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Abstracto:

Ficou claro a partir de muitos artigos recentes, favorecendo e opondo-se ao 5G, que a principal 
função do 5G será canalizada como canal bidireccional para a inteligência artificial (IA) entre 
computadores programados com alta potência de AI e sensores periféricos e dispositivos 
periféricos. Desta forma, a IA pode ser usada para fornecer controle em tempo real na mudança, 
incluindo situações que mudam rapidamente. O problema é que quando se tem comunicação sem
fio 5G, o vasto número de pulsações necessárias para tal rápida comunicação bidireccional, os 
impactos humanos serão maciços, com a estrutura e função do cérebro humano e, portanto, a 
inteligência humana sofrerá um impacto maciço. Segue-se que usar o 5G desta maneira, causará 
uma mudança maciça e rápida da inteligência humana para a inteligência artificial, de tal forma 
que a humanidade, se sobreviver, não terá qualquer semelhança com qualquer humanidade que 
conhecemos anteriormente. Consequentemente, precisamos primeiro de ter um debate realista 
sobre as consequências da tecnologia 5G, a fim de determinar se queremos entregar grande parte
do mundo ao controle da IA, ao mesmo tempo que destruímos a humanidade como a 
conhecemos. Também precisamos determinar se as consequências das exposições a campos 
electromagnéticos, incluindo exposições 5G, devem ser vistas, como temos feito até agora, como 
consequências não intencionais em oposição a uma parte calculada da estratégia para derrubar a 
inteligência humana e substituí-la por IA.

Discussão:

Grande parte da discussão do 5G até hoje não faz sentido. Não existe uma onda pública exigindo 
downloads ainda mais rápidos de informação ou comunicação com a “Internet das coisas”. 
Certamente não existe uma onda de demanda para colocar milhões de antenas de 5G nas 
proximidades de nossas casas, escolas, locais de trabalho e hospitais, sem testes de segurança 
biológica. Não há nenhuma onda de demanda por serviços 5G dentro do público em geral. Nem 
tem sido óbvio, onde a demanda primária por 5G pode vir a cobrir o vasto custo financeiro 
inevitável do sistema, sem falar dos custos humanos.

Eu listei uma série de artigos na Internet (em baixo), cada um dos quais argumenta que a principal
função do 5G não será para servir o público em geral, mas sim para servir grandes corporações 
ou possivelmente organizações governamentais com perceptível inteligência artificial (AI), 
proporcionando às empresas de telecomunicações grandes receitas e poder de monopólio 
compartilhado sobre esses serviços.
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O 5G faz algum sentido, pois pode atender ao uso da IA em tempo real, mesmo em situações em 
que há mudanças rápidas na situação que exigem rápida transferência de informações dos 
sensores para os computadores AI e também informações rápidas para os dispositivos que podem
responder a condições alteradas. No entanto, isso pode ser feito de forma com fio na maioria das 
situações evitando, então, os perigos das exposições 5G EMF. A única razão para ter 5G 
dispersos amplamente próximo à vasta maioria da população é usar 5G e AI como uma rede para 
repressão massiva!

O outro problema para a humanidade vem do facto de o uso da comunicação sem fio em oposição
à comunicação com fio inevitavelmente expõe a humanidade, assim como todos os ecossistemas,
a ataques maciços que, em humanos e animais, incluem ataques maciços aos nossos cérebros. 
Isso decorre do facto da comunicação sem fio 5G implicar quantidades absolutamente inéditas de 
informações, inevitavelmente exige a exposição a triliões de pulsações, a maioria das quais estará
na faixa dos nano-segundos que produz, por sua vez, activação massiva do alvo principal de 
EMFs não térmicos, o sensor de voltagem dos canais iónicos dependentes de voltagem.

Segue-se que o uso de 5G para IA significará que a inteligência humana inevitavelmente entrará 
em colapso, fazendo-nos (na medida em que ainda existe um nós) completamente dependentes 
da IA. Eu prediria que isso, por sua vez, levaria a maciços massacres humanos através do uso de 
drones policiais para supostamente manter a "lei e a ordem". Isso ocorrerá das duas situações a 
seguir:

• Há uma resistência maciça das pessoas contra o 5G, antes que a nossa função cerebral 
se desmorone completamente.

• O colapso da nossa função cerebral colectiva e a percepção de que nos estamos a 
aproximar da extinção, que leva ao caos total.

Isso, é claro, será rotulado como uma teoria da conspiração, isto é, afinal de contas, exactamente 
o que é.

Faz alguma diferença se esta teoria está correta ou não? Surpreendentemente pouco. Por que 
não? Porque é sem dúvida o caso, que o modo como o 5G está sendo “lançado” em todo o 
mundo, é produzir um monopólio compartilhado da transmissão de dados de inteligência artificial, 
ao mesmo tempo em que ataca severamente a inteligência humana e produz uma necessidade 
artificial do seu produto. 
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