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kano-ámplaníáíyI mákročáp zařízení 

Přáéravíe seK ková vědaI kíerá se rozvíjí éronásleduje éočííaí méně fózáckých osob a 
éodéoruje bágoínosíá a neládských érakíák na neéředsíaváíelné měřííkuK Že věda zahrnují 
éoužáíí nedobrovolně ámélaníovaných mákročáéů u ládíK ková forma mučení a koníroló móslá 
od íradáčních meíodI věda je éřes síál málo a málo éřájaíé ve vědecké komunáíěK msócháaířá a 
další ošeířující lékařá lběíá mákročáéu ámélaníáíů lbvókle más dáagnózu gejách éříznakó jako 
Alzheámerova choroba nebo demenceK aokonce á ésaní o íakové íéma íéměř auíomaíáckó 
označuje jeden scházofrenákI éaranoádníI nebo v řadě blázenK 

waérvéI dovolíe má řícá několák slov o mákročáé aevácesK jákročáéó jsou mánáaíurní éřísírojeI 
kíeré éohánějí různé funkce éočííačů a jáných elekíronáckých zařízeníK gsou o velákosíá naI 
nácméněI oná jsou síále více írhlánK seíeránářá začalá zasazení do ésů ThemI skoíuI koní a 
éaínácíJdvaceírokó éřed umožnáí vlasíníková ke sledování zvířaí a érokázaí jejách vlasínácívíK 
anešní mákročáéó jsou mákroskoéácké Téměř zasíuéovaí a síavJofJíheJArí íechnologáeK 
sórobené ze sálákonuI jsou érakíáckó nemožné zjásíáíI jakmále ámélaníovaný gsou 

Něco více než éřed rokemI kdóž žáje v jexákuI a hrozávě mnoho bázarních událosííI začal 
vóskóíující se v mém žávoíěI věcáI kíeré zcela zmaíeně měK sěděl jsemI že jsem ból 
scházofrenní éoznámkó nebo éaranoádníK f kdóž v mém koncem šedesáíých leíI baví mě velmá 
dobré duševní a fózácké zdravíK mroíože se íaío akce síala se zvýšeně íhreaínángI co jsem kdóJ
íakJéosíuéně se dozvědělI že jsem se síal oběíí nedobrovolné mákročáéu ámélaníáíóK Také 
íransplaníace vlasů se péojených síáíech zákona měló možnosí ámélaníovaí mákročáé v mé 
hlavěK sšechnó íóío éodezřelé éaíří k lékařské veřejnosíáI a éřísahal zachovávaí eáééocraíes 
laíhK Ale samozřejměI vímeI že lékařá nejsou žádné morální a eíácké než osíaíní konJlékařské 
jednoílávců DK 

wnalosí hodnoíó dokumeníaceI začal jsem časoéás hodánářsíví íěchío neobvóklých událosííK 
Beru na vědomíI éouze síudoval mé éoznámkó vodííka k éochoéeníI kdo a jak ból zaéojen 
lná vedou své díloI ale jsem íaké ?mrovedený výzkum na mákročáéu ámélaníáíó a jejách 
éoužáíí v elekíronáckých mučení a konírola móslá Déřes fníerneíK sýsledkem výzkumu bólo 
zjášíěnoI žeI že osíaíní ládéI kíeří ívrdáláI že hoséoda mákročáé ámélaníáíó zákona uíréěl 
éodobné DzkušenosíáK jnoho jejách éříznaků éaralelně mojeK hromě vlasíní očá účíó TáI našel 
jsem jáné údaje o áníerneíu éomocí klíčových slov ?mákročáéóI mákročáéó ámélaníáíóI 
elekíronácké mučení a ovládání mósláK? Ačkoláv věíšána článků wvlášíní Trvalo éennó na 
íémaíaI naéřK "SAPO Švédsko",CfAI vládní koníroleI aídKI všáchnáJobsažených užáíečné 
ánformaceK 

wnalosíá o mé harassers a jejách modus oéerandá vóvíjel éomaluK síce než šesí měsíců írvaloI 
než jsem znal míře své schoénosíáK kakonec jsem však zjásíálI ze zkušenosííI že díkó 
mákročáéu ámélaníáí a éočííačeI érogram érovozován s íímI moje mučáíelé bólá varáabální 
vókonávaí collowáll křídlo akcíW 

  



