Como os sete sociopaths que governam China estão ganhando a
guerra de mundo três e três maneiras de pará-los
Michael Starks
Abstrata
A primeira coisa que nós devemos manter na mente é que ao dizer que China diz isto ou China faz aquele, nós não estamos
falando do povo chinês, mas dos sociopaths que controlam o CCP--partido comunista chinês, isto é, os sete assassinos seriais
sociopathic Senile (SSSSK) do th e Comitê ereto do CCP ou os 25 membros do Politburo etc...
Os planos do CCP para WW3 e a dominação total são dispostos completamente claramente em publicações e em discursos
chineses do govt e este é "sonho de China de Xi Jinping". É um sonho apenas para a pequena minoria (talvez algumas dezenas
de algumas centenas) que governam a China e um pesadelo para todos os outros (incluindo 1.400.000.000 chinês). O
10.000.000.000 dólares anuais permite que eles ou seus fantoches para possuir ou controlar jornais, revistas, canais de TV e
rádio e colocar notícias falsas na maioria dos grandes meios de comunicação em todos os dias. Além disso, eles têm um exército
(talvez milhões de pessoas) que troll todos os meios de comunicação colocando mais propaganda e afogando-se comentário
legítimo (o exército 50 Cent).
Além de descascar o mundo 3RD de recursos, um grande impulso da correia de vários trilhões de dólares e estrada iniciativa está
construindo bases militares em todo o mundo. Eles estão forçando o mundo livre em uma corrida de armas de alta tecnologia
maciça que faz com que a guerra fria com a União Soviética olhar como um piquenique.
Embora o SSSSK, eo resto dos militares do mundo, estão gastando enormes somas em hardware avançado, é altamente provável
que WW3 (ou os compromissos menores que levam até ele) será dominado software. Não é fora da pergunta que o SSSSK, com
provavelmente mais hackers (codificadores) que trabalham para eles então todo o descanso do mundo combinado, ganhará
guerras futuras com conflito físico mínimo, apenas paralisando seus inimigos através da rede. Sem satélites, sem telefones, sem
comunicações, sem transações financeiras, sem rede elétrica, sem Internet, sem armas avançadas, sem veículos, trens, navios
ou aviões.
Há somente dois trajetos principais a remover o CCP, liberando 1.400.000.000 prisioneiros chineses, e terminando a marcha
lunática a WW3. O Pacífico é lançar uma guerra de comércio all-out para devastar a economia chinesa até que os militares começ
fartos acima e carregadores para fora o CCP.
Uma alternativa a encerrar a economia de China é uma guerra limitada, tal como uma batida alvejada por dizem 50 zangões
termobárica no 20th Congress do CCP, quando todos os membros superiores estão em um lugar, mas aquele não ocorrerá até
2022 assim uma pode atingir a reunião plenária anual. Os chineses seriam informados, como o ataque aconteceu, que eles
devem depor seus braços e se preparar para realizar uma eleição democrática ou ser nuked na idade da pedra. A outra alternativa
é um ataque nuclear. A confrontação militar é inevitável dado o curso atual do CCP. Ele provavelmente vai acontecer sobre as
ilhas no mar da China Meridional ou Taiwan dentro de algumas décadas, mas como eles estabelecem bases militares em todo o
mundo que poderia acontecer em qualquer lugar (ver agachado tigre etc.). Os conflitos futuros terão aspectos do hardkill e do
SoftKill com os objetivos declarados do CCP para emfatizar o ciberguerra cortando e paralisando sistemas de controle de todas
as comunicações militares e industriais, equipamento, centrais eléctricas, satélites, Internet, bancos, e qualquer dispositivo ou
veículo ligado à rede. Os SS são lentamente Fielding uma disposição mundial de superfície tripulada e autônoma e submarinos
ou drones submarinos capazes de lançar armas convencionais ou nucleares que podem estar adormecidos aguardando um sinal
da China ou mesmo procurando a assinatura de navios ou aviões dos EUA. Ao destruir nossos satélites, eliminando assim a
comunicação entre os EUA e nossas forças em todo o mundo, eles vão usar o deles, em conjunto com drones para alvejar e
destruir nossas forças navais atualmente superiores. Claro, tudo isso é cada vez mais feito automaticamente pela ia.
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De longe o maior aliado do CCP é o partido democrático dos EUA.
