
kový výzkum jÉ skandáä s důsäÉdky éro šárší komunáíu 
 

jusímÉ míí éo koníroäou síäu cbT a výzkumu v obäasíá fCT možnosíá komunákacÉ na 
dáäku mÉzá éočííačá a äádmáK 

 

píejnČ mozekJmacháne áníerface érovedla vČzkum za účelem konírolóI jako éroíézouI nebo 
ánvaládní vozíkI léčení nemocíI jako je markánsonova nemoc a Alzámers chorobó může bČí 
jazók sofíware do oblak L Örád coméuíánÖ se naučál čísí ládské móšlenkóK 

BáfdoÖaí je avacáíČ pvěíovČ konÖres fálozofáeI v BosíonuI jassachuseíís od sréna NMJNRI 
NVVU báoeíákó a lékařská eíáka hííéWLLwwwKbáonácÖaíeKcomLbáoeíákJochJmedácánskJeíákL 

mrofesor doran eermerén eíácké aséekíó fCT ámélaníáíů hííéWLLwwwKbáonácÖaíeKcomLeíhácalJ
aséecísJofJácíJámélanísJánJíheJhumanJbodóL 

jóslel Číení ?braánJsíroj v elekíronáce nanoJa? nové evroéské ánformační íechnoloÖáe ?I 
éoskóíuje nové možnosíá vČzkumu éro dlouhodobČ obrazů mozkuK jeíodaI kíerá éoskóíuje 
háÖhJrozlášení koéáí chování mozku éoznávací a ládského vnímáníK 

já obchodní model zíířejší éočííačů a souvásejících vósokoróchlosíní sííě vóvánula v 
sofásíákované éočííačové hró s ohledem číení ládáI kíeří žájí v Ölobální herní élánI éíáme se 
samá sebeK 

http://www.bionicgate.com/bioetik-och-medicinsk-etik/
http://www.bionicgate.com/ethical-aspects-of-ict-implants-in-the-human-body/
http://www.bionicgate.com/ethical-aspects-of-ict-implants-in-the-human-body/


Co sá radó éro vČzkum a eíácké komásá se zasíaváí závažné a orÖanázované íresíné vČzkumu v 
oblasíá fCT a cbT faíální? 

?fCT Eánformační a komunákační íechnoloÖáeF 
?cbT EBudoucí a vznákající íechnoloÖáeF 

?Bjf EBraán jacháne fníerfaceF 

 

iádé éoužívají oéěí ve ŠvédskuI kíerá se snaží krósóI nóní s nano elekírodó éro síudáum 
mozkuK píudáe faíální? corma teb hosíánÖ s onJláne éřáéojení mozkó různČch síudáí mozku 
ve ŠvédskuK 

pvkTbTfChÉ íÉäÉéaíáÉ éro lékařské nebo mozek ovládání je éřímá komunákace s 
nanoelekíronákó mezá éočííačem a ládského mozkuK 

póníeíácká íeleéaíáeI komunákační sósíém založenČ na móšlenkáchI ne řečáK jůže bČí éoužáí k 
ovládání éroíézó a léčáí nemocá jako je markánsonova nemocI ale může íaké dekódovaí jazókI 
čísí móšlenkóI a éroío síuduje koÖnáíávní chováníI jako je éaměťI učení a emocíK s oblasíá 
nanoelekíronákóI může bČí maíeráál rovněž zaznamenánó v novČch kvaníovČch éočííačůK s 
háÖhJrozlášení koéáí síárnuíí mozkuI může bČí sámulace chování zjášíěnČch éroblémůI a s 
různČmá jánČmá nanoelekíronákó íaké vóívořáí základ éro dáaÖnosíáckou ádeníáfákacá 
érekurzorů s nemocemá jako naéřK mozková mríváce a ánfarkíu móokardu 

