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IMBECILIZAREA SPECIEI, TRECEREA LA
IDIOTIZARE
Toate studiile psihometrice din lume arata o scadere a coeficientului
intelectual incepand din anul 2000, scrie invictuswebmedia.com.
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CRONICA – Dintre toate amenintarile existentiale, lipseste una din toate agendele. si totusi ea
determina viitorul speciei noastre. Este vorba despre declinul global al coeficientului intelectual
(IQ). De el depinde viitorul stiintei, culturii, capacitatii de a intelege lumea. Consensul asupra
acestui declin este acum fara echivoc. Toate studiile psihometrice din lume arata o scadere a
coeficientului intelectual incepand cu anul 2000. Cu cat este mai mare nivelul IQ-ului national,
cu atat este mai mare caderea. in afara de studiile psihometrice, acest lucru demonstreaza si
empirismul.Un adolescent de 14 ani intelege in medie ce ar fi inteles un copil de 10 ani
nascut inainte de 1975. Unul dintre simptomele acestei regresii este pierderea vocabularului,
semnalata de numeroase studii incepand cu 2017. Adevarata drama relevata de aceasta
saracire este cea a dificultatii de memorare pentru generatiile in devenire.
Filmul Idiocracy(Mike Judge, 2007) constituie din acest punct de vedere o pilda profetica.
Scenariul spune povestea unui cuplu care inregistreaza un IQ remarcabil de 130 fiecare, care
asteapta sa se reproduca dupa ce-si vor atinge toate obiectivele profesionale si materiale. Acum
nu este niciodata momentul. Pana in ziua in care se hotarasc in cele din urma sa faca pasul. Dar
apoi trebuie sa faca fata la ceasul biologic al unuia si de resemnarea libidoului celuilalt. Ingineria
asistata a fertilitaii vine prea tarziu pentru ei. in acest timp, cazurile sociale se reproduc
exponential si ajung sa conformeze o combinatie de defecte ereditare. Toti inapti pot rezolva cele
mai de baza probleme pentru supravietuirea speciei, cum ar fi gestionarea colectarii reziduurilor.
in aceasta societate idiotizata, obezitatea a devenit norma, oamenii consumand doar bauturi
dulci. Statul nu poate rezolva probleme simple, cum ar fi irigarea terenurilor sau gestionarea
deseurilor.Pornografia se claseaza ca o cultura,iar locurile de sex rapid preiau locurile de fast-

food. Elitele sunt formate din contra-elite. Un pic ca in sistemul scolar actual, unde fruntasii clasei
sunt perceputi ca invinsi. Deciziile politice sunt toate mai fatale si mai contraproductive unele
decat altele.
Coincidentele cu realitatea noastra sunt tulburatoare, desi hiperfertilitatea saracilor este un cliseu
al secolului XX. Scaderea fertilitatii in tarile bogate afecteaza acum toate clasele sociale. La
aceasta, trebuie adaugat ca clasele socio-economice sunt doar partial corelate cu nivelul socioacademic. insa asociatia saracie-fertilitate se bazeaza pe un izvor antropologic care si-a avut
ratiunea de a fi. intr-o familie saraca si/sau traditionala, resursa principala este cea umana, ca
sursa de munca, putere, identitate. Acesta este inca cazul in multe tari emergente, chiar daca
scaderea fertilitatii se observa peste tot.
Unii specialisti apropiati tezelor eugenice califica drept fertilitate disgenica hiper reproducerea
intre „saraci”. Cu toate acestea, existenta unui marker de diferenta genotipica (inteligenta
mostenita) nu a fost demonstrata definitiv. Pe de alta parte, inteligenta fenotipica sau inteligenta
dobandita este masurabila. si este cea care a explodat cu imbunatatirile notabile ale calitatii vietii,
incepand de la revolutia industriala.