A escolha é parar o CCP agora ou prestar atenção enquanto estendem a prisão chinesa sobre o mundo inteiro.
Claro, a vigilância universal e digitalização de nossas vidas é inevitável em todos os lugares. Qualquer um que não pensa assim
está profundamente fora de contato.
Claro, é o optinévoas que esperam que os sociopatas chineses para governar o mundo, enquanto os pessimistas (que vêem-se
como realistas) esperam ai sociopatia (ou como eu chamá-lo-ou seja, a estupidez artificial ou sociopatia artificial ) para assumir,
talvez por 2030.
Os interessados em mais detalhes sobre o caminho lunático da sociedade moderna pode consultar meus outros trabalhos, como
o suicídio pela democracia-um obituário para a América eo mundo 4ª edição 2019 e ilusões utópicas suicidas no 21St Século:
filosofia, natureza humana e o colapso da civilização 5th Ed (2019)

A primeira coisa que nós devemos manter na mente é que ao dizer que China diz isto ou China faz aquele, nós não estamos
falando do povo chinês, mas dos sociopaths que controlam do CCP (partido comunista chinês, isto é, os sete assassinos seriais
sociopathic Senile (SSSSK) do S Comité de tanding do CCP ou dos 25 membros do Politburo. Eu assisti recentemente alguns
programas de notícias esquerdistas típicos falsos (muito bonito o único tipo pode encontrar na mídia, ou seja, quase tudo agoraou seja, Yahoo, CNN, o New York Times, etc) no YouTube, um por VICE que mencionou que 1000 economistas (e 15 Prêmio Nobel
vencedores) enviou uma carta para Trump dizendo-lhe que a guerra comercial foi um erro, e outro que entrevistou um
economista acadêmico que disse que o movimento de Trump foi uma provocação para começar a guerra mundial 3. Eles estão
certos sobre a ruptura do comércio global, mas não têm compreensão do grande quadro, que é que os sete sociopatas têm total
dominação do mundo, com a eliminação da liberdade em todos os lugares, como seu objetivo, e que há apenas duas maneiras
de pará-los-um total embargo de comércio que devasta a economia chinesa e conduz seus militares para forçar para fora o CCP
e para prender eleições, ou WW3, que podem ser limitados (os braços convencionais com talvez alguns armas nucleares) ou o
total (todas as armas nucleares de uma vez). Claro como o dia, mas todos esses acadêmicos "brilhantes" não conseguem vê-lo.
Se os sociopatas não forem removidos agora, em tão pouco quanto 15 anos será tarde demais e seus descendentes lentamente
mas inexoravelmente estarão sujeitos ao mesmo destino que o chinês — vigilância total com sequestro, tortura e assassinato de
qualquer dissidente.
Naturalmente, o CCP começou WW3 há muito tempo (você poderia ver suas invasões de Tibet ou de Coreia como o começo) e
o está perseguindo em toda a maneira possível, à exceção das balas e das bombas, e virão logo. O CCP lutou os EUA em Coreia,
invadiu e massacrou Tibet, e lutou escaramuças da beira com Rússia e India. Ele conduz operações de hacking massivas contra
todas as bases de dados industriais e militares em todo o mundo e roubou os dados confidenciais em praticamente todos os
actuais E.U. e militar Europeu e sistemas espaciais, analisou as suas fraquezas e fielded versões melhoradas dentro alguns anos.