TÉnío doéás jÉ určÉn k érokázání éaradox ve švédském íakzvanČ ?ochranó ládskČch éráv?I 
a íak celČ švédského soudnácívíK Braán Conírol lzeI jak cváčál ve ŠvédskuI leží za neznámČ 
éočeí násálnČch íresínČch čánů a sebevražd kvůlá vČzkumu záměrně zůsíal skróíČ od 
reÖulačních orÖánůK 

iékařá v ésócháaírácké dáaÖnózó ládí s ?elasó v hlavě?I éo manuálůK apjJfs EaáaÖnosíáckČ a 
síaíásíáckČ manuál duševních éoruchFI vódané Amerácké ésócháaírácké asocáace a fCaJNM 
Ejezánárodní síaíásíácké klasáfákace éoruch a éřádruženČch zdravoíních éroblémůFK 

To je síaromódní černé a bílé a dáaÖnosíákóI kdó éráoráíou br cbT fCT vČzkum a vČvoj 
novČch ánformačních íechnoloÖáí éřázéůsobenČch nanoJelekíronákóK 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://neuronarrative.files.wordpress.com/2009/03/brain_000005809739xsmall.jpg&imgrefurl=http://neuronarrative.wordpress.com/2009/03/16/for-the-brain-keeping-it-real-means-keeping-it-relevant/&usg=__Ns9ja7Z1qXr18hgvYT1D2MufQ18=&h=346&w=347&sz=152&hl=sv&start=33&itbs=1&tbnid=6fU8iq3_eg4DjM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dbrain%26start%3D21%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1


 

oady éro výzkum knáhy ?TamI kde zlaío se ířéóíí modré? síáíó; mokud bóchom sá éředsíaváíI 
že mó samá bó ubólo růsí elekíronákó učánála od éolovánó sedmdesáíČch leíJI ból doséělČ íeď 
bČí jen několák mákronů vósokáK kěkolák máláonů ládí bó se vešló do malého vČíahu J ale ne 
bez éocáíu určáíé éroblémóK kaše hlasávkó bó bóla éříláš kráíká na íoI zachóíáí zvuk a naše 
ušní bubínkó éříláš malČ na ío zachóíáí zvukové vlnóK oádá bychom érosíě musÉí najíí jáné 
zéůsoby komunákacÉI éřázéůsobÉné náš nový rozměrK 

räf dorman éíšÉ v knázeI kíerá se nanoíechnoloÖáeI oíevíráme dveře k neznámé oblasíáI kde 
nevímeI jak se éřáhlásáí eíákóK Co bó mělo bČí a co bó nemělo bČí dovolenoI kdóž sá může 
elekírodó ámélaníáíI kíerČ lze čísí á vláv na mozek? sezme éříklad síudáu učení a éaměíáK 

jácro fmélaníáíó může éoskóínouí nebČvalé možnosíá éorozuměí íomuI jak se učíme a 
éamaíovaí sá věcáI a íedó důvodI éroč jsme zaéomenouí a je íěžké se naučáíK A ío může bČí 
cháéáno jako forma zneužáííI abó ío vóéadaloI že do naší nejvěíší soukromé duševní svěíK 

  

iund rnávÉrsáíy éíše o vČvojá nanoJelekírodó mohou á naslouchaí a komunákovaí s 
neuronální sónaése a jejách buněčnČch membránK 

br éráoráíy fCT a výzkumu cbT jÉ řeč ?A celá novČch komunákačních íechnoloÖáí v 
bvroéě? míšeíe ?jůže bČí íakovČ éochoéáí a vóužíí zéůsobI jakČm socáální a báoloÖácké 
sósíémóI orÖanázacá a vČvojI éřáéraví cesíu k rozvojá novČch éříležáíosíí éro éříšííJÖenerace 
sofíwaru a síťovČch íechnoloÖáíK ? 
ChcÉíÉJäá éorozuměí íomuI jak fungujÉ äádský mozÉk vede nejen k ánovacím v medácíněI 
ale íaké éoskóíovaí nové modeló éro enerÖeíákuI chóbaJíoleraníní a adaéíávní vČéočeíní 
íechnákó ?K 
fnácáaíáva bfÉkíávní fyzáoäogáÉ čäověka kíeré jsou ándáváduálně éřázéůsobené sámulace 
ládského íělaI kde bósíe očekávaí obrovskČ éokrok v érevencá nemocí a zdravoíní ééčáK 
mrůkoénácká érácÉ érovádí íaké o nové náéadóI jako jsou umělé žávé buňkóI sóníeíácká 
báoloÖáeI chemácká komunákaceI kolekíávní áníeláÖence a obousměrnČ rozhraní mezá mozkem 
a sírojem 