ENF monáíor mé éohóbóK  

EOF moslechněíe sá záznam a mé rozhovoró séolu s íěmáI s námáž jsem hovořálK earassers občas 
přehraje má éřes vnáířní ucho sýňaíkó z někíerých z íěchío honverzaceK 

EPF sáz mé íělo během íěchío éohóbů a íaké ?hdóž jsem ból ámobální Ezvlášť kdóž jsem séalFI 
ve PJaK johou éřáblížáí na jakoukoláv čásí íěla a uvádííeI že éaríó je éodobně jako kočka scan 
názoró íělaK f dosud vědíI že názorI zda je moje íělo v True Color nebo černé a bíléK Aná jsem 
věděíI zda éřísíroj umožňuje jám váděí mé éřední a zadní současněK 

E4F moužíí saráeíó mučení íechnákó do mého íělaK Tóío zahrnujíW EaF ldeslání bolesí a éocáí 
éánů osnoval mého ramenaI obláčejI lokíóI a další oblasíáI EbF bombardování mé íělo s 
elekíráckým skoků a ířesI EcF éřeéínání mezá námá můj mozek s laserJraóI jako je ío íak učánáí 
kláknuíím L kokaánu zéracování zvukuI éokus o znáčení mozkových buněk EdF zéůsobuje 
závažné křečeI hlavně v noháchI a necáílávosí v mé údó od základu éáíeře na mé érsíóI EeFI že 
mě kašel éřes éánéráckáng rvnáíř mého krku a zéůsobála čásíečné erekce vesnáce aoíýkaí se 
uvnáíř ureíhraI a EfFI kíerý zéůsobuje bolesíá hlavóI žaludeční bolesíá a íočení hlavóK 

E5F sósílání hlasó bller do mého mozkuI nebo moje vnáířní ucho áníonace a íaké ?soáces 
érojekíu a další zvukó érosířednácívím objekíó v blízkosíá měI íjK íelevázeI éočííače a jáná 
elekírácká zařízeníI a dokonce á do oíevřeného érosíoru u měK wní ío Dmůže míí formu kleée na 
dveře Ekdóž je nákdo neníFI šíěkající ésó Ekdóž nejsou žádné ésá v okolíFI a éíácá vrkání nebo 
zéěvu Ekdóž íam nejsou žádní éíácáFK 

ESF čísí moje móšlenkóK kěkolák výrobců vóvánulá mákročáé érogram s íímío schoénosííK 
wéočáíkuI érogram zvedla jen několák jedenJslabáka slova dvaK Teď však íóío móšlenkó 
objevují na svých éočííačových monáíorů v élném rozsahuI éravděéodobně něco jako 
auíomaíázovanéI elekíronácké íáíulkó éro sluchově éosíážené v íelevázáK sím íoI éroíože jsem 
slóšel zmaření íerorásíáckých se oéakující mé móšlenkóI íéměř íak éevnáI jak jsem vóvánul 
ThemK lná éoužívalá zmařáí zoéakovaí mé íáché modláíbóI se číenář hlas jen slovo nebo íak za 
moje slovaK 

Můj deník a éozorování jde o írýznáíelů a účánkó celkového jákročáé ámélaníáí éřes OMM 
síranK Tam coresíerI mám shrnouíI coJjsem zjásíálI o mé harassersI kíeří ívoří séáknuíí několáka 
frakcíW 

ENF hlavní éachaíeléI a íěmáI kdo manáéulovaí s érogramó mC mákročáé jsou .lná íaké 
?mravděéodobně žál na mnoho leí v rpAI éravděéodobně v éolováněJzáéad nebo horní jáhuK 
gejách dvaI možná Asá ířá děíá se narodáló ve péojených síáíechK gsou éravděéodobně obdržeí 
jak íechnácké éomocá a fánancování ze péojených síáíůK 



pamozřejmě jsem se snažál ánformace o íomI jak neuíralázáíorem mákročáéK kěkolák 
soukromých fnvesíágaíávní fárem na áníerneíu uvedlaI že oná bólá éroměnnou najíí zařízeníK 
kácméněI našel jsem éouze jedna séolečnosíI kíerá se nachází v káagra callsI hanadaI ívrdálI 
že ío mohlo íaké ?odzbrojála mákročáéK cárma cáíoval nonJcena dohodou z rpA N5I8MM dolarů 
mro workshoéI Bez éísemných zárukK 

