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atsastajat ovat liikkeellä. Nykyisen elämänmuotomme tukijalat ovat viimeisten vuosi-
kymmenten ajan olleet täysin kestämättömät: valtava tarpeeton tuotanto, luonnon to-

taalinen raiskaaminen, ihmistyövoiman häikäilemätön riisto, lastemme harteille kaatuva kattee-
ton velanotto ja sumutukseen perustuva pörssitalous. Kuten tiedämme, ne pettävät joka puo-
lella ja vaikutukset ovat hallitsemattomat. 

Viimeisillä hämäyksillään valtaapitävät yrittävät kahmia rikkauksia ja kiristävät kahtiajaon 
äärimmilleen. Valtiot eivät aikoihin ole toimineet valtioina vaan suuromaisuuksia keräävien 
muka-laillisina vouteina. 

Rauhattomuus ja väkivalta lisääntyvät kaikkialla entisestään ja ylittävät myös tähän asti 
rauhallisten maiden rajat, joiden valvonnasta valtiot eivät pysty huolehtimaan. Ryöstelyt ja 
muut rikokset yleistyvät ja raaistuvat.  

Pahinta tuhoa aiheuttaneiden tuotantolaitosten omistajat ovat laskelmoineet voittojensa 
maksimoinnin sen varaan, että niin sanotun talouden romahdettua heidän ei tarvitse korjata 
aiheuttamiaan tuhoja koska vararikkoon johdetut yritykset eivät siihen pysty. Äärimmilleen 
viritetty teknologia lähes kaikilla elämänalueilla on niin häiriöherkkää, että sähkönjakelu, tie-
donsiirto, kuljetukset ja rahaliikenne kaatuvat dominopalikoiden lailla. Kerrostaloissa tulee kyl-
mä, vesijohdot jäätyvät, kaupat tyhjenevät, teollinen elintarviketuotanto romahtaa. 

Rikkaat yrittävät suojautua omille alueilleen, he värväävät turvajoukkoja ja omaisuutensa 
avulla yrittävät saada ruokaa, terveyttä ja hyvinvointia itselleen, mutta se maksaa heille 
enemmän ja enemmän. Kaikkialla ihmisjoukot joutuvat lähtemään liikkeelle. Väkivalta, nälkä ja 
taudit tekevät tuhojaan.  

Aseelliset rikollisjoukot mellastavat mielin määrin koska rajat, valtiot ja armeijat ovat käy-
neet merkityksettömiksi ihmismassojen epätoivon alla. Orjuutta ja diktatuureja nousee. 

Hallitsemattomiin käsiin joutunutta ydinasemateriaalia sekä kemiallisen ja biologisen so-
dankäynnin materiaalia käytetään. Kyvyttömyyden ja välinpitämättömyyden vuoksi eri puolilla 
maapalloa sijaitsevat ydinjätevarastot sekä kaivos- ja kemianteollisuuden myrkkyaltaat purkau-
tuvat luontoon saastuttaen vesistöjä ja ilmakehää entisestään. 

     
Tulevat sukupolvet eivät voi välttyä kaikkialle leviävän säteilyn tai luonnon kiertokulkuun 

kuulumattomien aineiden vaikutuksilta. Niiltä ei välty mikään elollinen. Sukupuuttojen aalto 
jatkaa vyöryään yli maapallon. 

Elonkehään ja ravintoketjuihin rikastuva radioaktiivinen säteily ja vieraat aineet vaikuttavat 
lajien genetiikkaan. Muutaman ihmissukupolven aikana aivojen rakenteessa tapahtuu pieni 
muutos, ja se maailmankaikkeudessa lyhyen hetken välähtänyt outo ominaisuus, jota kutsuttiin 
älyksi, häviää lopullisesti. 

Kädelliset jälkeläisemme näkevät ympärillään lojuvia teknologian kauden jäänteitä, mutta 
eivät ymmärrä mitä ne ovat. Pelokkaan vaistonsa ohjaamina ne peittelevät nuo oudot laitokset 
– häpeillen kuin eläin jätöksensä. 
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