gáné zdrojÉI naéřK rnávÉrsáíy of CaäáfornáaI frvánI éoéásuje vČvoj sóníeíáckČch íeleéaíáeK 
péoluéráce mezá koÖnáíávní vědóI neurovědóI séecáalásíé na auíomaíácké rozéoznávání řečá a 
mozku zobrazovací bude vóvíjeí mozekJmacháne áníerfaceI kíerČ bó mohl éomocá ochrnuíČ a 



vojácá musí bČí schoéná éosílaí zérávó éřímo z mozku do éočííačeK sČzkumník jáchael 
aDwmuraI érezádení rCf Ernáversáíó of Caláfornáa frvánF lddělení koÖnáíávní vědó éoéásuje 
sósíém začíí s ?malý hlas ve vaší hlavě?K 

líázkou nyní jÉI gak je možné lékařské dáaÖnózó jednoznačně dáaÖnosíákovaí zkušenosíá ládí 
hlasó v mé hlavě jen abó ból v souváslosíá s duševní chorobouI éroíože ío je éředéokladem éro 
možnosí ?slóší? hlasó v mé hlavě éro vóužívání novČch ánformačních íechnoloÖáí? 

TÉnío éaradoxI musí býí nÉérodäÉně érošÉířÉna;K ¨e vóloučení vČvoje švédského 
vČzkumného máláíaníní režám s odbornČmá znalosímá v OJcesía komunákace s mozkemK To má 
míí oznámení íéío íechnoloÖáe s PJdámenzáonální nanoJéodérahové mluvené řečá éřes 
elekírodó na hlavě umožňují nevádáíelné jazók dáaloÖ s mužem éro rozvoj móslá číeníI jen 
sóníeíácké íeleéaíáeK 

 

  

močÉí soudních éříéadů w íohoío důvodu musí bČí éromííán na švédské érávo je udržení 
důvěróK fnformační íechnoloÖáe musí bČí okamžáíě vzíí v úvahu jako alíernaíáva k míí doéad 
na řadu dříve doéusíál násálnČch íresínČch čánů a sebevražd jako un jasnéI klasáfákovánó jako 
zéůsobené duševní onemocnění s hlasó v mé hlavěI éodle apjJfs a fCaJNMK 
BěhÉm vývojÉ BjfI sofíwaru a síťovČch íechnoloÖáí jsou íaké éočííačové a vzdálenosí 
reérezeníace ládskČch koÖnáíávní chování a vnímáníK jaíeráál zaznamenané v mozku 
éočííačovČch sámulací a vóíváření umělé áníeláÖence a rozhodování sósíémóK 

Braán obrazó jsou éravděéodobně nejvíce komélexní a éokročálé jakČ ból kdó vórobenK 
moznávací chování líčál a sámulovanéI jazók a vČznam slov éro éředměíó jsou označenóK 
iádské vnímání a maéováníI jak mozek zéracovává ánformaceI obraz maíemaíákó dosáhl 
dokonalosíáK 

Braán ComéuíersI éo několáka leíech koloJéroJkoéírování a audáo vázualázacá a chronácké 
oversíámulaíáon v mozku ból umožněn éřísíué k celé éředměíó Dobraz éaměíá zážáíkó od 
děísívíK Braán éočííač může maíemaíáckó zjásíáíI kíeré obrazó éředměíu v mósláK Celá mozku 
érosíorová maéa mísíI jsou sálnáce a měsía íaké zkoéírovaí konsíaníní zásobK homéleíní 
vázualázace sebe samaI a síudáum síárnuííI jsou někíeré z vČzkumnČch érojekíů v íéío závažné 
íresíné čánnosíá orÖanázace a bolesíávé ámaÖeK močííače mají éřísíué k rozhraní do mozku 
róchlejá než vědomíK 