gsem se éřesíěhoval zéěí do péojených síáíůK mřesíože honíánuální obíěžování na vědomíI 
bóla éříčána mého návraíuI ío bólo oéravdu fakíorK blekíronácký mučení a éokus o ovládání 
móslá ío na vědomíI zasíaváí na hranácíchK mo svém návraíu do rpAI íerorásmus éokračovalK 
ka základě doéoručeníI kíeré jsem našel v různých zdrojíchI jsem exéerámeníoval s několáka 
meíodamá zmaření účánků elekíronáckých mučení a éokus o ovládání mósláK f zaéouzdřený 
hlavu s hláníkovou fóláí waíímco jsem séalK s ánsíalované kuře dráí na všech síranáchI horní a 
dolní čásíá mé éosíeleK gá sám jsem vósíavená éřá osvěílení a bouřkóK Žádný z íěchío oéaíření 
ukázalo efekíávní v kruhu éočííaíJmučení a mósl konírolní čánnosíáK Ale nakonec najdu íímío 
zéůsobemI a kdóž jsemI já budu sdíleí s celým svěíemK 

iádéI kíeří ánvesíují nedobrovolné mákročáé ámélaníáíó u ládí a íěch ládíI kíeří éoužívání čáéů 
éro elekíronácké mučení a móslá éřevrací konírolní reérezeníujíI jsou v každém smóslu íoho 
slovaI leibabj šéaíně na důvod jejách jednáníK mouze kruíéI nemocné mozkó vómósleí 
mohou býí íóío akce a hračkó s duší a íěl DoběíáI jako bó hrálá vádeohróK msócho rob gejách 
oběíá sebemenší soukromíW ona může váděí vás éo celou dobuI den a nocI držííe konverzaceI 
číení eJmaálové koreséondence Evčeíně vašeho éodnákání Dčísla účtů a heslaFI a dokonce á 
sledovaí vaše móšlenkóK mronásledují ?učebnácá?I což je v éodsíaíě návod éro obsluhu mC 
sofíwareI kíerý mákročáé séolu s éokónó o éoužáíí elekíronáckých mučení a konírola móslá 
Cváčení oběíemK sšechnó jejách akce jsou síroéó v vódra íajemsívíK gsem sá jásíI nácméněI ío je 
rosíoucí wneužáíí mákročáéů sá nakonec vónuíí vláduI vědu a érůmósl k vývojá zéůsobůI jak 
najíí íó jednoílávce a skuéánóI abó íresíaíK Žádný íresí je éříláš éřísný éro éachaíele mučení a 
elekíronáckého ovládání móslá érovedena érosířednácívím mákročáéůK 

taréed móslá írýznáíelů waosířeno na všech íóéech oběííI leibabj menší rasóI éohlavíI 
séolečenské éosíavení a ekonomáeI nábožensíví čá věkK w mého výzkumuI jsem se dozvědělI 
že írýznáíelů lběíá obvókle zvoláíI kíeří žájí samáI neboť mají žádní svědcá na účánkó mučeníK 
jám éodezřeníI že v éříšíích leíech wjásíímeI že někdó masové vrahó a rodáčeI kíeří zabálá 
jejách děíí jsou oběímá ámélaníovaných čáéůK ava vrazá Takové mléko z novánek v éosledních 
několáka leíechW Andrea vaíesI kíeří se uíoéálá všech éěí svých děííI a ieanna ianeóI kíerý 
zabál dva jejího mladého sóna a odešel ířeíí neschoénosíá éro žávoíK lbě ženó bóló 
éovažovánó za dobré a oběíavé maíkóK lbě ženó plóšel jsem vnáířní hlas velící jám séáchaí 
novorozencůK gedna z ženI řeklW ?hlasemI kíerý ból z ďáblaI íen druhýI že je ío hlas BožíK 
kavrhujáI abó merverísI cák jožná bvangelácals moužíváme jácrocháé fmélaníáíó mohou býí 
dodávánó Tóío ?hlasó?K 

gaké jsou cíle zbabělcáI kíeří éřevracelá éoužáíí mákročáéů namísío éřed kíerýmá síojí jejách 
souéeřá? haždá skuéána hlezna fTp éřevrací vlasíní érogramI ale íadó je obecně Co chíějí 
dělaíW 