Acest salt calitativ in sapiens se datoreaza efectului Flynn, numit dupa economistul
neozeelandezJames Flynn (28 Aprilie 1934 – 11 Decembrie 2020). Este vorba de o crestere
continua a coeficientului intelectual datorita conjunctiei securitatii alimentare, accesului la
educatie si, in general, a unui climat propice dezvoltarii cognitive. Intrarea in secolul 21
marcheaza un regres pentru dezvoltarea inteligentei umane. in Danemarca, unde IQ-ul celor
inscrisi este inregistrat din 1959, s-a observat ca intre 1959 si 1989 a crescut cu 3 puncte pe
deceniu. Cu toate acestea, intre 1989 si 1998, acelasi IQ a marcat o prima regresie,
injumatatindu-si practic progresia la +1,6 puncte.Din 1998, declinul este de -2,7 pe deceniu.
Acest studiu si altele converg asupra faptului ca efectul Flynn este defalcat. Societatile prospere
au cedat intr-un timp foarte scurt unei dinamici involutive.
Imbecilizarea ar fi multifactoriala. Rolul perturbatorilor endocrinologici produce efecte
neurologice.

Este dovedit. Masivitatea metalelor grele din alimente, inclusiv alimentele bio, aerulrespirat ar
provoca boli ale creierului. Ar exista de asemenea in societatile bogate, matrice de conduita
instalate, precumintarzierea intrarii in viata adulta prin disparitia ritului de trecere si o serie
intreaga de prescriptii psihologizante constand inprelungirea timpului „copilariei”.
Pe scurt, o
intreaga forma de educatie s-a indreptat catre regresie producand o forma structurala de
intarziere la maturizare, si deci intelectuala.
si apoi exista coincidenta declinului inteligentei umane concomitent cu transferul
abilitatilor sale catre inteligenta masinii. Izolarea oamenilor in 2020 va marca dezvoltarea
inteligentei artificiale. Ceea ce mai ramasese din operatiile mentale inca in sarcina umanilor le-au
fost luate.O functie printre altele, fundamentala, spatializarea este moarta.

GPS-ul„opreste anumite parti ale creierului”,
descrie un studiu al Colegiului Universitatii din
Londra (UCL) publicat deNature Communications pe 21 martie 2017. Expertul in tehnologia
informatieiNicholas Carr sustine ca enumera in cartea sa„tot ce face internetul creierului tau. (”
The Shallows: what the Internet is doing to our brains Norton & Company Publishing, 2020).
La aceasta trebuie adaugat efectul hipnotic al instrumentelor care creeaza dependenta precum
canalele de streaming, confuzia dintre fictiune si realitate, scaderea capacitatii de concentrare in
lectura etc. Ar fi foarte ingenios sa ne gandim ca toate acestea nu provoaca cicatrici evolutive.
in fata unei astfel de agresiuni a creierului uman, scoala ar trebui sa fie o fortareata.Dar
asta fara a conta pe impunerea a doi ani de dezertare scolara sau semi-dezertare din cauza
izolarii covid. Ar fi fost de asteptat ca elevii din tarile emergente, mai putin expusi la consumul
instrumentelor tehnologice, sa reprezinte un rezervor de creiere nedeteriorate. Dar politica de
saracire a trecut pe acolo.in februarie 2021, unraport de la Banque mondiale a diagnosticat:
„Criza covid a exacerbat cresterea preturilor la nutritie pentru cele mai sarace populatii din
lume”.„De-a lungul anului trecut, Covid-19 a dezarmat securitatea economica, sanitara si
alimentara, impingand 150 milioane de persoane la extrema pauperizare”
, se arata in
comunicat. Prin Covid 19 trebuie sa intelegem ca nu virusul ca atare, ci masurile iresponsabile
carora a servit drept pretext pentru implementare.
Cu o luna inainte, un raport al aceleiasi organizatiia cifrat costul abandonului scolar ca pondere
din PIB pentru tarile sarace. Raport, care nu a prosperat mai mult din punct de vedere al
constientizarii: „Din cauza proceselor de invatare si a cresterii abandonului scolar, aceasta
generatie de elevi va pierde un miliard de euro din venituri, mai mult sau mai
putin 10% din PIB-ul global, iar tarile vor cadea, fara posibilitatea de a
ajunge din urma, in ceea ce priveste obiectivul lor de reducere a Learning
Poverty, cu riscul de a creste potential saracia cu 63%.„. Learning Poverty este un instrument
statistic dezvoltat de UNESCO pentru a masura nivelurile de analfabetism in tarile cu venituri
medii si mici. si vestile nu sunt bune.