mo celČ den bude na éočííačové síudáe s éoužáíím kolekíávní áníeláÖenceI umělá áníeláÖence a 
sósíémó učeníK w éříběhó oběíí DI můžeíe sá smuíně závěru jednoznačně vóélČváI že síudáe 
nebude dokončenaI dokud oběíí v íak čá onak bóló rozdělenó a L nebo jának deakíávovaíK To 
éoskóíuje jak moc éro sámulacá rozkladu v háÖhJrozlášení koéírování a mozekI a o íomI že 
íresíní vČzkumu se současnČm nedosíaíkem znalosíí nejsou zveřejněnóK 
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p odvoláním na zranáíelnČch osob v ésócháaírácké ééčáI éroíože jejách zkušenosíá z vČzkumu 
vóélČváI že éouze síudáeI kíeré mohou éokračovaí bez éřekážekK s rámcá ééče o duševní 
zdraví může míí doéad na různé lékó exéerámeníálních zaznamenanČch bodů a ve srovnání s 
předchozí hodnoíó od írvalého realJíáme koéírování a zaznamenávání chováníK wřejmě je ío 
nechuíné a nezákonné zéůsobó éro sélnění éokročálé rozvoj zíířejší lékůK 

juäíáJroční síudáÉ vÉdäy k obrovským škodám na mnoha éřÉdmětůK pkuíečné číslo je 
éravděéodobně vósokáK oodánó jsou rozíříšíěnéI děíá z íěchío rodán íréí nesmírněK gedním z 
íémaí bóló v nedávné době v nemocnácá s érasklČm lebkóI éak éříéad zéůsobené bálanční 
sósíém úmóslně vórazál ven éomocí mozku monáíoránÖK aošlo k nehodě na veřejnČch 
érosíransívíchK 

ChceíeJlá míí vláv na rovnováhu sósíému je dalším íóéáckČm éříkladem íohoI jak se 
íechnoloÖáe éoužívají vůčá oběíáI kíeré mohou ohrozáí jejách éro séolečnosíK mřímé éokusó o 
aíeníáí na několáka éředchozích éříležáíosíech řízenČ mozkem konírolu úmóslně znáčáí ládskou 
rovnováhu sósíémuI jako jsou eskaláíoró a meíro élaíformáchK mroč se ío síaneI je 
éravděéodobnéI že osobóI jako alíernaíáva k duševně nemocnČm mají bČí éovažovánó za 
držení neuroloÖácké skjukdomK 

 

  

ejärnkoéáÉrángar s Bjf a éřísíué k šárokoéásmovému éřáéojÉní jÉ rozhodně jáž nÉní 
okrajový výzkumK waměsínavaíelé mají v érůběhu leí zíraíáló máláonó dolarů a éerámáíeránÖar 
lze očekávaí v důsledku vóloučená zaměsínancáK Škola a rodánaI děíáI kíeré éo několáka leíech 
nebudou síudovaí a éracovaíI je nóní nucena hledaí ésócháaíráckou ééčáK pourozenceI 
érarodáče íréí nesmírněK Advanced jedácal a nemocnáční ééče v důsledku desáÖnu síudáe je 
vČsměch ééče a lékařůI kíeří nejsou obeznámená s íímío vČzkumemK moškození éojášíění v 
mulíáJmáláón ból zvČšen érosířednácívím éřímČch škod zéůsobenČch mozku koníroluK 
poukromČ majeíek za máláonó dolarůI jsou zíracenóK 

Zranění a soukromí íásícÉ äádí se érovádí dobrovolnícá slouží jako mulíámedáální síroje uzlóI 
íjK uzló éro zaznamenávání všech koníakíůI kíeré majíI jako jsou éoláíácáI vědcáI érávnícáI 
přáíeléI známíI éříbuzníI mezánárodních obchodních vzíahůI aídKK 

Bezéečnosíní kódóI éřísíuéové kódóI aéodK je s novou íechnoloÖáí jáž není soukromáK 