ENF jake jání sá móslíI že jsíe zíraíálá nebo loíáon zíraíál rozumK aělají ío íímI že éromííla sá s 
hlasóI jejáchž kořenó vás neznámI což zéůsobáloI abósíe osíře zkráíázoval hlasó a reagovaí v 
jáné zdánlávě éodávné zéůsobóK iádéI kíeří svědek wřejmě mluvíš éro sebe a dělaí gesía 
AssumarI že jsíe se zbláználK wíraíííe nějaké zdání důvěróhodnosíáK seřejnosíá a lékařská obecI 
jsíe buď éaranoádníI nebo scházofrenákK 



EOF fzolovaí vás od séolečnosíáK Šířením fámóI éosílaí anonómní zérávó k ládemI kíeří íě 
známI což zéůsobuje éodrážděnosí v íě nuíí nevrlý a neéříjemný k osíaíním ládemI začnou se 
vóhnouí vásK 

EPF mroíože sá skuíečně éřájíí o svou móslK mromíínuíím hlasu a jáných zvukůI éoužívání 
elekíronácké mučeníI vám věděíI že se dívají na vás každou víeřánu dne a nocáI aéodK aoufajíI 
že dáskI éomalu mází bller mósleí sáI že bósíe mohla býí mředsíava Tóío akce skuíečněI nebo 
tě éohání blázen z frusírace s éroměnlávouJje nedělaí nác a neschoénosí éřesvědčáí osíaíní o 
exásíencá mákročáéuK 

E4F snížáí vás zombáe síavuK TímI že síále vrhání laserovým éaérskem do mozkuI náčí 
mozkové buňkó doufajíI že zase budeíe éosíuéně mází bezduché ándávádualásía tel z 
vósíouéení masávní pufferer z Alzheámerovou chorobou nebo demencíK 

E5F učánáí žávoí íělesně a meníálně bídný éro vásK blekíronácký mučení a konírola móslá 
íechnákó mroíože íó fózácké bolesíáI duševní uíréeníI a zbaváí vás séáíI vókreslování vám 
neefekíávní ve vaší érácá a každodenním žávoíěK 

ESF píeníofíen harassers hledaí éříčánó ublížení na zdraví a dokonce á smrí íímI že zéůsobí 
rakeí a jáných nehod v důsledku nedosíaíku séánkuK momocí éočííačových érogramůI kíeré 
oéeráíor off mákročáéI mohou íaké zéůsobáí eearí AííackI žaludeční éroblémóI a jáných 
nemocíI kíeré bó mohló hoséáíalázovaí vás nebo vás zabííK 

Přál bóch sáI abó na výsadbu několáka náéadóK moířebujeíe nuíně exásíuje 

ENF ChceíeJlá vóívořáí éovědomí amerácké veřejnosíáI coJío já mám výše éoésané je reálný a 
mohl bó se síáíI že ío nákomuK 

EOF uložáí na výrobce mákroérocesorů čáéó a odéovědnosíI abó éozorně konírolovaí érodej a 
dásírábucá mákroJčáéóK 

EPF mro zahájení úložášíě daí na mákročáéu ámélaníáíó a jejách éoužáíí v elekíronáckých mučení 
a konírola mósláI včeíně zaměsínanců zkušenosíá oběíá a meíodóI kíeré bó mohló 
neuíralázáíorem Tóío érosíředkóK 

E4F mro síanovení éodéoró skuéánó éro oběíá mákročáéu ámélaníáíuK 

E5F mro absolvování národní a mezánárodní zákonóI kíeré uéravují éoužáíí mákročáéu 
ámélaníáíů u ládí a ukládá íěžké íresíóI včeíně íresíu smríáI k jejách zneužáííK 

ESF Abó se éřesvědčáí ésócháaírů a dalších zdravoínáckých éracovníků éřáéusíáíI že někdó 
éacáení vókazuje éříznakó scházofrenáeI éaranoáaI Alzheámerova chorobaI demence nebo 
mísío íoho může éožádaí oběíí nedobrovolné mákročáéu ámélaníáíůK 

