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1.  SATELITSKI »NADZOR UMA« - BIOELEKTRONSKO OROŽJE

                                                    
                   
Sobota, 19. februar 2011 
PSIHOTRONIČNO OROŽJE – MOŽGANSKA MANIPULACIJA IZ  RAZDALJE 

V oktobru 2010  je ameriški kongresnik  Denis J. Kucinich ameriškemu predsedniku predstavil osnutek
zakona, da se vključijo v pogajanja, katerih cilj je prepoved vesoljskega orožja! Opredelitev orožja v tem
kontekstu  pomeni  vse  orožje,  tudi  nepriznano  in  še  nerazvito,  katere  namen  je  povzročitev  smrti  ali
poškodb - torej poškodovanje ali uničenje osebe (ali biološko življenje, telesno zdravje, duševno zdravje,
fizično in ekonomsko blaginjo, počutje osebe) z uporabo kopenskih, pomorskih ali vesoljskih sistemov s
sevanjem,  elektromagnetnimi,  psihotroničnimi,  zvočnimi,  laserskimi  ali  drugimi  viri,  usmerjenimi  na
posamezne osebe ali ciljne skupine ali zaradi informacijskih vojn ali nadzora teh oseb ali populacije. Kot v
vseh  zakonodajnih  aktih,  navedenih  v  tem  členu  članku,  zakon  upošteva  z  zvokom,  svetlobo  ali
elektromagnetno  stimulacijo  človeških  možganov.  Psihotronična  orožja  so še  vedno  tajne  vojaške
raziskave, ki niso bile javno nikdar predstavljene. Ogromno držav iz Evrope, Rusije, Amerike predvsem
civilstvo in vlade potrjujejo podtikanja biochipov v pijače in cepiva in satelitsko nadlegovanje civilstva že
nekaj  desetletij,  ter  skrivnih  vojaških  podzemnih  baz  -  raziskav,  kjer  bi  naj  bilo  vesoljsko  vojaško
satelitsko-zemeljsko  lasersko  orožje  že  precej  razvito  ampak  ne  popolno.  Vojaškim  znanstvenikom
pomagajo razvijati tovrstno  tehnologijo vojaške in tajne obveščevalne službe po vsem svetu skrivoma,
pod krinko "da gre za nacionalno varnost" ter izberejo na tisoče žrtev za tajne vojaške poizkuse. Razvili
so napredno "infrardečo satelitsko tehnologijo", ki prodre zidove, tako lahko preko satelitov ponoči še
prah vidijo po tleh  v vaših domovih. 

"Dogodki na mednarodnem političnem prizorišču v zadnjih nekaj letih potrjujejo, da je koncept daljinsko
upravljanje človeških možganov stvar pogajanj. Januarja 1999 je Evropski parlament sprejel resolucijo,
kjer poziva k mednarodni konvenciji o uvedbi globalni prepovedi vseh dogajanj in uvažanja orožja, ki bi
omogočalo kakršno koli obliko manipulacije z ljudmi."

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sl&sl=en&u=http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_sociopol_mindcon.htm&prev=/search%3Fq%3Dpsychotronic%2Bweapons%26start%3D10%26hl%3Dsl%26sa%3DN%26biw%3D794%26bih%3D642%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.si&usg=ALkJrhj90pobpxenOhO8WmHYPSQ2GTtZpw


Hudi učinki na žrtvah - tarče so:  utrujenost, omamljenost, depresija, srčna kap, tumor, rak, bolečine v
mišičevju,  poškodbe kožnega tkiva,  poškodbe na možganih /ciste,razlitje  možganovine.../  Targetiranje
satelitskega orožja je lahko doma, v avtu in v službi - vsepovsod, dekodiranje misli s pomočjo satelitsko
zemeljske  tehnologije  bio  computerov  in  uporabe v  možgane  tihega  glasu  -  V2K  /voice  to  skull/
akustičnega ultrazvočnega mikrovalovnega orožja prirejenega satelitom. Žrtve poročajo iz  skoraj vseh
držav da  slišijo glasove v glavi in bolečine po telesu, ter prijavljajo nadlegovanja, vojaško satelitske-
zemeljske tehnologije. V bistvu so to javno predstavili mind-control& technology". Tudi v Sloveniji se to
dogaja,  največ o tem  ima razlago na  desetine znanstvenikov, med njimi:
-  dr.Kilde Leena - finska znanstvenica  O kontroli uma  
 -  David Icke - angleški pisatelj -  Mikrocipiranje

2. RAZVOJ "ŠESTE GENERACIJE VOJSKOVANJA"

S tem orožjem je mogoče manipulirati človeško vedenje z uporabo subliminalnih sporočil, bodisi zvočno
ali vizualno. To je razlog, zakaj je uporaba takšnih tehnologij prepovedana v večini držav, brez privolitve
posameznika. Naprave, ki uporabljajo za stimulacijo možganov svetlobo, kažejo način, kako bi se lahko
svetloba, ki utripa v določenih frekvencah, uporabljala za manipulacijo človeškega psihičnega življenja.
Tudi  za  zvok je  bilo  lansko  leto  objavljeno  v  svetovnih  časopisih  poročilo  o  napravah,  ki  usmerja
satelitsko  žarek zvočnih valov,  ki  ga lahko slišijo  samo osebe,  katerim je  bil  ta  žarek zvočnih valov
usmerjen.

Satelitski žarek, ki se tvori s kombinacijo zvočnih in ultrazvočnih
valov, povzroči, da oseba, ki je tarča žarka sliši zvok v notranjosti
glave. Takšno dojemanje zlahka prepriča človeka,  da je duševno
bolan. Z  razvojem  vojaško  satelitske  tehnologije  in  znanja  o
delovanju človeških možganov pojavljajo novi načini manipulacije
človeškega  uma.  Eden  od  teh  načinov  je  elektromagnetna
energija. 

Skrita testiranja na  civilstvu so se  začela tudi  v Evropi že nekaj časa nazaj držav  bivše Jugoslavije, 
Švedske, Britanije in Nemčije brez soglasja.  Nesmrtonosno orožje  SATELITSKO - ZEMELJSKO  
raziskujejo sedaj v ZDA (ARDEC v New Yersey, SARA v Californiji),  Rusiji, Franciji, v Veliki 
Britaniji  in Izraelu. Mnogo držav potrjuje, da imajo skrivaj vojaške raziskovalne programe podzemnih 
vojaški baz učinkov akustičnega orožja na civilstvu  po skoraj vseh državah.Ruski vojaški znanstveniki 
napovedujejo, da bo nov RMA pogon prihodnosti vojne proti izkoriščanju novih fizikalnih principov, info 
vojskovanja in boja proti terorizmu. Prihodnje vojne bodo osvoboditev človeka od bojišča in fizično manj 
uničujoče, saj so njihovi glavni cilji, da vplivajo na nasprotnika z infrastrukturo in psihologijo.  Zmaga 
bo šele na strani najbolj sposobne izvedbe nastajajoče "Šeste generacije" vojskovanja.  Vojaški 
znanstveniki, so trdno prepričani, da lahko popolnoma razvijejo:  akustično, psychotronic,  EM pulzno 
in lasersko "satelitsko - zemeljsko orožje". 
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3. NADZOR UMA satelitsko-zemeljskega orožja 
9. september 2008 - Deb Chakraborty

Izraz "Nadzor uma" v bistvu pomeni prikrite poskuse vplivanja na misli in vedenje ljudi proti svoji volji
(oz. brez njihove vednosti), še posebej, ko je nadzor posameznika uporabljen kot sestavni del takšnega
vplivanja  in  izraz  "psihotronično  mučenje  "izhaja  iz  besed  psiha  (psihološke)  in  elektronika. To  je
pravzaprav zelo prefinjena oblika tehnološkega mučenja na daljavo, ki počasi uničuje osebo. Ti nevidni in
nesledljivi tehnološki napadi na ljudi so storjeni z namenom, da bi uničili nekoga psihološko in fiziološko.

Pravzaprav,  kot  navajajo  znanstveni  viri,  človeško  telo,  podobno  kot  računalnik,  vsebuje  nešteto
podatkovnih  procesorjev.  Ti  vključujejo  kemijsko-električne  aktivnosti  možganov,  srca  in  živčnega
sistema, signale, poslane iz skorje možganov v druge dele našega telesa, majhne lasne celice v notranjem
ušesu, ki ustvarjajo slušne signale, in občutljivo mrežnico in roženico očesa, ki ustvarjajo vidne aktivnosti.
Smo na pragu dobe, v kateri so lahko ti podatkovni procesorji manipulirani in oslabljeni.



