
   

 

  BB  

TECNOLOGIA COM JOVENS HUMANOS 

Bem vindos ao centro de controle.  

Sou uma célula de Rubus 15 e fui encaminhado à Terra para..... na verdade nada disto 
poderia ser descrito aos seres humanos, desta forma estou violando regras.  

Mas nossa sociedade detectou viciados em operações de sistemas móveis (os 
smartphones a princípio, mas tantos outros aparelhos e periféricos envolvidos), pelo fato 
de que temos índices altíssimos que indicam que a maioria dos jovens se encontra 
praticamente hipnotizados por estes aparelhos tecnológicos criados pela ciência 
terrestre.  

Pesquisas indicam que mesmo no trabalho o acesso e busca pelas tecnologias destes 
aparelhos são imensas e a cada dia aumentam o tempo de suas vidas envolvidos com o 
aparelho, impossibilitando sua vivência pessoal.  

É de nossa consciência que esta prática acarreta sérios danos intelectuais e até físicos 
nestes, que são o futuro de vossa nação, afinal os seres humanos possuem uma carcaça 
muito fraca. São pesquisas realizadas muito antes de vossa sociedade ter conhecimento 
destes equipamentos.  

Quando começamos a colonização do planeta Terra, analisamos por completo o perfil 
dos terráqueos, portanto – já naquela época - detectamos o quanto são influenciados por 
tecnologias desconhecidas até então ou mesmo situações vis. Devido a algumas leis não 
posso dizer meu nome, só posso lhe informar que fui criado por esta mesma tecnologia 
que tenho que combater neste sistema solar. 

A tecnologia pode ser uma grande aliada de quem a possui, mas pode se transformar em 
uma grande vilã de quem a utiliza, sinergindo, por exemplo, para a criação de armas 
poderosas que são capazes de destruir uma nação por completo.  

Um exemplo é a bomba atômica, uma arma que fez um número enorme de vítimas no 
Japão e que várias nações nos dias atuais dizem possuir em seus arsenais. E esta bomba 
não chega nem aos pés das bombas rubenses, a diferença é que aqui sabemos usá-las 
corretamente; e só a utilizamos em casos de extrema emergência.  

Seu planeta ainda é jovem, a natureza ainda é bela, esperava-se que os terráqueos 
soubessem cuidar desta que é fundamental para sua própria existência; infelizmente este 
planeta esta sendo obrigado a suportar uma agressão tamanha que nos preocupa.  

Receio que as medidas tomadas pela própria natureza não sejam suficientes para inibir a 
ação de alguns países membros da sociedade humana.  
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Tememos que este, daqui a algum tempo se encontre na mesma situação de outros 
planetas que conhecemos, devastados e sem vida, ou com adaptações que desfiguraram-
os totalmente.  

O planeta Terra não presenciou nem metade do potencial humano, os próprios seres 
humanos nem imaginam o que ainda está por vir, o número de catástrofes que 
presenciarão.  

 

Todas, obras se seus próprios feitos. 
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