Dezenas de milhares, e talvez centenas de milhares, de funcionários CCP têm sido hackeando em bancos de dados militares,
industriais, financeiros e de mídia social em todo o mundo desde os primeiros dias da rede e há centenas de hacks recentes
conhecidos nos EUA sozinho. Como as principais instituições e militares têm endurecido seus firewalls, o SSSSK mudaram-se
para instituições menores e para os subcontratados de defesa e para os nossos aliados, que são alvos mais fáceis. Enquanto
ignora a pobreza esmagadora de centenas de milhões e a existência marginal da maioria de seus povos, construiu uma presença
maciça dos militares e do espaço, que cresce cada ano, e cuja a única razão para a existência está travando a guerra para eliminar
a liberdade em toda parte. Além de descascar o mundo 3 RD de recursos, um grande impulso da correia de váriostrilhões de
dólares e da iniciativa rodoviária é construir bases militares em todo o mundo. Eles estão forçando o mundo livre em uma corrida
de armas de alta tecnologia maciça que faz com que a guerra fria com a União Soviética olhar como um piquenique. Os russos
não são estúpidos, e apesar de fingir amizade com os sociopatas, eles certamente compreender que o CCP vai comê-los vivos,
que a sua única esperança é aliar-se com o Ocidente, e Trump está certo sobre o dinheiro em amizade Putin. Naturalmente, os
fascistas Neomarxist do terceiro mundo Supremacist(isto é, o partido democrático) tomarão provavelmente o controle total dos
EUA em 2020 e nada poderia ser mais ao gosto do CCP. Snowden (outro clueless vinte algo) ajudou o SSSSK mais do que qualquer
outro indivíduo único, com a possível excepção de todos os presidentes americanos desde WW2, que têm perseguido a política
suicida de apaziguamento. Os EUA não tem escolha, mas para monitorar todas as comunicações e para compilar um dossiê sobre
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todos, como é essencial não só para controlar os criminosos e terroristas, mas para contrariar o SSSSK, que estão rapidamente
fazendo a mesma coisa, com a intenção de remover a liberdade Completamente.
Embora o SSSSK, eo resto dos militares do mundo, estão gastando enormes somas em hardware avançado, é altamente provável
que WW3 (ou os compromissos menores que levam até ele) será dominado software. Não é fora da pergunta que o SSSSK, com
provavelmente mais hackers (codificadores) que trabalham para eles então todo o descanso do mundo combinado, ganhará
guerras futuras com conflito físico mínimo, apenas paralisando seus inimigos através da rede. Sem satélites, sem telefones, sem
comunicações, sem transações financeiras, sem rede elétrica, sem Internet, sem armas avançadas, sem veículos, trens, navios
ou aviões.
Alguns podem questionar que o CCP (e naturalmente os níveis superiores da polícia, do exército e do escritório 610) são
realmente mentalmente aberrante, assim que aqui são algumas das características comuns de sociopaths (chamados
anteriormente psicopatas) que você pode encontrar na rede. Claro, alguns destes são compartilhados por muitos autistas e
alexithymics, e sociopatas diferem de pessoas "normais" apenas em grau.

Charme superficial, manipulativa e astúcia, grandiosa sensação de auto, falta de remorso, vergonha ou culpa, emoções rasas,
incapacidade para o amor, calosidade/falta de empatia, controles comportamentais pobres/natureza impulsiva, acredite que
eles são todos-poderosos, todos sabendo , com direito a todos os desejos, sem senso de limites pessoais, sem preocupação
com o seu impacto sobre os outros. Problemas em fazer e manter amigos. Comportamentos aberrantes como crueldade com
pessoas ou animais, roubo, Promissidade, versatilidade criminal ou empreendedora, alterar sua imagem conforme necessário,
não percebem que nada está errado com eles, autoritário, secretivo, paranóico, procurar situações onde seu comportamento
tirânico será tolerado, condoned, ou admirado (por exemplo, CCP, polícia, militar, capitalismo predatório), aparência
convencional, objetivo da escravização de suas vítimas, procure exercitar o controle despótico sobre cada aspecto da vida de
outros, Ter uma necessidade emocional para justificar suas ações e, portanto, necessidade de afirmação de sua vítima
(respeito, gratidão), objetivo final é a criação de uma vítima disposta.Incapaz de apego humano real a outro, incapaz de sentir
remorso ou culpa, narcisismo extremo e grandiosidade, seu objetivo é governar o mundo. Mentirosos patológicos.
Este último é uma das características as mais impressionantes do CCP. Praticamente tudo o que dizem em oposição aos outros
é uma mentira óbvia, ou distorção, principalmente tão absurdo que qualquer bem educado de dez anos deidade vai rir deles.
No entanto, eles persistem em saturar todos os meios de comunicação todos os dias (umn estimado $10000000000 orçamento
anual apenas para a propaganda estrangeira) com declarações absurdas. O fato de que eles estão tão fora de contato com a
realidade que eles pensam que serão levados a sério mostra claramente o que qualquer pessoa racional vai considerar como
doença mental (sociopatia).