 
Opredelitev psihotroničnega orožja 
Psihotronično orožje – PF orožje  (psychotronic weapons), to je celota vseh možnih metod in sredstev
(techno-genic,  predlagalnih,  farmakoloških,  paranormalnih,  kompleksih  in  drugih)  za  skrito,  prisilno
vplivanje na psiho osebe za namene spreminjanja njegove zavesti, vedenja in zdravja, z namenom, da se
na osebo vpliva in se jo kontrolira..... "To ni le nevarno, to je smrtonosno!"

1. Prva faza je nadlegovanje / program nadzorovanja. 
Uporabljajo  Echelon  (satelitski  nadzor),  Tempest  (sodobne  elektronske  naprave,  ki  ustvarjajo
elektromagnetna polja),  mikročipe,  vsadke,  radarje,  s katerimi je mogoč pogled skozi zid,  pridobljene
informatorje,  sosede  in  zarotnike  za  nadlegovanje,  diskreditiranje  in  škodovanje  posameznika.  Žrtve
izgubijo družine, službe, domove in avtomobile. Končni cilj je uničiti življenje osebe, ki jih bo izoliralo od
družine, prijateljev. Izolacija je potrebna, da imajo dostop do osebe za izvajanje številnih poskusov na
njih.

2. Druga faza so napadi z orožjem usmerjene energije (Direct Energy Weapon). 
Ko žrtev postane izolirana od vseh na svetu. Žrtev ima zdaj občutek obžalovanja, izgube, poškodb, travme
in je čustveno in fizično izčrpana in zlomljena. Skozi ta čas je bil  mnogim vsajen mikročip.   Mnogi
začnejo doživljati hude bolečine v svoji glavi. Nekateri slišijo glasove.   Potem je bolečina prenesena v
različne druge dele njihovega telesa. Bolečina je prenesena z orožjem usmerjene/direktne energije.

3. Direktno Energijsko orožje.
Nekatero orožje so bile znano kot ne-smrtonosna orožje.   Ti uporabljajo tako orožje pri izjemno nizkih
frekvencah elektromagnetnega orožja Elf (ki je bilo uporabljeno pri nadzoru uma), akustične, harmonične
(ki so bile uporabljene kot tehnika nadzora uma),  ultrazvok,  mikrovalovne audiograme,  mikrovalovne
impulze in radijske frekvence. Drug elektromagnetni energijski žarek je lahko uporabljen, da povzroča
"precejšnje agitacije in mišične dejavnosti" ali  "povzroča mišično oslabelost  in duševno otopelost",  to
orožje  je  znano kot  Ultra  Hugh Frequency EM. Te psihološke vojne taktike  se  uporabljajo proti  nič
hudega slutečim državljanom,  da uničijo njihova delovna mesta,  njihove družine in  njihova življenja.
Storilce ne bo ustavilo nič. Njihov cilj je popolnoma uničiti osebo, tako da naredi samomor ali konča v
umobolnici. To se odvija že več let in nihče o tem nič ne reče. Prijatelji in družinski člani ne verjamejo, da
se te stvari dogajajo in pogosto menijo, da je ciljna oseba "nor". 



Nekateri  ljudje  tudi  izkusijo  elektronsko  nadlegovanje.  To  je  zelo  žalostno,  boleče,  na  telo  nenehno
potekajo posilstva, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Tehnologija satelitska, ki se za to uporablja, ni znana,
vendar pa na stotine žrtev poročajo o enakih fizičnih občutkih in izkušnjah. Veliko si jih vzame življenje,
da bi se izognili tej grozi. To je tako boleče, da lahko samo osebe najbližjih resnično razumejo, kaj druga
žrtev doživlja. 

Tehnologija  vključuje  uporabo  elektromagnetnih  valov  različnih  frekvenc,  da  bi  dosegali  različne
rezultate. Nekatere frekvence bodo naredile osebo utrujeno, medtem ko ostale lahko povzročijo zmedenost
ali  izgubo  spomina.  Elektronsko  nadlegovanje  je  vsesplošni  izraz,  ki  se  uporablja  za  opis  skupine
okoliščin, ki jih trenutno izkuša veliko število ljudi. 

 

Sateliti niso  na  voljo  samo zato,  da  organi  pregona ŠČITIJO zakonodajo pred trgovci  z  drogami  in
podjetja pred kriminalci....temveč pospešujejo na daljavo, da z ljudmi eksperimentirajo s strani vojske,
CIA, ...urada za domovinsko varnost in tako naprej. - en visok vodja AFP izvršilne je odgovoril: "No, vsi
imajo dostop - ne samo "oni". - Paul Bird - Secret Weapon

V 9.decembru 2001 intervju z Mary C.Fitzgerald, znanstveni sodelavec na Inštitutu Hudson za DARPO ob
zaključku svojega štiriletnega mandata na čelu mogočnih raziskav obrambe Izraela in razvoj sektorja, 
Ben-Izrael [generalmajor Isaac Ben-Izrael] dejal v  njegovem direktoratu raziskav različnih znanstvenih 
in fenomenoloških področjih, vključno z um nadzorom orožja, s katerim  poskušajo omejiti in odvračati  
teroristične  dejavnosti.  "Mi smo investirali v to za nekaj let ... ampak smo ugotovili, da ni bilo 
učinkovito," je dejal Ben-Izrael metod orožje um nadzora, mnogi od katerih so jih razvile  vojaške in 
varnostne agencije nekdanje Sovjetske zveze in Amerike. 



4. MNENJA ZNANSTVENIKOV PO EVROPI IN AMERIKI

Dr. Rauni Kilde Leena iz Finske
Zdravnica, znanstvenica, avtorica številnih knjig...

Helsingin Samonat, največji časopis v Skandinaviji, je 9. septembra 1999 zapisal, da bodo imeli vsi
ljudje čez nekaj časa vsajene mikročipe s svojim DNA. Koliko ljudi se zaveda, kaj to dejansko pomeni?
Celotna  izguba  zasebnosti,  skupni  zunanji  nadzor  telesnih  funkcij  osebe  (potem duševni,  čustveni  in
miselni procesi), vključno s podzavestjo in njegovimi sanjami za celo življenje.

Sliši se kot znanstvena fantastika, vendar je to skrivnost vojske in obveščevalnih služb, agencij za
nadzor  uma nano tenologije,  ki  jo  eksperimentirajo  že  pol  stoletja,  popolnoma brez vednosti  splošne
javnosti  prebivalstva.  Super  računalniki  v  Maryland,  Izraelu  in  drugod  delajo  s  hitrostjo  več  kot  20
milijard bitov/sekundo in lahko spremljajo na milijone ljudi vsepovsod. Torej dejstvo je, da imajo lahko
celotno svetovno populacijo pod nadzorom teh tajno-računalniških interakcij ljudi možganov, kar se sliši
neverjetno. Človeške misli delajo s hitrostjo 5000 bitov/sekundo in vsakdo razume, da naši možgani ne
morejo tekmovati s super računalniki (super computers), ki delujejo preko satelitov z našimi vsadki ali
biočipi.  Vsak človek ima možgane kot edinstven niz bio resonance.  Daljinski nevronski sistemi super
računalnikov lahko pošiljajo sporočila  preko oseb z  biočipom živčnega sistema in vplivajo na njihov
položaj na želeni način. Lahko se osebo z biočipom izsledi in ugotovi kjerkoli se nahaja. 

Neuro-elektromagnetno neprostovoljno človekovo eksperimentiranje poteka že okoli 50 let, v imenu
znanosti in seveda nacionalne varnosti v nacističnem načinu testiranja, v nasprotju z vsemi človekovimi

http://www.4dportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1201%3Adr-rauni-leena-kilde-kontrola-uma-video&catid=35%3Aznanost&Itemid=70&lang=hr


pravicami. Fizično in psihično mučenje žrtve za nadzor uma je danes kot najhujši grozljivi film, samo da
je to resnica. To se dogaja danes v Ameriki, Evropi, na Japonskem...

Medije imajo pod kontrolo, da ne objavljajo takih stvari. »Nadzor orožje uma« satelitske tehnologije
je imenovana v Ameriki pod imenom »nesmrtonosno orožje«. Ime je popolnoma zavajajoče, saj žrtve
dobijo sčasoma raka, levkemijo, srčni infarkt, Alzheimerjevo bolezen ter izgubo kratkoročnega spomina.
Uporaba  elektromagnetnih  polj,  »extra-nizko  ELF  in  ultra-nizko  ULF  frekvenc«  povzroča  bolezni,
zmedenost, kaos ter telesne in čustvene bolečine in tukaj je protest neizogiben.