Carlos Felipe Jaramillo, vicepresedintele Bancii Mondiale pentru America Latina, a estimat pe 3
iunie cacriza educatiei din America Latina este fara precedent:urmatoarea generatie
„va fi maiputin productiva si va avea mai putine oportunitati”.in medie, in America Latina,
copiii au pierdut 1,8 ani de scolarizare, potrivit Unesco. in unele tari precumPanama, unde
scoala a fost inchisa din martie 2020 pana in 2022,

peste20% dintre elevi au abandonat definitiv bancile.Adica sute de milioane de noi saraci, cu
un efect epigenetic ca bonus.
Himerele ultimelor doua decenii se caracterizeaza mai ales prin negarea maleabilitatii evolutive a
speciei umane, ca pentru orice alta specie animala. De exemplu, hormonii sunt administrati in
mod legal copiilor la pubertate sau prepuberi pentru a normaliza posibila disforie de gen intr-un
context in care efectele cauzate de perturbatorii endocrinologici fac obiectul unei abundente
literaturi stiintifice. in acelasi spirit, cufundati in ideea ca identitatea este legata de perceptia de
sine, este imposibil sa nu ne punem intrebarea despre rolul acestor perturbatori endocrinologici
in care suntem cufundati de zeci de ani, confruntati cu cresterea sindromului de nediferentiere
sexuala.
La toti acesti factori se adauga normalizarea consumului de canabis. Ori toate studiile
asupra Tetrahidrocannabinolului (THC)arata leziunile ireversibile ale creierului, pe langa
promovarea anumitor boli psihiatrice, inclusiv schizofrenia. Legalizarea sa si campania de
legitimare sociala care o insoteste sunt cu atat mai ingrijoratoare.
Aceasta asociere a prostiei si nebuniei este semnul idiocratiei, cruzimii si rautatii care nu sufera
nicio sanctiune morala. Dimpotriva. Sunt incurajati. Un pic ca acele videoclipuri de amatori care
circula pe retelele de socializare in care adolescentii bat unul dintre colegii de clasa, si departe
de a se rusina de actul las, il posteaza pe retelele lor de socializare.Anularea culturii, umilirea
ganditorilor divergenti, este de acelasi ordin al violentei.
Cetatenia se misca intr-un univers semnificativ foarte sarac, care afecteaza strict functia
excitanta a placerii. De exemplu, in Liban in 2019, inainte de izolare, milioane de tineri au iesit in
strada pentru a protesta impotriva guvernului, deoarece statul dorea sa impuna o plata de 20 de
centi pentru utilizarea WhatsApp. Niciodata in istoria coruptiei Libanului nu au avut loc astfel de
proteste.

Semnificativ si cuvintele pentru a o spune. inSpania, in 2019,premiul national de la Ministerul
Culturii si Sportului a fost acordat unei autoare,Cristina Morales, pentru cartea eiEasy Reading.
(*
Easy Reading, Usor de citit, este o sarbatoare feminista a corpului in toate formele sale, a
dorintei feminine si a sexualitatii queer si a puterii transgresive si revolutionare a
limbajului.) in Occident, principalele ziare au optat, inca din anii 90, pentru scrierea in „easy”. Fara
cuvinte „complicate”, nuanta este considerata bombastica. Realitatea nu vine cu gri. Complexitatea
lumii cedeaza unei naratiuni instalate.Propozitiile scurte sunt obligatorii. Este domnia
demagogiei intelectuale.
Imbecilizarea constituie o amenintare la adresa democratiei. Instalarea sofismului este deja
observabila in gestiunea crizelor, crize in sine create de un personal politic de o calitate
dezastruoasa.Pana in 2050, coeficientul intelectual mediu global va fi in jur de 80. Nu va
trebui sa asteptam, ca in filmul lui Mike Judge Idiocracy, anul 2505, pentru a face din aceasta
fictiune stiintifico-fantastica o realitate.Raportat la secolul al XX-lea, IQ-ul 80 ar fi o forma
usoara de retard mintal. Un scenariu pe care nici Darwin, nici Alexis de Tocqueville nu l-ar fi
putut prevedea.
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