Há somente dois trajetos principais a remover o CCP, liberando 1.400.000.000 prisioneiros chineses, e terminando a marcha
lunática a WW3. O Pacífico é lançar uma guerra de comércio all-out para devastar a economia chinesa até que os militares começ
fartos acima e carregadores para fora o CCP. Os EUA precisam, por qualquer meio necessário, juntar-se a todos os seus aliados
na redução do comércio com a China para perto de zero-nenhuma importação de qualquer produto da China ou qualquer
entidade com mais que 10% Propriedade chinesa em qualquer lugar do mundo, incluindo qualquer produto com qualquer
componente de tal Origem. Nenhuma exportação de qualquer coisa para a China ou qualquer entidade que reexporta para a
China ou que tem mais de 10% de propriedade chinesa, com consequências severas e imediatas para qualquer infratores. Sim,
seria temporariamente custar milhões de empregos e uma grande recessão mundial, e sim, eu sei que uma grande parte de suas
exportações são de joint ventures com empresas americanas, mas a alternativa é que cada país se tornará o cão dos sete
sociopatas (e como todo o animal comestível mantêm cães em gaiolas pequenas quando os engordar para a matança) e/ou
experimentam os horrores de WW3. Outras etapas possíveis são enviar para casa todos os estudantes e trabalhadores chineses
na ciência e na tecnologia, congelam todos os bens de toda a entidade mais de 10% chineses possuídos, proíbem o curso
extrangeiro a todo o cidadão chinês, proíbem todo o chinês ou qualquer entidade mais de 10% possuído pelo chinês de
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comprando qualquer empresa, terra, produto ou tecnologia dos EUA ou de qualquer de seus aliados. Todas estas medidas serão
progressivamente eliminadas, consoante o caso.
Devemos ter em mente que o monstro chinês é em grande parte devido aos delírios utópicos suicidas, covardia e estupidez de
nossos políticos. Truman se recusou a deixar McArthur Nuke-los na Coréia, o Presidente Carter deu-lhes o direito de enviar os
alunos para os EUA (há atualmente cerca de 300.000), usar a nossa propriedade intelectual sem pagar royalties, deu-lhes o status
de negociação nação mais favorecida, e por Decreto cancelou o nosso reconhecimento de Taiwan e nosso acordo de defesa
mútua (ou seja, sem voto por ninguém – ele deve ser um membro da CCP honorário, juntamente com os arbustos, os Obamas,
os Clintons, Edward Snowden, etc.). Estes foram os primeiros de uma longa série de gestos conciliatórios à ditadura mais cruel
do mundo, que tornou possível para eles prosperar, e definir o palco para a sua vinda invasão de Taiwan, as ilhas do mar do Sul
e outros países como quiserem. Estas medidas junto com nossa falha invadir nos 40 ' s para impedir seu Takeover de China, nossa
falha para nuke seu exército e daqui o CCP fora da existência durante a guerra Korean, nossa falha impedir seu massacre de
Tibet, nossa falha fazer qualquer coisa quando expl Oded suas primeiras armas nucleares, a nossa incapacidade de tirá-los em
1966, quando lançou o seu primeiro nuclear ICBM capaz, a nossa (ou melhor, Bush) não fazer nada sobre o massacre de
Tiananmen, a nossa incapacidade de encerrar os institutos Confúcio presente em muitos universidades em todo o mundo, que
são frentes para o CCP, a nossa incapacidade de proibir a compra de empresas, propriedade, direitos de mineração, etc em todo
o mundo, que é uma outra maneira de adquirir alta tecnologia e outros ativos vitais, a nossa incapacidade de fazer nada ao longo
dos últimos 20 anos sobre a sua espionagem industrial e militar contínua e invadir nossas bases de dados roubando quase todas
as nossas armas avançadas, a nossa incapacidade de parar seus aliados Coréia do Norte e Paquistão de desenvolver bombas
nucleares e ICBM e recebendo equipamentos da China (por exemplo, seu celular lançadores de mísseis, que eles alegam que
eram para transportar toras e foi pura coincidência que exatamente se encaixam os mísseis coreanos), a nossa incapacidade de
impedi-los de violar o nosso embargo ao petróleo do Irã (eles compram muito dele, registrando seus navios no Irã), e seu
programa nuclear (equipamentos e técnicos ir e voltar para a Coréia do Norte através da China), a nossa incapacidade de impedilos de fornecer tecnologia militar e armas em todo o mundo (por exemplo, Coréia do Sul, Irã, Paquistão, os cartéis no México, e
mais de 30 outros países), a nossa incapacidade de parar o fluxo de drogas perigosas e seus precursores direta ou indiretamente
(por exemplo, quase todo o Fentanyl e carfentanyl emitido no mundo inteiro, e os precursores do meth para os cartéis mexicanos
vêm de China), e nossa falha fazer qualquer coisa sobre seu edifício " portos "(i.e., bases militares) em todo o mundo, que está
em curso.