Kdo stoji za takim načrtom za mikročipe in nadzorom ter mučenjem splošne populacije?

Poročila govorijo, da se za nevro elektromagnetno eksperimentiranje ne izbere kogarkoli. Patenti
urad v Ameriki je izdeloval in zbiral tovrstne patente za duševno spremljanje in psihološko spreminjanje
ljudi  ali  žrtev.  Aparati  in  metode  za  daljinsko  spremljanje  in  spreminjanje  možganskih  valov,  torej
duševno, čustveno in fizično stanje zavesti so njihovi patenti. 

Ljudje, ki so bili nehote izbrani za testiranje, s prevaro podtaknjenega mikročipa, so postali biološki
roboti pod krinko, da gre za nacionalno varnost. Posledice implantacije mikročipa v telo so povsem skrite
od  javnosti.  Koliko  je  resnične  nevarnosti  samo  zaradi  mobitelov,  torej  mikrovalovanja?  Koliko  je
dezinformacij,  da  mikrovalovno  sevanje  ne  povzroča  zdravstvenih  težav?  Gospodarskih  vprašanj  v
industriji mobilnih telefonov je veliko. Zdravstvo se za to kaj dosti ne zanima. Vendar je to stvar kot z
industrijo tobaka.  Danes približno več kot 50 % populacije uporablja mobilne telefone, še posebej mlade
populacije. Vojaški in policijski organi lahko spremljajo vsakega uporabnika mobitela.

 
Znani učinek visoke moči mikrovalov in elektromagnetnega impulznega orožja je toplotni učinek na

tkiva.  Glede  na  študije  to  povzroča  osebam  utrujenost,  depresijo,  nespečnost,  agresivnost,  dolge  in
predvsem kratkoročne izgube spomina, sivo mreno, levkemijo, raka, srčni infarkt, možganske tumorje...
Vsa naša čustva, razpoloženja in misli imajo posebno možgansko frekvenco, ki je bila shranjena. Vojaške
in obveščevalne službe lahko manipulirajo z osebami. Direktor švicarske tajne službe bi moral septembra
1999 odstopiti zaradi sodelovanja agencij pri nezakonitem orožju in načrtu za vzpostavitev ureditve »tajne
službe«. Dejansko gre za sodelovanje večjih obveščevalnih služb na svetu, kot da sodeluje pri tem tudi
mafija ter so zaposleni pri tem testiranju nekateri ljudje iz vladnih institucij, državnih in lokalnih upravah.
Za nadlegovanje, sledenje in mučenje nedolžnih ljudi, ki so bili izbrani za vojaško testiranje znanosti,
rekrutirajo ljudi brez zaposlitve, osvobojene zapornike, študente. Ti rekrutirani ljudje so torej v bližini
žrtve testiranja. Imajo potrjeno vojaški »da«, da lahko sodelujejo pri mučenju. 



 Preveč svetovnih  voditeljev spada v to  organizacijo.  Je pa to  v bistvu podkupljena kriminalna
dejavnost, ki izbira nedolžne ljudi. Tudi mediji so lahko podkupljeni, da ne pišejo in ne objavljajo o tem. 

Kdo so cilji ali izbrane žrtve?

Najprej so bili vojaki, zaporniki, potem prizadeti  otroci, duševni bolniki,  samske ženske...ampak
danes  lahko  postane  žrtev  eksperimentiranja  vojaške  znanosti  kdorkoli,  tudi  tisti,  ki  sodeluje  v  tej
organizaciji. Tisti, ki nevedoč raziskujejo skrivaj o tem, tudi hitro postanejo žrtev ali tarča tega testiranja.
Cilj kontrole uma je, da se opravi test posameznika proti njegovi volji ali celo načrten umor ali samomor. 

Kako je mogoče, da to tehnologijo ne ustavi politični vrh vseh držav? 

Sami bodo tudi cilji ali žrtve nekega dne, če so dovolj vpleteni. Leta 1999 je bilo na Evropskem
parlamentu  v  točkah  23,  24,  27  »nesmrtonosno  orožje«  urejeno  z  mednarodnimi  konvencijami  in
prepovedmi. Prav tako je bila sprejeta globalna prepoved razvoja, uvažanja takega orožja, ki bi omogočalo
manipulacijo  ljudi.  Potrebno  je  javno  ozaveščati  ljudi  o  mikročipih,  njihovih  posledicah  in  takšnih
grozovitih dejanjih, s katerimi bi postali biološki roboti preko fizičnega in čustvenega mučenja. Znanost to
izvaja preko računalnikov in to je zelo velik razlog, da se to takoj ukine. Leta 1948 je Norbert Wiener
objavil knjigo kibernetika, opredeljena kot nevrološka komunikacija. Yoneji Masuda »oče informatike« je
leta 1980 izrazil zaskrbljenost, da je naša svoboda ogrožena, kot kibernetična tehnologija je popolnoma
neznana ljudem. Ta tehnologija povezuje možgane ljudi preko vsajenih mikročipov satelitov na zemeljske
super računalnike. 

Prvi možganski vsadki ali biočipi so bili kirurško vsajeni leta 1974 v državi Ohio v Ameriki in tudi v
Stockholmu na Švedskem. Možganske elektrode so bile  vstavljene v lobanjo dojenčka leta 1946 brez
vednosti njegovih staršev. V 50-ih in 60-ih letih so bili električni vsadki vstavljeni v možgane živali in
ljudi, zlati v Ameriki, za raziskave na področju spreminjanja vedenja, kako možgani in telo takrat delujejo.
Metode  nadzora  uma  so  bile  uporabljene  pri  poskusih  ali  testih  za  spremembe  vedenja  in  odnosov.
Vplivne funkcije možganov testov so tako postale zanimiv cilj vojaških in obveščevalnih služb. 

Pred  30  leti  so  bili  možganski  vsadki  velikosti  enega  cm,  naslednji  vsadki  so  se  zmanjšali  na
velikost riževega zrna, bili so izdelani iz silicija, kasneje iz galij arzenida. Danes so dovolj majhni, da se



vstavijo kirurško ali kot cepivo brez soglasja. To je tehnično izvedljivo tudi za novorojenčka, da se mu
vbrizga mikročip ter služi kot identifikacija za celo življenje. 

Ljudi z vsajenimi mikročipi se lahko sledi kjerkoli. Njihove možganske funkcije se lahko nadzoruje
preko super računalnikov in se celo spreminja njihova frekvenca. Tehnologija je bila najprej preizkušena v
vojni v Iraku, kjer je v takem projektu sodeloval dr. Carl Sanders, ki je izumil bio vmesnik, ki se vbrizga v
ljudi.  Med vietnamsko vojno so nekateri  vojaki imeli  vbrizgan čip Rambo za povečanje adrenalina v
krvnem obtoku za bojevanje. Tako lahko sedaj Državna varnost v Ameriki preko daljinskega satelitskega
nadzora vidi in sliši, kakšne izkušnje imajo vojaki na bojiščih. Vsaka misel, odziv, slušno in vizualno
opazovanje povzroča določen nevrološki potencial, vzorce v možganih z elektromagnetnim poljem, lahko
se dekodirajo misli, slike in glasovi. Elektromagnetna stimulacija lahko torej spreminja možganske valove
in vpliva na mišično dejavnost, povzroča bolečine, mišične krče… mučenje. Preko elektronskega sistema
nadzora se lahko sledi in analizira na milijone ljudi po svetu. Z elektromagnetnimi frekvencami EMF
stimulacije  možganov  se  lahko  misli  v  celoti  kodirajo  ter  preko  pulznih  elektromagnetnih  signalov
pošljejo v možgane želeni glas in vizualne učinke. To je bilo najprej že preizkušeno na astronavtih v
Ameriki, da so lahko spremljali njihova čustva in jih nadzorovali 24 ur dnevno v vesolju. 