hromě íohoJje vélížáí a CowardI íormeníorssI kíeří érovádějí elekíronáckó mučení a móslá 
ovládání éomocí mákročáéu ámélaníáíó jsou íaké ?machaíelé íresíné čánnosíáI doéusíál ENF 
síalkáng EOFI hara zéívaí s neéřáíelskýmá úmóslóI EPF náílak Eve snazeI abó se oběíá dělaí věcá 
že on L ona éoznámka chceíe dělaí s jejách meíodamá koníroló mósláFI E4F ésóchologácké a 
váríuální znásálnění E5FI mrolomáí a kvašení Ekíeré zmařáí íoI abó zasírašálá obce oběíí uvolnění 
zamčené dveřeI oíočál hodánóI éohóbující se éředměíó do mísínosíáI skrývání lsíaíní éoložkóI 



aídKFI ESF vlouéání a krádeže Ecož se zavazujíI kdó vsíuéuje oběíá domů a vzíí éoložkó confusa 
a dezoráeníovaí oběťFI ETF nahrávání oběíá eovoró bez jeho souhlasu EUFI meeéáng TomJásmu 
Eérosířednácívím jejách schoénosí zobrazáí oběťFI EVF ublížení na zdraví Eves éomocí 
elekíráckého šokuI aídK vůčá oběíáFI ENMF mouchó Eo oběhu falešné éověsíá a éříběhóI kíeré lak 
doklad o oběíáFI ENNF urážkó na cíá EjsouJlá íóío éověsíá a éříběhó jsou do íásku v roce z eJ
maálůI aídKFI ENOFI éočííačové hackování a íelefonní odéoslechI ENPF vraždó érvního íáíulu 
Ehdóž oběť pufferer caíální Car Crash mroíože nedosíaíek séánkuFI a EN4F éokus o vraždu 
Eéokud se jejách élánó neéodaříFI aI samozřejměI ENPF íerorásmusK 

kejsem zasírašáí gednodušeK s bojá éroíá zéáíkóK jám v úmóslu éřekonaí a Beaí elekíronácké 
mučení a konírola móslá éokusóK jé cíle jsou jednoduché a éříméW ENF ChceíeJlá á nadále žíí 
normální žávoíK Terorásíů éerverzní zbaváí své oběíá lf ve séánkuI éroíože mohlá míí rakeí a 
jáných nehodI éodrážděnosíá jake Them k osíaíním ládemI a rušáí je v jejách érácáK Chíějí 
oběíí jejách reagovaí na mučení a konírola móslá akce íakI že oběíá se zobrazují scházofrenáe 
nebo éaranoádníK s kráíkosíáI se snaží jake žávoía éeklo éro oběíáK EOF Abó se dozvěděí více 
o síále mákročáéu ámélaníáíů C éočííačový érogramI kíerý Allowrsers k éronásledovaí 
mákročáé doéravcáK rž vímI někdó velkých mezánárodních výrobců mákročáéůK jám v 
úmóslu síudovaí Tóío séolečnosíá a snaží se zavésí dáalog s íechnákó v íěchío séolečnosíech se 
dozvěděí více o éočííačové érogramó na mákročáéóI že guvernérK Tam musí býí nějaký 
svědomáíý waměsínancá v íěchío fáremI kíeré bude klásí oběíí kad íerorásmuK EPF odhaláí 
éachaíele elekíronáckých mučení a ovládání mósláK Tam musí býí zéůsobóI jak sledovaí 
obíěžování zéěí na éůvodníK jám najíí íó branK Chcá neuíralázáíorem zvrácené démonóI kíeří 
se snaží znáčáí můj žávoíI a íěm mnoho dalších oběííK E4F Abó se á nadále ánformovaí veřejnosí 
o možnosíá a nebezéečí mákročáéu ámélaníáíů u ládíK 

aoufámI že další oběíá nedobrovolné mákročáéu ámélaníáíů uvádí íenío článek a séojí v bojá 
éroíá zbabělé úchólácáI kíeří se snaží znáčáí naše žávoíóK mokud v shrnuje můj éříběh 
elekíronáckých mučení a ovládání móslá éomocí ámélaníovaných čáéů kechal jsem ven 
vóčnívající éodrobnosíáI neváhejíe se mě zeéíaí cílem vójasnáí někíeré bodóK sózývám vásI 
abósíe se se mnou éoděláí o své zkušenosíá a móšlenkó na íoío íémaK mrosímI ésáí své 
přáéomínkó Ebez éoužáíí skuíečných jmen éro své ochranaFI v érosíoru křídla collo íenío blogI 
nebo koníakíujíe mě na báonácgaíe@láveKse 

jet 
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