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VERSLO NAUJIENOS

Žemės ūkio revoliucija buvo spąstai!
Miltonas Auksakasys: Žemės ūkis – geriausias visų laikų sandoris

Įžymus ekonomistas profesorius Miltonas Auksakasys paneigia
profesoriaus Harario teiginį.
Prof. Auksakasys išskirtinai VN:

MA: „Žvelgiant iš paskiro individo
perspektyvos, pradėti dirbti žemę
gal ir nebuvo puikus sumanymas…
Tačiau Homo sapiens korporacija
iš to uždirbo stulbinantį pelną!
Augindami grūdus žmonės iš to
paties ploto vieneto gavo daug
daugiau maisto. Būtent dėl to
mūsų rūšies atstovų skaičius ėmė
augti pagal rodiklinę funkciją!“

JUVALAS NOA HARARIS

PASKELBIA SENSACINGĄ
NAUJIENĄ, GALINČIĄ APVERSTI
AUKŠTYN KOJOMIS PASAULINES
RINKAS

POPULIAR IAUSIA SK ILTIS: Prasimanymai, melagystės ir statistika
Maždaug prieš 13 000 metų

Maždaug prieš 9000 metų

Kai rankiotojai mito laukiniais augalais ir gyvūnais,
Jericho sritis Palestinoje
galėjo išmaitinti apytiksliai 50 klajoklių bandą.

Kai laukinę augmeniją pakeitė kviečių laukai, oazė
galėjo išmaitinti didžiulį
susigrūdusį 1000 gyventojų kaimą.

VN: Ar profesorius Hararis pagrįstai
tvirtina, kad pradėdami ūkininkauti
Homo sapiens padarė skaudžią
klaidą?
Miltonas Auksakasys: Profe
sorius Hararis klysta, nes jam
trūksta vadybininko vizijos! No
riu pasakyti… Prašyčiau bent
trupučio sveiko proto, dėl Dievo
meilės! Kiek man yra žinoma, įmonės
sėkmė vertinama ne pagal tai, laimingi

yra jos darbuotojai ar ne! Žvelgiame į
jos dividendus! O skaičiai rodo, kad že
mės ūkis stebuklingai paveikė žmonijos
pelną! Evoliucijos valiuta – tai ne alkis ar
kančios, o genai!
VN: Turite omenyje, kad rūšies sėkmę
evoliucijos atžvilgiu nusako jos DNR
kopijų skaičius?
MA: Neabejotinai! Kaip dukart du! Tai
turėtų suprasti ir profesorius Hararis!
Jeigu nelieka DNR kopijų, rūšis išnyks

ta, visai kaip bankrutuoja pinigų netu
rinti bendrovė. Jeigu rūšis įgyja labai
daug savo DNR kopijų, tai milžiniška
evoliucinė sėkmė!
VN: Sakote, 1000 kopijų visada geriau
nei 100?
MA: Na, žinoma! Tokia ir yra esminė že
mės ūkio revoliucijos prielaida: dau
giau žmonių toje pačioje teritorijoje.
Tai ir yra pažanga!

TRUMPAS INTERVIU SU JUVALU NOA HARARIU.
Trys klausimai profesoriui:
VN: Ką atsakytumėte į profesoriaus
Miltono Auksakasio argumentus prieš
jūsų teoriją?
JNH: Taip, dėl žemės ūkio revoliu
cijos Žemėje atsirado daug daugiau
žmonių, bet padaugėjo ir individualių

kančių! Koks sveiko proto žmogus
sutiktų nuleisti pragyvenimo ly
gio kartelę, kad atsirastų daugiau
Homo sapiens genomo kopijų?
Absurdiška. Tai sandoris, kurio nie
kas nepasirašė! Jis buvo spąstai! Ir jie
užsivėrė taip palengva, kad tik atsidū
rusi juose žmonija suprato, kas įvyko!
Interviu tęsinys p. 12.
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Vištos – neįtikėtina sėkmės istorija!
PRIBLOŠKIANTI VIENOS PAUKŠČIŲ
RŪŠIES SĖKMĖ! EVOLIUCIJOS

APDOVANOJIMŲ

LAIMĖTOJOS!

Specialią mūsų apybraižą skaitykite p. 4–12.

Norite išgirsti
tris mano sėkmės
devizus?

Niekada nepardavinėkite vištienos, kol
nenugalabijote vištos!

Višta rytoj kainuos daug
daugiau nei kiaušinis – šiandien!

Ir, savaime aišku, niekada
nedėkite visų kiaušinių į
vieną krepšį!

Ponas Gaidys, „Gallus Inc.“
gen. direktorius, nušluostė
visiems nosį!

SAVO ĮŽVALGOMIS DALIJASI GARSUS EKONOMISTAS MILTONAS AUKSAKASYS:
Visiškai teisingai!
Šios rūšys taip pat patraukė
žiuri dėmesį!

Nuostabu! Per žemės
ūkio revoliuciją jis
investavo vos į keletą
tūkstančių kiaušinių, o
dabar turi daugiau nei
50 milijardų!

Vorenui
Bafetui
reiktų
pasisaugoti!

Jei skaičiuosime
DNR kopijas, aišku
viena:
naminės vištos yra
patys sėkmingiausi
visų laikų paukščiai!

Po vištų – bet gerokai
nuo jų atsilikusias –
matome kiaules, avis
ir galvijus…

Miltonas Auksakasys, Evoliucijos apdovanojimų žiuri narys.
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Jų atstovai –
plačiausiai pasaulyje
paplitę stambieji
žinduoliai!

Žinoma,
po Homo
sapiens…