Osebi  oziroma  žrtvi,  ki  ima  vsajen  čip,  zasebno  življenje  popolnoma  izgine.  Z  njim  se  lahko
manipulira na več načinov. Uporaba različnih frekvenc lahko spremeni čustveno življenje posameznika ali
žrtve, lahko postane agresiven, otopel, vpliva se lahko tudi na spolnost. Misli in podzavestno razmišljanje
je mogoče prebrati z bio super računalnikom, lahko se vpliva tudi na sanje in to vse brez vednosti in
soglasja žrtve takšnega znanstvenega eksperimentiranja. Lahko se ustvari popoln cyber vojak. Ta nano
tehnologija s pomočjo bio super računalnikov je bila ustvarjena že leta 1980 v državah NATA s strani
vojaških  sil.  Testiranje  nadzora  uma  se  lahko  uporablja  tudi  v  politične  namene,  da  se  ukrepa  ali
manipulira proti lastnemu prepričanju političnih oseb. Izbrano žrtev lahko znanstveniki programirajo tudi
za poizkus umora. Ta »tiha vojna« testiranja med civilisti in s strani vojaških obveščevalnih služb po vsem
svetu se uporablja kot testiranje nadzora nad ljudmi, brez njihovega soglasja. 

Ali smo pripravljeni na robotizacijo človeštva in popolno odpravo zasebnosti, vključno s svobodo
misli?  Vendar res obstaja ta nano tehnologija znanstvenih poskusov med izbranimi ljudmi ob pomoči
vojaško  obveščevalnih  služb  kot  za  ustvarjanje  »novega  sveta«.  Zdravniki  niso  bili  izšolani,  da  bi
bolnikom lahko govorili resnico, vejo pa nekateri, da so izbrane žrtve poskusov elektronskega, kemičnega
in bakteriološkega psihološkega vojskovanja. 



   

David Icke iz Velike Britanije

David Icke:  "Znanstveniki  ne morejo popolnoma razviti  in  skrivati  4D slika-  zvok preko satelitov  in
računalniškega programa!" "Znanstvenik, ki je delal za CIA, mi je povedal, da imajo ti mikročipi veliko
več funkcij, kot nam povedo. S signali in raznimi frekvencami – preko njih – lahko manipulirajo našo
zavest, čustva in obnašanje. Ideja je spremeniti ljudi v neke vrste daljinsko upravljanje robotov. Smo
v času čakanja na »problem – reakcija – rešitev« torej trenutka, ko nam bodo čipi predstavljeni javno. Že
dolgo skušam to ugotoviti tudi sam. Dozdeva se mi – po proučevanju entitet 4D – da so tudi sebe nekako
zasužnjili v tej realnosti,  kjer so, in ne zmorejo nobenega večjega napredka. Krčevito skušajo ohraniti
kontrolo  z  manipulacijo  strahu tako,  da  ostajajo  tudi  sami  v  tej  frekvenci,  ki  ne  omogoča  napredka.
Ohranjajo "status quo". Do našega zavestnega bujenja, česar se obupno bojijo."

    

dr. John Hall iz ZDA



Dr. John Hall razpravlja v svojem delu z žrtvami "elektronskega nadlegovanja, zalezovanja in nadzora
uma preko satelitov" ter kako CIA / NSA tehnologijo skrivaj uporablja za sledenje, ustrahovanje in celo,
da berejo ljudem misli. Tehnologija, ki lahko ustvari glasove osebam v glavi, simulira duševne bolezni, da
žrtve mislijo, da imajo privide.

dr. Reinhart Munzert iz Nemčije
Psiholog in ustanovitelj "Zveze žrtev električnega orožja" in vodja akademije za šah in znanost Baden -

Baden Nemčija.

"Novo orožje je orožje z usmerjeno energijo, torej z elektromagnetno energijo. Mikrovalovno orožje je
prirejeno računalnikom in elektronskim napravam. Povzroča močne telesne in duševne poškodbe in se
uporablja skrivaj za vojaške in teroristične dejavnosti. Ta orožja so del kaznivih dejanj v Evropi in drugod
po svetu, da skoraj nihče ne ve, razen žrtve in storilci  kaznivih dejanj. Gre torej  za popoln zločin na
daljavo. To orožje se razvija skrivaj in je orožje prihodnosti."

dr. Armen Victorian iz Velike Britanije

Dr. Armen Victorian razkriva šokantne podrobnosti o skritih testih na ljudeh v svojih knjigah. Na tisoče
ljudi je izkoriščenih in poškodovanih tako psihično in fizično z uporabo manipulacije s strani vlade CIA in
Pentagona. Da skrivaj razvijajo kontrolo uma ljudi na daljavo ter da gre za nič več kot za razvoj bioloških
robotov. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sl&prev=/search%3Fq%3Ddr%2Bmunzert%2Breinhart%2Bpsychologie%2Bterror%26hl%3Dsl%26biw%3D743%26bih%3D640%26prmd%3Divnso&rurl=translate.google.si&sl=de&u=http://wiki.netzlautsprecher.org/index.php%3Ftitle%3DDatei:Munzert01.jpg&usg=ALkJrhiKLWjOqVW-5eDNOB_9sYLfIwEjag


Tim Rifat iz Velike Britanije

Tim Rifat  je ustanovil  "Paranormal Management  Systems"  edino podjetje v Evropi,  ki  raziskuje bio-
psihično vojaško orožje, ki so ga skrivaj razvili Rusi. Kot znanstvenik raziskuje mikrovalovno orožje in
trdi, da so ga razvili komunisti in deluje od leta 1980. To orožje pošilja zelo nizke frekvence - ELF signale
preko mikrovalovnih digitalnih oddajnikov. Mikrovalovno sevanje vpliva na delovanje možganov in so ga
razvijale  vojaške  obveščevalne  službe  prikrito  na  ljudeh  kot  mikrovalovno  orožje.  Najprej  so  to
tehnologijo razvijali ruski nevro-medicinski raziskovalni inštituti, tako lahko vojaške obveščevalne službe
kupijo od njih to tehnologijo širom po svetu. Dandanes je ogromno žrtev, ki trdijo, da so skrivaj mučene
ali  testirane  z  novim  mikrovalovnim  orožjem,  ki  se  še  vedno  uporablja  in  razvija  skrivoma  kot
zasliševanje in nadzor na daljavo s pomočjo sintetične telepatije, kot neke vrste razvoj bio - robotov ali
sužnjev.                

Karlheinz Croissant iz Nemčije - aktivist

"Celotne biološke raziskave na človekovem bio polju vedno pridobijo raziskovalne ustanove ali inštituti.
Riziko,  da bi  to  prešlo v napačne roke ali  namene,  je  zdaj  že več  let  zlorabljen,  kar  je  tudi  večkrat
obravnavano v javnosti po celem svetu."  



Fritz Artz Springmeier iz ZDA

Fritz Artz Springmeier je teoretik, aktivist in je napisal več knjig o skritem mučenju ljudi po svetu. Fritz je
bil  februarja  2003  zaprt  ali  zaradi  svojih  raziskav  nad  žrtvami  "nadzora  uma"  od  Iluminatov  ali  pa
vpletenosti  ropa.  Javnosti  je s  knjigami  in spletnimi  stranmi razkril  veliko prikritih  politično-vojaških
informacij. Razkriva nov svetovni red, ki ga imenujejo "New World Order", kjer bodo vlade imele ljudi z
mikročipi preko satelitov pod popolnim nadzorom. Trenutno raziskave so v prvih fazah in prikrite ter gre
za znanstveno testiranje po programih  "kibernetike in robotizacije" ljudi. Povezoval se je z žrtvami in
očividci skritih projektov, predvsem na kakšen način opravljajo teste na daljavo. 

Jim Keith iz ZDA

Jim Keith je bil raziskovalec in ameriški avtor mnogih branih knjig, kot so "Nadzor uma", "Nadzor sveta",
"Črni helikopterji nad Ameriko"... Razkriva javnosti, da so se Rusi začeli ukvarjati z biološkim učinkom
mikrovalov že od leta 1953. Laboratoriji medicinske znanosti so bili najprej v Vzhodni Evropi in Rusiji.
Ob sodelovanju in nadzoru CIA obveščevalnih agencij v ZDA so začeli raziskovalni inštituti delati teste
najprej na opicah, kasneje so se začeli skrivni testi pod različnimi imeni projektov delati  na ljudeh in
civilstvom. Čeprav so vedno preklicali  skrivne projekte pred javnostjo, so še vedno naprej intenzivno
delovali pod drugimi imeni projektov, daleč od oči javnosti. Z razvojem "sintetične telepatije naprav" so
priredili  nano  tehnologijo  računalnikom  ter  jo  seveda  začeli  uporabljati  na  daljavo  preko  močnejših
oddajnikov (Gwenn, Haarp..). Jim Keith si je leta 1999 zlomil koleno ter med operacijo umrl.  

http://media.photobucket.com/image/fritz%20springmeier/keegopenpal/fritz.jpg?o=1
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5. TOP  SKRIVNOST  - NESMRTONOSNO  OROŽJE:

- SINTEZA GOVORA -naprave, ki imajo sposobnost, da pošiljajo osebi  glas, tako da se lahko sintetizira  
glasovno sporočilo  osebam (npr. prek satelita) na izbrano tarčo ali osebo. 