Zajímavá oíázka v bÉzéÉčnosíní éoäáíácÉ jÉK gak můžeme věděíI že ládé nejsou vóbavenó 
novČm mozekJmacháne áníerfaceI kíerČ dělá osobaI mulíámedáální aélákace s funkcí žávého 
rakeía je jáž nasazen jako uzló v éoláíácké a fánanční svěí neleÖální záznam všech rozhovorů se 
svěíem? 

pmríící glv wdá seI že ve vČzkumu na nesmírně mocnČ novČ násíroj éro ovládání mozkuK 
kásíroj jeI bez éředchozího uéozorněníI zbraň íresíného čánu vodoíěsnáK 



fméäaní íÉchnoäogáá v íéío éodobě sÉ okamžáíě käasáfákován jako smríící zbraně 
homunákuje éřímo s mozkem a může éřánésí celČ nervovČ nervovČ sósíém mámo érovozK 
sóloučení ballansen může bČí okamžáíě érovedena na exéerámeníálním oběííK 

Taío íechnoloÖáe je nóní éoužíván éro účeló síudáaI abóchom érolomálá osob ésóchákaI s 
vážnČm obváněnímI vóhrožováníI zesměšňovaí érovedeníI fózácké násálíI naéřK snížení srdeční 
frekvenceI bolesíá a kolem srdceI éocáí ííhó na hrudáI íróskem srdceI éalčává bolesí v élácích 
neoérávněné manáéulace s érosíaíou a rekíální svaló abóchom jmenovalá aleséoň někíeréK 

jacabre v éoužívání íéío íechnoloÖáe je v mozkuI kíeré konírolují éředměíó bóló vósíavenó 
na íěchío zvěrsíevI kdó séolečnosíá názoróI anáž bó érávně míí žádnČ vláv na sáíuacáK Švédsko 
je v oblasíá mozku koníroló zločánnČ zemáI kde vČzkumnícá hrubě vóužáíí sáíuaceK 

kovČ vČznam éro nejvěíší éonížení dosáhla nové úrovněK sČzkum se snaží s nucenČm 
komunákace a éomalČ rozklad zoíročení člověka s nabádání k éokusu váděí éředměíóI kíeré 
mozek ovládá séolečnosíK geden může vókonávaí s ohledem na éovahu a celoroční vČhledI 
abó éochoéáláI že íam jsou éřározeně ímavé éosíavó ládíI kíeří bólá dohnáná k šílensíví a smrí s 
íechnoloÖáíK  

kení kam éokusó objekíó mohou unáknouí éřísíué a sáÖnálové zéravodajsíví jejách móšlenekK 
Vědcá sámulovaí s éočííačáI neéřeíržáíě se rok co rokI zkusíe lámání éředmětů móšlení 
éochoéáí a vóívořáí úélnČ obraz éaměíá a chováníK 

  

Řada Öroíeskní rolíI abó se manáéulovaí mozkuI hrozeb a érohlášeníI že jsou smíchánó s 
íechnoloÖáí současnosíá velké éříležáíosíáK msóch éoložek íČkají éocáí zoufalsíví a zklamáníI 
ale samozřejmě íaké za následekI že éřá éředměíó řícá osíaínímI co jsou vósíavenó vnímaí 
žávoíní érosíředí jako nonJrealásíáckéI ale jako zážáíek založenČ na éaíoloÖácké sóndromK ge 
íaké v síraíeÖáe vČzkumnČch DI abó se obraz nejasnČ éro objekíó se snaží éoskóíovaí celkovČ 
obraz o íomI kdo je zločánecI lékaře a reálné cíle vČzkumuI vojenská síraíeÖáe érováděné 
veíeráná éředměíuK 