Uma alternativa a encerrar a economia de China é uma guerra limitada, tal como uma batida alvejada por dizem 50 zangões
termobárica no 20th Congress do CCP, quando todos os membros superiores estão em um lugar, mas aquele não ocorrerá até
2022 assim uma pode atingir a reunião plenária anual. Os chineses seriam informados, como o ataque aconteceu, que eles
devem depor seus braços e se preparar para realizar uma eleição democrática ou ser nuked na idade da pedra. A outra alternativa
é um ataque nuclear. A confrontação militar é inevitável dado o curso atual do CCP. Ele provavelmente vai acontecer sobre as
ilhas no mar da China Meridional ou Taiwan dentro de algumas décadas, mas como eles estabelecem bases militares em todo o
mundo que poderia acontecer em qualquer lugar (ver agachado tigre etc.). Os conflitos futuros terão aspectos de hardkill e de
SoftKill com os objetivos declarados do CCP para enfatizar o ciberguerra cortando e paralisando sistemas de controle de todas
as comunicações militares e industriais, equipamento, centrais eléctricas, satélites, Internet, bancos e qualquer dispositivo ou
veículo ligado à rede. Os SS são lentamente Fielding uma disposição mundial de superfície tripulada e autônoma e submarinos
ou drones submarinos capazes de lançar armas convencionais ou nucleares que podem estar adormecidos aguardando um sinal
da China ou mesmo procurando a assinatura de navios ou aviões dos EUA. Ao destruir nossos satélites, eliminando assim a
comunicação entre os EUA e nossas forças em todo o mundo, eles vão usar o deles, em conjunto com drones para alvejar e
destruir nossas forças navais atualmente superiores. Talvez o pior de tudo é o rápido desenvolvimento de robôs e drones de
todos os tamanhos e capacidades que inevitavelmente serão empregadas por criminosos e terroristas para atuar a partir de
qualquer lugar do mundo, e enxames maciços dos quais serão usados por ou em vez de soldados para lutar guerras cada vez
mais numerosas e viciosas. Claro, tudo isso é cada vez mais feito automaticamente pela ia.
Tudo isso é totalmente óbvio para qualquer um que gasta um pouco de tempo na rede. Duas das melhores fontes para começar
são o livro Crouching Tiger (e os cinco vídeos YoutUbe com o mesmo nome), e a longa série de peças satíricas curtas na China
canal sem censura em vocêTUbe ou seu novo www.chinauncensored.tv. os planos do CCP para o WW3 e a dominação total são
dispostos completamente claramente em publicações e em discursos chineses do govt e este é "sonho de China de Xi Jinping". É
um sonho somente para a minoria minúscula (talvez algumas dúzias a algumas cem) que governam China e um pesadelo para
todos mais (que incluem 1.400.000.000 chineses). O 10.000.000.000 dólares anuais permite que eles ou seus fantoches para
possuir ou controlar jornais, revistas, canais de TV e rádio e colocar notícias falsas na maioria dos grandes meios de comunicação
em todos os dias. Além disso, eles têm um exército (talvez milhões de pessoas) que troll todos os meios de comunicação
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colocando mais propaganda e afogando-se comentário legítimo (o 50 Cent exército).