- GLAS LOBANJE (V2K)    - nesmrtonosno orožje, ki vključujejo  NEVRO-ELEKTROMAGNETNE 
NAPRAVE, ki  daje mikrovalovni prenos zvoka v lobanjo ljudi ali živali s pomočjo pulzno moduliranega 
mikrovalovnega sevanja. Odvisno od uporabljene frekvence in gostote pretoka moči, se lahko takšno 
posredovanje  kaže  ljudem zaradi ELECTROPHONIC učinka,  kot brnenje  ali  da daje  zvok iz  zadnje 
strani glave. Vojaška tehnologija prilagojena že nekaj časa vojaškim satelitom. 

Satelitski žarek, ki se tvori s kombinacijo zvočnih in ultrazvočnih
valov, povzroči, da oseba, ki je tarča žarka sliši zvok v notranjosti
glave. Takšno dojemanje zlahka prepriča človeka,  da je duševno
bolan. Z  razvojem  vojaško  satelitske  tehnologije  in  znanja  o
delovanju človeških možganov pojavljajo novi načini manipulacije
človeškega  uma.  Eden  od  teh  načinov  je  elektromagnetna
energija. 

      
C3I – TP8  vojaške satelitske baze               COMPLEX vojaške podzemne baze



     
Podzemna laserska vojaška tehnologija za rove - vojaških podzemnih baz

6.PREGLED IN UČINEK nesmrtonosnega orožja 

 I. NOVI fizikalni principi 

  Geophysical / ekološka orožja 
  Visoko-radijske frekvence / elektromagnetno valovanje orožja, Infrasonic orožja/ 
  Etnična orožja 
  Režija energije orožja 
  Psychotronic orožja 
  Plasma orožja 
  Nesmrtonosno orožje 
  Stroškovno učinkovito 

 IV.    Nove fizikalne zakonitosti 

 Visokofrekvenčnih valov orožja (Infrasonic orožje) 

  Napad na vse življenjsko ohranjene fiziološke funkcije (krvnega obtoka in živčnega sistema, 
notranjih organov, itd) 

  Alarm, obup, groza 
  Masovni pojav epilepsije, srčni infarkt, smrt 
  Penetracija betona, kovinskih konstrukcij ... 
  Odkrivanje, spremljanje, zaščito pred bio-emisijami 

   IX.    Nove fizikalne zakonitosti 

  Režija, brezkontaktni EM polja v SHF / pasovih EHF 
  Bolj nevarno kot atomska, itd 
  Zatreti volje / naložiti "kazenski bo" 
  Radijski valovi motijo možgane, osrednji živčni sistem 
  Infrasonic valovi = strah, paniko, itd 
  Režija obsevanje = EM polja elektronske opreme 
  Spremembe obnašanja, reakcije na dogodke 
  Moti funkcionalni sistemi 
  Vzroki morfološke spremembe celic v tkivu 
  Prodre opeka, les, beton 

 X. Novi fizikalnih principov 

http://www.whale.to/b/zone51_zoom.jpg


  ... "Holographic laser" 
  Radiation generator, sprejemnik, napravo za pretvorbo odboj signala ... 
  Trenutna faza, ki temelji na umetni inteligenci, ekspertni sistemi, nevronske mreže, transputers 

uporabo "pridobljeno" znanje 

 "Najpomembnejši cilj, ki vplivajo na sovražnikovo psihologijo" 

  Individualnih in kolektivnih, masa 
  Neposredne ali posredne 
  Uničenje institucijami, ustvariti množično motnje, itd ...
  "Psihološko orožje": psychotronic, Infrasonic, elektromagnetno ... 

 III.    Sklepi 

 Novih poslov: "Supersystems" = jointness 

  ... NOVOST Vojaško-tehnični politiki: "tehnološka odvračanja" = premik iz materiala, - 
intenzivne znanosti 

  Vesoljski C3I/EW = "supersystems" 

 

Alpha High Energy Laser                               Advanced Mirror Program (LAMP)

                                      

 MOS-1  Infra-red satellite                        NRL - laboratory experiment  Sattelite                               

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/SDIO_LACE_Spacecraft.jpg


7. SATELITSKI NADZOR IN TESTIRANJE CIVILSTVA

9.september 2008

Satelitski nadzor, preko njih se zazna lahko človeški govor. Stene, stropi in tla niso ovira za spremljanje 
pogovora preko vojaških satelitov komunikacij in satelitskih laserjev. Tudi, če ste v visoki stolpnici z 
desetimi nadstropji čisto spodaj ali  čisto globoko pod zemljo, "audio nadzor satelita" je še vedno 
neoviran. Torej v vsakem vremenu, kjerkoli na Zemlji, ob kateremkoli času dneva, lahko tudi satelit v 
Geosinkroni orbiti miruje, lahko zazna govor človekovega cilja. Z različnimi satelitskimi silami ali 
laserskimi žarki se lahko manipulira in hkrati tudi uničije v vašem domu predvsem digitalne naprave, kot 
so televizija, radio, električni sistem avtomobila... Elektromagnetni žarek lahko vpliva v vašem domu na 
polariteto ponoči vaše razsvetljave,  vendar ni pomembno ali nujno, da če ni svetlobe pod vašo streho ali 
pa če so debelejše stene betona zida, se lahko še vedno manipulira s satelitskim laserjem. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wideband_Global_SATCOM_Satellite.jpg


Vrste  satelitskih laserjev: laser x-ray, kemično-kisik joda laser, elektroni laser, laser delcev žarkov 
nevtralnih, srednje infra-rdeči napredni laser. Skupaj uporaba teh satelitskih laserjev se lahko uporablja 
na najbolj bizarni način kot fizični napad na civilstvo. Elektronski satelitski pramen z manj energije, je 
lahko kot manjši ali močnejši mikrovalovni udarec na človeka. Satelitski žarek se lahko tako osredotoči na
človeški cilj ali žrtev, da se  ne more izogniti niti s tekom okoli ali vožnjom avtomobila in lahko povzroči 
kot močan pritisk na glavo človeškega cilja. Kmalu bo postala realnost za   popoln umor človeka na daljavo
iz vesolja kot tudi nadzor. 

Obstaja še ena strahovita moč, ki jih imajo nekateri vojaški sateliti:  manipuliranje človekovih misli z 
avdio podzavestnimi sporočili, ki vplivajo na človeka zavestno in nezavestno (zvok prenizko za uho, ki 
človeka-cilj zaobide okrog glave). Z osebo se lahko manipulira tudi, če cilj spi ali je buden. Avdio 
sporočila se uporabljajo na človeški cilj prisilno, torej protivoljno in tudi na bizaren način /tih holokavst/. 
Gre lahko za mučenje in žalitev, da človeški cilj ali žrtev  pove stvari, ki jih zanimajo. Moteno je spanje in
tako tudi zaradi satelitskega žarčenja tudi postane žrtev omotična. 

                                  

Magnetno polje okoli glave se ustvari s satelitskim žarkom,  ter je možno na ta način spremljati osebo
preko satelita. Oddajnik so torej sami možgani, zaradi toplote telesa se uporablja t.i. " IRIS"  satelitski
sistem spremljanja  oseb.  Zaradi  možganskih valov,  se ti  lahko potem dovajajo preko tega sistema na
ustrezne super računalnike, visokih kapacitet hitrosti, ter se uporablja kot pogovor ter branje misli žrtve.
Človeške misli delujejo 5.000 bitov/s, vendar preko satelitov in različnih oblik biotelemetryje se lahko
prenesejo misli žrtve do super computerov v Marylandu, Izrael, ki pa imajo hitrost več 20 milijard bit /s.
Ti lahko še danes premljajo na milijone ljudi hkrati,  da je lahko kot  nočna mora  za nekoga.Žrtve  se
zavedajo,  svojih  možganskih  valov,  ter  satelitskega  spremljanja,  saj  imajo  naprave  "neurophona"
prilagojene na super computere in na satelitski sistem, ter berejo človekove misli, kot da gre za ustvarjanje
umetne  inteligence,  ter  ponavljajo,  analizirajo  misli  "operaterji".  Ti  komentirajo  žrtvine  misli,  jih
ponavljajo ter tudi zasmehujejo.  