Čínské vedení íěchío síudáí je nácI ale závažné orÖanázované zločánceI kíeří se mohou 
naéříklad čánnosíí moíorkářského ÖanÖuI abó se jeví jako čásíé charáíóK s éraxá íechnoloÖáe 
přánáší ve srovnání s éozáíávním léčebnČm účelům éouze zkoruméovaní a nejásíá séolečnosíáK 
joderní dáamaní íechnoloÖáe je éoužívána jako nové íerorásíácké zbraněK 

keucíávé vČzkum érováděnČ a vázualázací v Pa váríuálním světě hró v éočííačích 
vČzkumnČch DI se žádné eíácké hranáce a ládskČch érávI ale s žávČmá ládmá jako avaíaróK ge ío 
docela éodobnČ hraní éoéulární áníerakíávní hru ?The pámsDI Ale íaío hra éřánáší ládské realáíóJ
založené naměřenČch daí éro vČzkumK 

CovÉrJzavádění íÉchnoäogáíI monáíoráng mozku wnamená íoI že zločán je vodoíěsnČI 
ládskČch érávI zákonů a manáéulovaí skróíČ máláíaníní režám vČzkumnČ éracovník se 
zkušenosímá v oblasíá ánformačních íechnoloÖáíK hromě íoho vČzkumnícá říkajíI že v dáaloÖuI 
abó se éolácejní sílóI kíeré samo o sobě je velmá vážnČ éřesíuéekK 

  



mro oběíá je ío asá bez íresíu bČvalČ háÖhJvČkon hardJéracující ládé s rodánamáI děímáI řádnČ 
žávoí a séolečenské koníakíóK iádéI kíeří celČ svůj žávoí vósíuéuje daňovČch éoélaíníkůK 
mroíože éráceJsouvásející s duševní únavó a času na lékařské íeraéeuíácká sezení s vědcá 
možnosí vóužíí sáíuace osob éro účeló vóšeířování a současnČ vČvoj novČch íechnoloÖáíI Bjf 
a mozek monáíoránÖK 

oesearch Councál bíácká komáse bó soíva nechají síáí se oběíí íohoío neéřájaíelné íČrání a 
írvalé desírukcáK gelákož íóío íechnoloÖáe a možnosíá nejsou uvedenó na írhI ale rada éro 
vČzkum reJésanČI musí bČí schoéná éoužívaí znalosíá a dovednosíáI kíeré jsou k dáséozácáK 
Švédsko je malá země a ládé vókonávající íuío čánnosí nemusí bČí íak obíížné ádeníáfákovaí a 
zasíaváíK 

sýzkumných éracovníků v íěchío síudáíchI kíÉré éřÉvzaäy érávo že během írvalé 
rozmnožování ládského neuroíransmáíerů v dlouhodobém horázoníu íaké znáčáíI a jejách 
žávoíní díloK líázkou jeI éožadoval; gak Švédové vědíI že násálnČ íresínČ čánI a sebevražda 
bóla érovedena v oblasíá píockholmu v éosledních leíech a jasně dáaÖnosíákován jako 
zéůsobené duševní chorobou s hlasó v mé hlavěI není vČrazem čásíého mozku koníroló? 

kanoelekíronákó a novČch ánformačních íechnoloÖáí v oblasíá fCT a cbT éoířebó vČzkumu s 
ánformacemá v íomío doéáse okamžáíě v élaínosí reakce a eíácké oíázkóI kíeré vóíváří érávo 
éro zneužáíí íechnoloÖáeK kejvěíší éoíencáál éro závažné íresíné čánóI kde íresíní jede bez 
éraxe bóló vždó v ánformačních a komunákačních íechnoloÖáíI kde jsou éachaíelé dána élná 
příležáíosí bČí anonómníK lchrana séolečnosíá jednoílávČch chóbíK 

lsoba na aaía ánséÉkcá ECož samozřejmě jsou anonómníFI reaÖují na íoI co jám řeknemeI a 
vójádřáí seI íadó je oběííW bxásíují nejméně NM až NR rokó éředíímI než jsou íóío íechnoloÖáe 
realáíó 

?sýzkum je éokračující a dí není záváděníhodné éozácá, ze kíeré je umísíěn on, jedáná věc, 
kíerou mohu doéoručáí, je na odchod do zahranáčí?K 

