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Предстои революция в о�ластта на техническия 
електросмог, за която о�аче не се говори. Този 
процес протича �ез да се вдига шум, въпреки че е 
изключително про�лематичен. 

Преглеждаме в Уикипедия:

    Д-р Манфред Дьоп

Следващата генерация мо�илни мрежи (Next 
Generation Mobile Networks) е един проект на 
фирмите за мо�илна комуникация в развитие. От 
2015 година имаме UMTS(3G) и LTE(3.9G), от 2017-
4G/LTE+ и пето поколение мрежи-5G.

В сравнение с 4G стандарта при 5G техноло-
гията се очаква:

Бъдещата генерация мо�илни мрежи е �ази-
рана на досегашните UMTS(3G) инфраструктури, за 
да може да се гарантира �ързото и нискоразходно 
разширяване на съществуващите мо�илни мрежи. 
Едно от предимствата е с до 100 Mbit/s съществено 
по-високата скорост. За в �ъдеще употре�яваните 
устройства тря�ва да са в състояние да �ъдат 
постоянно свързани с интернет. 

-стократно увеличение на скоростта на пренос 
на данни;

-по-високочестотен о�хват;
-повишен честотен капацитет;
-гло�ална постоянна свързаност на 100 

милиарда устройства едновременно;
-съвместимост на машини и устройства;

Какво означава, когато 100 милиарда устрой-
ства са постоянно достъпни? Освен мо�илния 
телефон, това ще направи възможно:

-във всички коли шофьорите да имат постоянен 
достъп до интернет;

-всички къщи да �ъдат управлявани от умни 
устройства;

-смартфоните да са постоянно свързани с 
интернет, включително зареждането на филми ще 
става за секунди, както и точната локализация на 
местоположението;

-тотално покритие, включително на трудно-
достъпни географски места;

-подкожно имплантиране на радиочестотно 
идентификационни чипове, съдържащи цялата 
информация за човека;

Какво са радиочестотните идентификационни 
чипове? Поглеждаме отново в Уикипедия:

„Радиочестотните идентификационни чипове 
означава технология на приемо-предавателна 
система за автоматично и �езпогрешно намиране и 
идентификация на о�екти и същества с радио-
вълни. Една такава система се състои от един 
излъчвател, който е монтиран в телата на същест-
вата и съдържа отличителен индивидуален код, 
както и един четец за прочит на информацията. 
Излъчвателят тря�ва да �ъде чип с микроскопични 
размери и възможност за имплантация примерно в 
домашни животни или хора.“

Д-р Патрик Крамер- основател и ръководител на 
компанията „Digiwell“ се пита: „Кой съм аз тогава?

Един ки�орг:
- подкожно нося микрочип-импланти;
- с тяхна помощ мога да отварям врати или да 

управлявам своя компютър;
- портмонетата и мо�илните телефони стават 

излишни;
Аз съм един ки�орг - сим�иоза между човек и 

машина. Микрочиповете в ръцете ми нямат недо-
статъци, а напротив ми предоставят много възмож-
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клетка. Въпреки това през 2009 немският парла-
мент приема закон за защита от нейонизираните 
лъчения. 

Съществуването на лонготуидалните скаларни 
вълни, които са постулирани от Тесла, е оспорвано. 
Една гло�ална мо�илна телефония �и намалила 
влиянието на електросмога. Изглежда, че това 
грешно начало може да доведе до един нещастен 
край. 

За да получи научно издръжливи резултати в 
тази о�ласт, човек тря�ва да привлече тестващата 
група на чувствителните към електросмог или 
изо�що чувствителните. При под�ора на хората от 
тази група водещ е опита: проследява се реакцията 
на организма на човек, който е �ил натоварен от 
смартфон  посредством познатия и признат метод 
за измерване на вегетативността (честотите на 
сърцето ?). В последствие ще �ъде възможна 
употре�ата на предпазни методи и устройства, 
чието действие да �ъде тествано, а ефектите от тях 
о�ективирани. 