Žrtve so načrtno izbrane, ter so lahko npr. politični tekmec poslovanja, bivši zakonec...torej vsak, ki je
označen  ali izbran zaradi sovraštva nekoga. Ko je tarča ali žrtev izbrana, za satelitsko testiranje več let, ni
možen pobeg več iz sondinih oči vesolja. Vojaška znanost bo vse načine manipulacije uporabila za teste in
bo žrtev predmet stalnega nadzora (24/7). Spremlja se  njegovo gibanje, pogovori, branje misli,  lažno
moraliziranje  za  pridobitev  informacij...  z  uporabo  poniževanja  od  operaterjev  pošiljanja  avdio
subliminarnih  sporočil,  potem  fizičnega  napada  s  satelitskim  laserjem  v  domu-  prostem-avtu-služba,
motenje  spanja...  Žrtev  ali  človeški  cilj,  je  zaradi  satelitske  tehnologije  tako prepuščeno na  nemilost
vojaške znanosti in se mu življenje tako spremeni v nočno moro ali pekel. 

Državna sodišča in tožilstva se pri takih primerih nerada odzivajo, saj gre za pekoče primere testiranj žrtev
s priokusom sadizma. Da, saj res, kdo pa je sploh bil pobudnik razvoja tovrstne nano tehnologije »nadzor
uma« orožja? To so bili najprej med prvimi nacisti z vodjo Himlerom, ki je podpiral teste in sadizem ter
razvoj takšne vojaške tehnologije, ki bi botrovala pri uporabi psiholoških vojn in vojni taktiki premagati
nasprotnika. Da gre pri tem za pranje možganov ni treba posebej omeniti, najprej z elektrošokom, potem
pa  čez  nekaj  let  direktno  na  daljavo  s  pomočjo  digitalnih  oddajnikov  mikrovalovne  energije  in



satelitov.To,  da  ima  to  smrtonosne  posledice  na  telesu  in  notranje  poškodbe,  je  definitivno.  Koliko
informacij zgodovina pušča, ogromno ljudi ve in sočustvuje takšnemu krutemu ravnanju nad človeštvom,
samo zaradi vojaškega napredka. Če je to cena napredka, potem se ne moremo imeti za humane ljudi in si
zakrivati  oči  in  reči,  tudi  to  je  treba.  Ampak  dandanes  ima  veliko  vlogo  manipulacija  človeštva  ter
zavajanje ljudi na vse načine v različnih segmentih življenja ter prikrivanje realne slike človeštva, kjer
marsikdo  ostane  brez  besed.  Kakšen  učinek  ima  biočip  v  glavi  in  kakšen  je  občutek  ob  satelitskem
targetiranju? To ima posledice, da ima žrtev zelo močne mišične bolečine po telesu. V glavi ima oseba
občutek, kot da z zadnje strani glave ima močan magnet, ki želi poškodovati možgane. Seveda dobiva cilj,
občasno mišične krče zaradi obsevanja ali elektro-magnetne stimulacije, satelitskih žarkov s katerim se
naredi  magnetno polje  okrog glave,  ki  služi,  da žrtev sliši  tihi  glas in da se mu pošilja subliminalno
sporočilo ter za digitalno dekodiranje misli.

Subliminalno dojemanje  je  postopek komunikacijske tehnike,  kjer  se boste  odzivali  na informacije  in
navodila, ne da bi se tega zavedali, torej podzavestno. To so začeli razvijati v začetku 50-letih prejšnjega
stoletja preko komercialnih televizijskih in radijskih mrež po Ameriki, Angliji... To je bilo zgolj zaradi
tržnih  raziskav  in  učinkov  na  populacijo.  S  tovrstno  manipulacijo  pa  se  je  tudi  razvijala  uporaba
subliminalnih sporočil v različnih vojaško satelitskih projektih »nadzora uma«. Ti projekti so se začeli že
v začetku prejšnjega stoletja, ki nimajo konca, saj jih skrivaj nadaljujejo pod drugim imenom. 

Nevronska aktivnost v možganih ustvari premikajoč električni vzorec, ki ima premikajoč magnetni pretok.
Ta magnetni pretok povzroča konstantno 30-50 Hz, 5 milliwatno elektromagnetno (EMF) valovanje. V
vsebini elektromagnetnih emisij iz možganov so trni in vzorci imenovani "evocirani potenciali". Vsaka



misel,  odziv,  motorni  ukaz,  slušni  dogodek  in  vizualna  podoba  v  možganih  ima  ustrezen  »evocirani
potencial«  ali  niz  "evociranih potencialov". Emisije  elektromagnetne frekvence iz  možganov se lahko
dekodirajo v trenutne misli, slike in zvok v skladu z možgani preko satelitov. 

EMF Možganska stimulacija deluje tako, da pošlje kompleksno označene in impulzne elektromagnetne
signale za sprožitev evociranih potencialov (dogodkov) v možgane, ki tako tvorijo zvočne in vizualne
podobe v živčnem vezju možganov. Z EMF možgansko stimulacijo lahko pod takšnim nadzorom osebi
spremenite tudi karakter ali vplivate na vedenje človeka. Bioelektrično področje osebe se lahko zazna na
daljavo, tako da se lahko subjekte spremlja povsod, kjer se nahajajo. S specialno EMF opremo lahko
kriptologisti na daljavo berejo evocirane potenciale (iz EEG-ja).  Tako lahko dekodirajo misli možganov
oseb, ki so tarča razvoja vojaško satelitske tehnologije in znanosti.   

            

Teledisc                                         Space Station  

Projekt BLUE BEAM /1970/ 

NASA Blue Beam Project je glavna direktiva za absolutni nadzor nad prebivalstvom celotne Zemlje v
okviru novega svetovnega reda (New world order). Če gremo pogledat v različna poročila,  ki so bila
predstavljena, ugotovimo, da je v postopek za nadzor uma in tehnologije vključen oddajnik, ki oddaja na
isti frekvenci kot človeški živčni sistem. Proizvaja ga Loral System Electro-Optical v Pasadeni, California.
Loral,  glavni  obrambni  pogodbenik,  je  že  izvedel  raziskavo  o  orožju  usmerjene  energije  za  Lt  Gen
Leonard Perez of the U.S. Airforce, ki iščejo orožje, ki bi lahko preko vsadka oddajalo sporočila v glave
sovražnika. Naprava uporablja elektromagnetno sevanje gigahertz frekvenc impulzno po izjemno nizkih
frekvencah (ELF). Uporablja se za mučenje ljudi, tako fizično kot psihično, a daljavo. Orožja te vrste je
bilo uporabljeno proti Britankam, ki so protestirale proti prisotnosti ameriških manevrirnih izstrelkov na
Greenham v skupni zračni bazi v letu 1970. To orožje se lahko uporablja za sprožanje skupno senzorično
deprevativno z oddajanjem signalov v slušni živec v tako veliki moči, da blokira sposobnost posameznika,
da sliši svoje misli! Tehnologija je zelo preprosta in so jo priredili vojaškim satelitom. Mikrovalovni žarek
naprave se prilagodi na zvočne frekvence in se lahko sporočila predvajajo direktno v možgane. Tako smo



prišli do  NASA Blue Beam Project.  Z oddajanjem subliminalnih sporočil  dvosmerne komunikacije in
slike iz globin vesolja se povezuje neposredno s tovrstno tehnologijo.

  NASA  computers

BIOČHIPI  ali z drugo besedo microchipi so zdaj manjši od širine las in se lahko vbrizgajo v telo 
kot cepivo proti gripi. Milijonom je bilo to storjeno nevede. Biočip kroži v krvnem obtoku in se vloži v 
možganih po parih urah, kar omogoča žrtvam, da slišijo preko digitalnih oddajnikov elf frekvence, torej 
tih glas »silent voice«.- V2K. So iz koncetriranega neodym magnetnega prahu in DNA. Obstaja več vrst 
audio vsadkov in statistično gledano je v nekaterih razvitih državah vsaki 40 državljan zavestno ali 
podzavestno »tujec ugrabitve« sodobne vojaške znanstvene nano tehnologije. 