A regra do SSSSK (ou 25 SSSK se você se concentrar no Politburo ao invés de seu comitê permanente) é uma tragicomédia
surrealista como branca de neve e os sete anões, mas sem branca de neve, personalidades cativantes, ou um final feliz. Eles são
os guardas da maior prisão do mundo, mas eles são de longe os piores criminosos, cometendo por procuração a cada ano milhões
de assaltos, estupor, roubos, subornos, sequestros, torturas e assassinatos, a maioria deles presumivelmente por sua própria
polícia secreta do 610 Office criado em 10 de junho de 1999 por Jiang Zemin para perseguir os meditadores Qigong de Falun
Gong, e qualquer outra pessoa considerada uma ameaça, agora incluindo qualquer um que faz qualquer comentário crítico e
incluindo todos os grupos religiosos e políticos não a sua regra direta. De longe, o maior aliado dos sete anões é o partido
democrático dos EUA, que, em um momento em que a América precisa mais do que nunca para ser forte e unida, está fazendo
todo o possível para dividir a América em facções em guerra com cada vez mais de seus recursos vai sustentar as legiões
florescendo das classes inferiores e conduzi-lo em falência, embora, naturalmente, eles não têm nenhuma visão sobre isso. O
CCP é de longe o grupo mais mal na história do mundo, roubando, estuprando, sequestrando, aprisionando, torturando,
morrendo de fome e matando mais pessoas que todos os outros ditadores na história (um estimado 100 milhões mortos), e em
poucos anos terá um total Estado de vigilância gravando todas as ações de todos na China, que já está em expansão em todo o
mundo como eles incluem dados de hacking e de todos os que passam através de territórios seu controle, comprar bilhetes em
companhias aéreas chinesas etc.
Embora o SSSSK nos trate como um inimigo, na verdade, os EUA é o maior amigo do povo chinês e do CCP seu maior inimigo. De
outra perspectiva, outros chineses são os maiores inimigos do chinês, como eles demolir todos os recursos do mundo.
Naturalmente, alguns dizem que China desmoronará de seu próprio acordo, e é possível, mas o preço de estar errado é o fim da
liberdade e WW3 ou uma série longa dos conflitos que os sete sociopaths ganharão quase certamente. Deve-se ter em mente
que eles têm controles sobre sua população e armas que Stalin, Hitler, Gaddafi e Idi Amin nunca sonhou. Câmeras de CCTV
(atualmente talvez 300 milhões e aumentando rapidamente) em redes de alta velocidade com análise de imagem AI, software
de rastreamento em cada telefone que as pessoas são obrigados a usar, e rastreadores GPS em todos os veículos, todas as
transações a pagar apenas por telefone já dominante lá e universal e obrigatório em breve, total de monitoramento automático
de todas as comunicações por AI e um estimado 2 milhões censores humanos on-line. Além de milhões de policiais e Cadres do
exército, pode haver tantos como 10 milhões a polícia secreta de 610 escritório criado por Jiang Zemin, com prisões negras (ou
seja, não oficial e não marcado), atualização instantânea do dossiê digital em todos os 1.400.000.000 chinês e em breve todos
na terra que usa a rede ou telefones. É muitas vezes chamado de sistema de crédito social e permite que os sociopatas para
encerrar as comunicações, a capacidade de compra, viagens, contas bancárias, etc de qualquer um. Isso não é fantasia, mas já
em grande parte implementado para os muçulmanos de Xinjiang e se espalhando rapidamente-See YouTUbe, China sem censura
etc. É claro que a vigilância universal e a digitalização de nossas vidas são inevitáveis em todos os lugares. Qualquer um que não
pensa assim está profundamente fora de contato.
A escolha é parar o CCP agora ou prestar atenção enquanto estendem a prisão chinesa sobre o mundo inteiro.
O aliado o mais grande do CCP é o partido democrático dos EUA.

Naturalmente, é os otimistas que esperam os sociopatas chineses governar o mundo quando os pessimistas (que
vêem-se como realistas) esperam a sociopatia do ai (ou como eu o chamo-isto é, estupidez artificial ou sociopatia
artificial) para tomar sobre. É a opinião de muitas pessoas pensativas-musk, Gates, Hawking etc, incluindo os
principais pesquisadores de ia (ver as muitas conversas TED no YouTube) que a ia vai atingir o crescimento
explosivo auto (aumentando seu poder milhares ou milhões de vezes em dias, minutos ou microssegundos) em
algum momento nas próximas décadas – 2030 às vezes é mencionado, escapando através da rede e infectando
todos os computadores suficientemente poderosos. AS será imparável, especialmente porque parece que ele será
executado em computadores quânticos que irá aumentar a sua velocidade mais milhares ou milhões de vezes). Se
você é optimista, manterá seres humanos e outros animais ao redor como animais de estimação e o mundo
transformar-se-á um jardim zoológico com um programa de melhoramento cativo eugênica, se um pessimista,
eliminará seres humanos ou mesmo toda a vida orgânica como uma competição irritante para recursos. A ficção
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científica de hoje é susceptível de ser a realidade de amanhã.
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