemre, mert jelen állás szerint a transzhumanista technokraták globális 

szövetsége olyan adatmegosztási rendszert épít, amely globális méretűvé kíván válni. Az 

adatgyűjtéssel, -elemzéssel és -megosztással szembeni jogi védelem hiánya teszi lehetővé a 

megfigyelés e vakmerő kiterjesztését. 

"Ha mostanra nem lenne kristálytiszta, a 
globalisták és az eugenisták (ez néha egy
és ugyanaz) irányítják a m sort és nagyonű
keményen dolgoznak azon, hogy elérjék 
végs  vágyaikat:ő  
mely egy irányított emberi faj, a 
transzhumanizmus evolúciója, amelyben egy
er s mesterséges intelligencia veszi át ő
sok ember helyét, miközben a Marsra 
repülnek a halhatatlanság évei alatt és 
végtelen megfigyel rendszereken keresztülő
figyelik az emberiséget. Álmuk azonban 
csak akkor válik valósággá, ha az emberek
hagyják ezt."