Norbert  Wiener  je  leta  1948  prvi  objavil  knjigo  kibernetike,  opredeljeno  kot  nevrološka
komunikacija in kontrola nad človekom. Leta 1980 je kibernetična tehnologija postala neznana večini
ljudi  na  svetu.  Ta  nano  tehnologija  s  satelitskim  nadzorom  povezuje  možgane  ljudi  preko  vsajenih
mikročipov z zemeljskimi  računalniki.  Ljudi  z  mikročipi  se  lahko danes  nadzoruje kjerkoli  na  svetu.
Nadzor je možen preko bio računalnikov nano tehnologije. Elektromagnetna stimulacija lahko spreminja
možganske valove in vpliva na mišično dejavnost, ki povzroča bolečine, mišične krče, je kot ene vrste
mučenje. Vsa Zemlja je en magnet, obdan s toliko škodljivimi sevanji elf valov, ki so navzoči vsepovsod,
v avtu,  stanovanju,  potem na prostem preko različnih oddajnikov, satelitov,  mobitelov,  wifi  omrežij...
Torej  vsa omrežja  se prepletajo,  tvorijo magnetno in škodljivo valovanje,  ki  se ga človek ne zaveda.
Normalno, da taka sevanja povzročajo pri ljudeh različne bolezni (tumorji, rak..) in okvare na živčnem
sistemu človeka. No pri vsem tem se pa najde še nano tehnologija ali znanost, ki želi zasužnjiti s svojim
napredkom celotno populacijo človeštva. Smo torej ljudje ali sintetična bitja manipulacije drugih? Da smo
začeli z mikročipi, audio vsadki, kloniranjem, je v zadnjih 30 letih velik korak za človeštvo. 

Število  sporočil  ali  informacij,  ki  jih  možgani  lahko shranijo,  je  neznansko veliko.  Začetnik  na
področju raziskovanja človeškega spomina in občutkov je bil dr. Penfield, montrealski nevrolog. Torej
spomin deluje kot magnetofon, ki se zavrti do določene točke. Dva znanstvenika Anglež Fransic Crick in
Američan  James  Watson  sta  odkrila  posnetek  v  velikanski  proteinski  molekuli  DNA.  Molekule  so
sestavljene iz atomov, ki jih povezujejo pripadajoči elektroni. DNA molekula pa je sestavljena iz dveh
verig atomov, ki sta zviti skupaj v dvojno krivuljo ali spiralo. DNA molekula ima štiri kemične osnove, to



so: adenin,  guanin, thymin in cytosin.  Torej je človekov DNA verjetno šifra, ki je sestavljena iz niza
bilijonov kombinacij ter štirih osnov, tukaj so dana navodila za rast človeka, barvo las, barvo oči, mišičnih
tkiv, živčni sistem ter druge celice. Vse to je shranjeno v neskončno majhni DNA molekuli. 

Tako so raziskovalci menili in ugotovili, da je spomin človeka zapisan v podobni šifri ter je tukaj
zapisana vsa njegova preteklost, znanje... šifrirano z električnimi dražljaji nevronov torej molekule DNA.
Testiranje satelitsko - zemeljskega orožja in nadzora naj bi ostala vojaška mednarodna skrivnost, saj je
uporaba nesmrtonosnega orožja prepovedana. Za vsem tem stoji le znanost. Predsedniška komisija v ZDA
razpravlja,  kaj  bodo  naredili  s  tolikšnim številom žrtev  po  vseh  državah,  saj  to  zdaj  ni  več  vojaška
skrivnost. Za umazano delo po navadi plačajo ali rekrutirajo ljudi - operaterje iz žrtvinega okolja, da 24 ur
dnevno  govorijo  preko  računalnika  ciljni  osebi-žrtvi  (»tih  holokavst«-psihološka  vojna)  in  prevajajo
znanstvenikom. Čeprav so testi prepovedani v EU od leta 1999, se še vedno delajo skrivaj in rekrutirajo
znova in znova ljudi za take skrivne projekte vojaške znanosti. 

8.KAKO TO VPLIVA NA OSEBO (TELESNO IN PSIHO-FIZIČNO)  ) ? 

Materialna škoda, vidni rezultati, doseženi v trenutku 

 * Opekline, vreznine, rane (ray orožja, laser) 
 * Krvavitev v možganih (laserski žarek z impulzno energijo od 40 joulov) in na koži (impulzna energija: 
3 - 100 joulov) 
 * Slepota v očeh, mahedrave trepalnice (laserski žarek) 
 * Izguba spomina (vpliv frekvence do 100Hz. in zmanjšanje do 5 Hz.) 
 * Uničenje ušesnih aparatov (notranje uho), prostorske orientacije 
 * Simptomi velike izpostavljenosti: paraliza na področju začetka hrbtenice 
 * Nepravilno spanje, bitje srca 
 * Odrevenelost v rokah, ponoči krči v nogah 
 * Močno znižanje hemoglobina, mikro-opekline na koži, ionizacija in telesne tekočine v krvi, povečanja 
stopnja poslabšanja materiala oblek, fotografski material [svetleče], (termično elektronske emisije žarnic v
sobi s krmljenjem enote električnih omrežij in opremo stene)
 * Vibracije (posamezni organi lahko vibrirajo: srce, ledvice, itd) – vibracijska tehnologija
 * Tlak, hlad na koži 
 * Občutki strahu in panike 

Psiho-fizična  škoda  glede  na  intenzivnost  in  trajanje  učinkov, škoda  v  fizičnem  področju  do
programiranja prezgodnje smrti 

 Faza I 



 * Spremembe v krvi (prvi znaki) 
 * Pregrevanja snovi in še posebej povečanje kristalizacije, kar vodi do sive mrene (zgodnji znak) 
 * Slabe reakcije po poti bio-energetskega potenciala 
 * Ščemeči občutki, vibriranje in tresenje mišic na nogah 
 * Poslabšanje kroničnih bolezni 
 * Notranje krvavitve (nos, trebuh, ginekološke krvavitve) 
 * Zvočni toni različnih frekvenc 
 * Ostra bolečina v notranjem ušesu 
 * Otopela bolečina v področju za ušesi 
 * Notranje tresenje in vibracije 
 * Glavoboli na področju temen, bolečine v očesnih jamicah 
 * Verjetnost za spontani splav, povečana 80% možnost za prezgodnji porod, nepravilni razvoj zarodka, 
pogosto z napakami možganov

Faza II
 * "Radio-sound" učinek (pred tem je dolgo vodena resonanca-rahljanje možganske in hrbtenične tekočine
s frekvenco 10/02 Hz. za ohranjanje tekočin lobanje in možganov pri stimulaciji) 
 * Enakomerno reakcije na vse vidike kodiranja 
 * Znižanje energije (opaženo pri pogostem obsevanju na frekvenci 780 Hz in 71 Hz.) 
 * Poslabšanje kože
 * Očesne bolečine (siva mrena, asimetrija leč v očeh, zabuhlost) 
 * Poslabšanje poteka kroničnih bolezni 
 * Uničenje delovanje ledvic, jeter, prebavnih organov, obtočil, krvavitev obzobnih tkiv, dlesni, 
paradontalne bolezni in drugo
 * Vitkost
 * "Pesek" v očeh, pekoč občutek, izguba las, krhkost nohtov 
 * Kompresijske bolečine v srcu, napadi kašlja 
 * Spremembe barve na obrazu (bronasto senčenje na koži) 
 * Asimetrična zabuhlost obraza 
 * Iznakaženje obraza, namerna izčrpanost posameznih mišic, hrustanca 
 * Sindromi uničenja zunanjih živcev na stegnih 
 * Impotenca 

 Faza III
 * Uničenje možganov, nepovratnih sprememb v strukturi možganov 
 * Nepreklicni procesi v mišičnem materialu, v kosteh lobanje, in v strukturah živcev ".. minimiziranje 
življenja" - zunanja reakcija na EMP se pojavi kot bolezen, težki, ostri, kronični, organskih patološki 
procesi 



 * Celotna pospešitev procesa staranja, skleroza, onkogeneza 
 * Uničenje bio-kemičnih procesov v celicah z distrophic sprememb v organih
 * Uničenje celične membrane, kemijske povezave v celicah vodijo do levkemije, raka prostate in 
možganov, raka dojke…(povzročajo šibki in dolgotrajni EMP)
 * Refleksi in delovanje hormonskega sistema so uničeni 
 * Parkinsonova bolezen (tresenje rok) in Alzheimerjeva bolezen (zaradi sprememb v proizvodnji 
melanina hormona žleze, ki povzroča degenerativne spremembe v snovi na molekularnem nivoju 
disfunctions v sino -atrijsko vozlišče v srcu, čeprav z nizke frekvence) 
 * Infarkt, možganska tromboza, paradontalne bolezni, sladkorna, diabetes 
 * Alergije 
 * Epilepsije (zlasti zaradi večkratnih hitrih stimulacij šibkega valovanja nizke frekvence) 
 * Hipertenzija, hipotenzija 
 * Programirana ali takojšnja prezgodnja smrt (z izpostavitvijo do skrajnih posledic, do meje smrtonosnih 
pogojev) – znano je, da se z eksperimentiranjem pojavijo tudi primeri smrti 
 * Zmanjšanje in umiranje prebivalstva, človeštva 