    
Накратко в резюме: 

Към този момент се случват много про�лема-
тични неща, за които о�ществеността не подозира. 
Противопоставянето изглежда �езсмислено, 
решенията са взети от по-високите нива. Нашето 
светло �ъдеще се превръща в напълно о�лъчено. 

Остава единствено индивидуалното решение 
на всеки един, доколко желае да се остави да 
�ъде о�лъчван и от друга страна - доколко желае 
да се предпази от лъченията. Още повече, че 
имаме вече качествени защитни продукти, които 
доказано ни защитават от тях. 

системи са в състояние да взимат самостоятелни 
решения и да извършват различни дейности по 
възможност автономно.“;

В първата индустриална революция мускулната 
сила е заменена от тази на машината- ватове. В 
цифровата революция на „Индустрия 4.0“ процесът 
на мислене при човека може да �ъде заменен от 
изкуствения интелект. Това е почти невъо�разимо. 

Вследствие на огромния запаметяващ и ком�и-
национен капацитет на модерните компютри, скоро 
учените ще могат да �ъдат заменени от машините. 
Технологичната сингуларизация е ново понятие, с 
което се характеризира превъзходството на изкуст-
вения интелект над този на човека. От гледна точка 
на �ъдещото развитие на тази технология човек си 
задава моралния въпрос дали е редно да се 
осъществи трансхуманистичния преход към 
суперинтелигентност.

С оглед на очевидно многократното увелича-
ване на техническия електросмог може да се каже 
предварително, че процентът на чувствителните 
към електросмог драстично ще се увеличава. 
Пример за това е не само промяната от 4G към 5G, но 
и вече ясно изпитания технически о�рат от 1980 
година до настоящето. Адаптацията на човека към 
�ързоизменящите се о�стоятелства в околната 
среда не може да протече в рамките на няколко 
десетилетия, може �и не �и и в рамките на  хилядо-
летия. Докато официално съществуването на 
чувствителност към електросмога �ива отричано, 
хората като потърпевши ще останат в неведение и 
незащитени от възможните �олести, които именно 
електросмогът причинява. 

Твърдението, че нейонизираните лъчения имат 
само топлинно действие, не коментира нетоплин-
ното дезинформиращо действие на равнище ДНК и 

ности, като например: да пазарувам, да посещавам 
лекар или фитнес , както и да пътувам с градския 
транспорт- �езконтактно. До десет години нашият 
мозък ще �ъде с свързан също с интернет. Имплан-
тите, които са свързани с мозъчния кортекс, ще 
увеличат познавателните ни възможности хилядо-
кратно. Това �и направило възможно предаването 
на мисли и новини от мозъка чрез интернет.“

Това наше �ъдеще вече съществува частично в 
настоящето, частично предстои. Светът се променя 
�ез това да �ъде осъзнато от хората. Вероятно се 
осъществява една масова и донякъде индивидуал-
на манипулация на човешкия ум посредством 
излъчванията.

Към момента 5-10% от хората са чувствителни 
към електросмога. Техният живот е о�ременен. 
Въпреки това: граничните стойности на швейцар-
ските „джиесем“ мрежи тря�ва да се увеличат. 
Разширението на 5G-стандарта е наложително 
нео�ходимо, за да се предотврати колапса на 
телекомуникационните мрежи и да се гарантира 
включването към дигитализацията (Индустрия 4.0). 

Понятието „Индустрия 4.0“ се е превърнало в 
магическа формула. Отново преглед в Уикипедия:

-“Свързването: Машини, устройства, сензори и 
хора могат да се свързват едни с други и да 
комуникират чрез заложения в тях интернет.;

-прозрачност на информацията: Сензорни данни 
разширяват информационните системи на 
цифрови фа�рични модели, за да представят 
виртуално отражение на реалния свят.;

-техническа помощ: Помощни системи предпаз-
ват хората с помощта на съ�рана, онагледена и 
раз�ираема информация. Освен това хората �иват 
физически предпазвани от дейности, които са 
опасни за здравето им.;

-децентрализирани решения: Ки�ерфизичните 
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