Také volal kolem érofesorů v áníerdáscáélánární vČzkum a éoésalI co se dějeK sČzkumní 
éracovnícá v íěchío oblasíech řícáI že íóío íechnoloÖáe jsou v současné době sáence fákce a že 
ío bude írvaí dalších NMJNR leíI než se íaío íechnoloÖáe Evědeckó oznámálFK AnoI ale 
íechnoloÖáe nebude náhleI ale éřes mnoho leí vČzkumuI vČzkum děje nóníK 

wískání znalosíí o íéío nové ánformační íechnoloÖáe a jejách možnosíáI ale nejednají o ládskČch 
érávech osob vóužíí éřá vČvojá bez ánformovaného souhlasuI neboť íím se akíávně éodíleí na 
éokusu o aíeníáíI kíerČ je nóní v éokroku v oblasíá vČzkumu a vČvojeK momoc je možné získaí 
éouze v éříéaděI dovednosíá ánformační íechnoloÖáe k dáséozácáK 

TvrdímeI že síejně jako vČzkumní éracovnícá dáí ládem v ledJsíudená voda během druhé 
svěíové válkóI na jak dlouho oná éřežáláI nóní běží mulíáJdáscáélánární vČzkum s novČmá 
mozekJmacháne áníerfaceJéřáéojení jsou ládé k smríá za účelem získání háÖhJrozlášení mozku 
koéáí koÖnáíávně behaváorální K 

  

TechnoloÖáe musí bČí kombánovánó s umělou áníeláÖencí v éočííačovČch roboíůI kíeré jsou 
klasáfákovánó jako smríící zbraňK močííače hoberce jakékoláv člověka s jeho sórovou síluK 



  

líázkou jeI kdo vložál nanoJíechnoloÖáeI kíeré vóvíjí mozekJmacháne áníerfaceI síťové 
íechnoloÖáe a sofíwareI kíerá érovozuje manuál dáaloÖI kíerČ vóvíjí umělé a kolekíávní 
áníeláÖencá? 

  

kení éochób o íomI že éředměíóI kíeré bez ánformovaného souhlasu ánjekce s elekíronákou 
nanoJéro íóío jAm v současné době až do 4IR leí síudáa éo celČ den ból íresí smríá vásící nad 
nímK wločán éroíá jednoílávcům a séolečnosíá je naíolák závažnČI že íresíní lékař nákdó nemůže 
nebo bude ukončeno a aná naéraváí éředmětůI PK síranaI nebo ve séolečnosíá s máláardamáI že 
íenío exJuérchlČ vČzkum vedlK 

  

wkusíe éoložekI kíeré jsou nóní žáje s élně rozvánuíé móslá číení je éo všech íěch leíech zcela 
jasnéI že smrí je éředměíem vČzkumuK s záváslosíá na éovazeI není žádné jáné vósvěílení než 
íoI že síejně jako vČzkumnícá jáž dříve označála smríI dělaí ío znovuI íeníokráí s vósokČm 
rozlášením dáaÖnosíácké hodnoíó zaznamenané v éočííačáI kíerČ lze sámulovaí znovu a znovuK 

  

Co vČzkumnícá ve Švédsku ból éověřen vóšeířovaí veřejnosíá nemocá Dsóndrom vóhořeníD? 

ao radó éro vČzkum žádná nejasnosíI kíerá érovádí v éoésané zabíjení ?cóborÖ? a íaké vóvíjí 
lékařské zobrazovací íechnákó móslá číení a mozek ovládaí? 

  

ge ío íakI že síávající íechnoloÖáe je éříláš ímavČ éro vládní a éoláíáčíí čánáíelé? 

s íakovČch éříéadechI vČzkumník režám se sídlem ve ŠvédskuK 

  

cÖopÖhplBgbhTbkp íresí smríá může bČí odvoláno éouze mljlCÍ nezaujaíé íáI kdo 
majíK 

  

gak radó éro vČzkumI vČzkumní éracovnícá a jáníI kíeří obdrží íenío doéásI abó jednala o íéío 
oíázce? 

  

  

p éozdravem jaÖnus llsson 
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