 Škoda v duševnem področju (do točke norosti)

 Faza I 
 * Znaki depresije 
 * Znižanje nivoja sprejemanja informacij 
 * Razdražljivost 

 Faza II 
 * Stalne depresije 
 * Znižanje sposobnosti za analitično razmišljanje, poslabšanje spomina 
 * Simptomi kronične utrujenosti 
 * Površno spanje 
 * Več sporov, konfliktov 

Faza III 
 * Zmedenost dojemanja dogodkov v realnem življenju  
 * Izguba sposobnosti za analitično mišljenje 
 * Zmanjšanje in izguba spomina 
 * Občutek pomanjkanja spanja 
 * Brezbrižnost do osebnega zunanjega videza 
 * Znižanje samokontrole zaradi primanjkljaja hormona seratonin zaradi obsevanja SVCh 
 * Samomor (zaradi provokacijskih tehnik) 
 * "... Nevidna šibka polja ... njihovo neupoštevanje, da so v smrtni nevarnosti, ljudje preprosto postanejo 
nori in nihče ne ve zakaj



 Manipulacija s pomnenjem. 
 * Izbris spomina
 * Blokada spomina
 * Evidentiranje informacij, ki jih potrebujejo zaradi poskusa 
 * Usposabljanje (po izbrisu spomina) 
 * Primerjava, 
 * Reprodukcijo slike iz predhodne analize
 * Dviganje dejanske frekvence do 100 Hz.  ali spuščanje na 5 Hz. z izgubo spomina 

9.PROJEKTI  " NADZORA UMA"

1. Projekt Moonstruck, 1952, CIA: 
  Electronic vsadki v možganih in zob 
  Ciljna usmerjenost: velike razdalje 
  Vsajene med operacijo ali prikrito v ugrabitev 
  Frekvenčno območje: HF - ELF oddajnik vsadki 
  Namen: Sledenje, um in nadzor vedenja, naprava, programiranje, tajne operacije 
  Funkcionalna Podlaga: Electronic Stimulacija Brain, ESB 

2.       Projekt MK-ULTRA   , 1953, CIA: 
  Drog, elektronike in elektrošok 
  Ciljna usmerjenost: kratkega dosega 
  Frekvence: HF VHF UHF moduliran na ELF 
  Pošiljanje in prejemanje: Lokalna proizvodnja 
  Namen: Programiranje vedenje, oblikovanje "kiborga" miselnosti 
  Učinki: narkolepsijo, trance, programiranje komentar 
  Podprojektov: Veliko. 
  Psevdonim: Project Artičoka 
  Funkcionalna Podlaga: Electronic Razpad Memory, Edom 

3.     Project Orion, 1958, USAF: 
  Drog, hipnoze, in ESB 
  Ciljna usmerjenost: kratkega dosega, osebno 
  Frekvence: ELF Modulacija 
  Pošiljanje in prejemanje: Radar, mikrovalovne pečice, moduliran na frekvencah ELF 
  Namen: Top varnostnim osebjem zaključnih sestankih, programiranje, zavaruje varnost in lojalnost 
  Psevdonim: "Dreamland" 

4.     MK-DELTA, 1960, CIA: 
  Uskladijo elektromagnetnih subliminalnih programov 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sl&prev=/search%3Fq%3DECHELON%2BMIND%2BCONTROL%26hl%3Dsl%26biw%3D759%26bih%3D636%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mindcon.htm&usg=ALkJrhiyTY8WhqqnmGjO0y8d7Kq4Zei5Gw#Monarch_Program


  Ciljna usmerjenost: Long Range 
  Frekvence: HF VHF UHF modulacijo na ELF 
  Pošiljanje in prejemanje: Televizija anten, radijskih anten, daljnovodi, vzmetnice tuljave pomlad, modulacije

na 60 Hz ožičenja. 
  Namen: programiranje vedenje in odnos v splošni populaciji 
  Učinki: utrujenost, nihanje razpoloženja, motnje vedenja in socialne kriminalitete, nihanje razpoloženja 
  Psevdonim: "Deep Sleep", RHIC 

5.  PHOENIX II   , 1983, USAF, NSA: 
  Lokacija: Montauk, Long Island 
  Elektronska multi-directional ciljanje izbranih skupin prebivalstva 
  Ciljna usmerjenost: Srednja območju 
  Frekvence: Radar, mikrovalovne pečice.  EHF UHF moduliran 
  Power: gigavat skozi teravatnih 
  Namen: Polnjenje Earth GRID, planetarni sonombulescence za vnaprej računali geološke dejavnosti, 

posebno točko potres oblikovanje, programiranje prebivalstvo občutljivi za posameznike 
  Psevdonim: "Rainbow", ZAP 

6.     TRIDENT, 1989, ONR, NSA: 
  Elektronska usmerjena ciljanje posameznikov ali populacij 
  Ciljna usmerjenost: Velike skupine prebivalstva, sestavljeni 
  Prikaži: Black helikopterji letijo v triadi ustanovitvijo treh 
  Power: 100.000 W 
  Frekvenca: UHF 
  Namen: velika skupina za upravljanje in nadzor vedenja, obvladovanje nemirov 
  Allied agencije: FEMA 
  Psevdonim: "Black Triad" AEMC 

7.     RF MEDIA, 1990, CIA: 
  Electronic, multi-directional subliminalnih komentar in programiranje 
  Lokacija: Boulder, Colorado (Lokacija glavne telefonske vozlišča celic, nacionalna televizija sinhronizacija 

vozlišče) 
  Ciljna usmerjenost: nacionalne populacije ZDA 
  Frekvence: Ulf VHF HF fazna modulacija 
  Power: gigavatov 
  Izvajanje: Televizijski in radijski komunikacije, "videodrome" signale 
  Namen: načrtovanje in sproža vedenjske željo, subverzijo psihičnih sposobnosti prebivalstva, pripravljalne 

obdelave za množično elektromagnetno nadzor 
  Psevdonim: "Buzz Saw" EEMC 

8.     STOLP, 1990, CIA, NSA: 
  Electronic smučeh subliminalnih programov in predlog 
  Ciljna usmerjenost: Mass prebivalstva, kratkega dosega intervalih, na dolge razdalje kumulativni 
  Frekvence: Mikrovalovna, EHF SHF 
  Metodologija: Cellular telefonski sistem, ELF modulacije 
  Namen: Programiranje po živčnem resonance in kodirano informacijo 
  Učinek: Neural degeneracijo, DNA resonance spremembe, psihično zatiranje 
  Psevdonim: "Wedding Bells" 

9.       HAARP   , 1995, CIA, NSA, ONR: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sl&prev=/search%3Fq%3DECHELON%2BMIND%2BCONTROL%26hl%3Dsl%26biw%3D759%26bih%3D636%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://www.bibliotecapleyades.net/esp_HAARP.htm&usg=ALkJrhgML6pWZkGpD1JD0ZK_pwx3dXR_eA
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  Elektromagnetna resonančne indukcije in nadzor populacij mase 
  Lokacija: Gakona, Aljaska 
  Frekvence: Atmosferski uvajanju zaklenjen resonančni UHF VHF 
  Potencialni: DNK koda sprememba prebivalstva in spremembo vedenja mase 
  Power: Giga-vatna to-vatna območje Tera 
  Step-Down odsevni frekvenc: pribl 1,1 GHz, človeške DNK resonančne frekvence, celični sistem faza-lock 

10. PROJEKT Metla, 1997, 1998, CIA, NSA, ONR: 
  Elektromagnetna resonančne indukcije in nadzor populacij mase 
  Lokacija: Nationwide 
  Frekvence: Emotional valovnih dolžinah, zbiranje podatkov s pomočjo helikopterja sond po medijski 

dogodki - Reemitirati, da bi se ponovno spodbuditi prebivalstvo čustveni ravni za rekreacijo dogodka 
scenarijev.  Ref: LE # 108, marec 1998 

  Potencialni: Mass spremembo vedenja 
  Power:  Morebiti Reemitirati z Gwen omrežja ali celičnih frekvenc stolp , usklajena iz NBS v 

Koloradu
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