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Esse também poderia ser o futuro projetado para a civilização que está sendo 
absorvida dentro da mente tecnológica de colmeia.

Assim, o “tempo” seria “paralisado” naquele ponto em que todas as possibilidades 
estão contidas dentro do presente e dentro do real, o que também resultaria na 
destruição do real ou do movimento de tempo partindo do real em direção às 

possibilidades, e assim por diante.

Em outras palavras, isso poderia ser essencialmente uma forma de desinformação, em 
que esse não é o futuro certo da humanidade e privacidade e tal irão continuar (a 

existir).

No entanto, esta seria a MENOS provável de todas as possibilidades futuras, porque 
isso realmente não existe neste momento.



Existem duas projeções (possibilidades) resultantes aqui.

Uma é que um futuro em que menos ou nenhuma privacidade seja um quadro 
inteiramente resultante da tecnologia, uma “mente de colmeia” se você quiser 
entender assim.

O outro, é que um futuro em que menos ou nenhuma privacidade seja um quadro não 
resultante da mente tecnológica de colmeia, mas literalmente advenha do resultado 
da consciência psíquica e extra-sensorial tornando-se um lugar comum (universal), ao 
ponto onde todos podem ver as intenções uns dos outros e ninguém literalmente 
seria capaz de mentir para outra pessoa novamente.

Ou seja, existem duas possibilidades, e somente o tempo irá dizer. Nós escolhemos 
nosso caminho. O Livre-Arbítrio será a Fonte.



\\\

O que é uma metáfora para esta situação. Se nós fazemos tudo corretamente desde o 
primeiro momento, poderemos completar a tarefa. Se envolvemos distorções ou 
interrupções durante a tarefa em si, então estas distorções não poderão ser removidas 
mais tarde.\

Essa é uma alegoria para tempo e consciência. Neste reino, a pessoa não pode alçar-se 
fora da estrutura-de-referência de tempo sem causar distorções.





Da mesma forma, isso é considerado como uma causa de crescimento.

Então, enquanto esta é uma "caricatura", uma "condenação" contra a vida, é também o 
que permite que a vida prevaleça e triunfe sobre alguns tipos de resistência.

No entanto, o formato dessa resistência e a “arena” da vida aqui são distorcidas, e um 
está condenado a se sobrepor ao outro, o que sempre resulta em uma redefinição.

Somente um verdadeiro balanço perpetuo é capaz (?), e aqui é onde nossa sociedade 
irá mudar de forma a se acomodar, gerando aquela perpétua harmonia. Aspectos da 
sociedade, como energia (mais) livre, transparência, uso de tecnologia para terminar 
guerras ao invés de começa-las (e também para a saúde em geral etc) se tornarão 
comuns, ao invés das extravagâncias. Tais aspectos, sendo “extravagantes”, são um claro 
sinal de engano e distorções energéticas. A única ilusão é aquela que resulta da perda 
de contato com a realidade.
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A camada de auto-serviço permite a usuários 
autorizados solicitar e gerenciar serviços em nuvem.

A camada de gestão de serviços automatiza as melhores 
práticas para criar processos de TI integrados. 

A camada de orquestração cria processos de negócios ponta-a-
ponta, usando fluxos de trabalho de outras camadas

A camada de automação automatiza tarefas ao 
longo do tempo.

A camada de gestão gerencia e monitora todos os 
componentes e captura dependências.



Este diagrama 
mostra a 

arquitetura de 
um computador 
como camadas 
de abstração, e 
mostra o local 
para o sistema 
operacional.

O montador é 
programado 

usando 
“linguagem 
assembly”
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Sobre viagens no tempo...

O Homem que 
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