
     

carwell Braán cángeréráníáng  
kové éaradágma éřá vyšeířování íresínČch čánů  

"Satyam eva jayate J 
mravda sama íráumfuje. " 

iawrence A. carwellI mh. a. 
káhlé corenzní 

iádskČ mozek oesearch iaboraíoryI fnc 
caárfáeldI fA RORRS 

rpA  
TelefonW ES4NF 4SVJRS4V              ES4NF 4SVJRS4V       

bJmaálW carwell@Braántavepcáence.com 

NO.ledna NVVV 
 

 
 

O. lbsah 
O. lbsah * 

N. phrnuíí *  

N.N.N éaíeníovanou novou íechnáku osvědčené éřesnosí ve vládě íesíy rpA * 
N.N.2 aoéoručené o hlavních Ts síííI časoéásy a novány éo celém světě * 
N.N.P donucovacímá orgány se dohodly na zavedení íechnologáe * 
N.N.4 sědecké zjášíění záznam o íresíné čánnosíá v éachaíel mozek * 
N.N.R odéovídající důkazy z mísía čánu s důkazy o éachaíele * 
N.N.S gak íaío íechnologáe funguje * 
N.N.T bfekíávní řešení úsířední éroblém v báláonuJdolar na írhu * 
N.N.U 4 máláony dolarů vynaložené na rozvoj vyséělČch íechnologáí * 
N.N.V gedánečnáI éaíeníovaná íechnologáe * 
N.N.NM srovnání s osíaínímá íechnologáemá * 
N.N.NN mřesné vědecké íechnáka šeíří zdroje * 
N.N.N2 selící érávní éosíavení * 
N.N.NP káš cíl: další éravdyI snížení krámánaláíy * 
N.N.N4 wávěr * 

P. carwell Braán cángeréráníángW mřehled íechnologáí *  

PIN álusírační oblasíá éoužáíí carwell Braán cángeréráníáng * 
PI2 wáznam o NMMB éřesnosí * 
PIP jedáální éokryíí carwell Braán cángeréráníáng * 
PI4 kew bra éřá vynucování éráva a áníelágence. * 
PIR íresíního aůkazy v mozku éachaíele. * 
PIS moéás carwell Braán cángeréráníáng * 
P.S.N odéovídající důkazy na mísíě čánu s důkazy v mozku * 
P.S.2 Číyřá fáze carwell Braán cángeréráníáng * 
PIT sČhody carwell Braán snímání oíásků érsíů. * 
PIU Tyéy doíazyI kíeré carwell Braán snímání oíásků érsíů. * 
PIV ládská éráva oráeníované. * 
PINM forenzní vědy * 
PINN éříéusínosí soudu * 
PIN2 maíeníy * 

4. píručné hásíorácké éerséekíávě *  

4IN eásíorácké éozadí * 
4I2 cángeréráníáng * 
4IP akA fángeréráníáng * 
4I4 vysoce úséěšné íechnáky * 
4IR kevČhody snímání oíásků érsíů a akA fángeréráníáng. * 
4.R.N aalší ánvesíágaíávní éráce a dovednosíá éoířebné. * 
4.R.2 oaráía oíásků érsíů a vzorků akA * 
4IS éoířeba dalších vědeckČch éosíuéů odhaláí váníky. * 
4IT Braán oíásků érsíů * 

mailto:Farwell@BrainWaveScience.com
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556292%23_Toc439556292
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556277%23_Toc439556277
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556278%23_Toc439556278
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556279%23_Toc439556279
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556280%23_Toc439556280
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556281%23_Toc439556281
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556282%23_Toc439556282
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556283%23_Toc439556283
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556284%23_Toc439556284
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556285%23_Toc439556285
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556286%23_Toc439556286
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556287%23_Toc439556287
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556288%23_Toc439556288
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556289%23_Toc439556289
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556290%23_Toc439556290
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556291%23_Toc439556291
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556293%23_Toc439556293
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556294%23_Toc439556294
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556295%23_Toc439556295
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556296%23_Toc439556296
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556297%23_Toc439556297
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556298%23_Toc439556298
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556299%23_Toc439556299
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556300%23_Toc439556300
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556301%23_Toc439556301
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556302%23_Toc439556302
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556303%23_Toc439556303
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556304%23_Toc439556304
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556305%23_Toc439556305
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556306%23_Toc439556306
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556307%23_Toc439556307
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556308%23_Toc439556308
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556309%23_Toc439556309
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556310%23_Toc439556310
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556311%23_Toc439556311
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556312%23_Toc439556312
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556313%23_Toc439556313
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556314%23_Toc439556314
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556315%23_Toc439556315
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556316%23_Toc439556316
http://www.raven1.net/mcf/bf-research.htm#_Toc439556317%23_Toc439556317


4IU jbojbo * 
4IV Braán Cenírální vůčá íresíné čánnosíá a íresíního vyšeířování * 

R. sědecké řízeníI vČzkum a aélákace *  

RIN ánformační bvádence aeíecíáon. * 
RI2 jozek jbojbo * 
RIP vědeckČ éosíué * 
RI4 éočííačově řízené * 
RIR vědeckČch éokusechI íerénních zkouškách a íresíních věcech * 
R.R.N cederálního úřadu éro vyšeířování EcBfFI síudáe * 
R.R.2 amerácké síudáe zéravodajské ageníury * 
R.R.P rp kavy síudáe * 
R.R.4 molní zkoušky a vyšeířování íresínČch čánů * 
R.R.R sČsledky vČzkumuI éolních éokusů a šeíření * 

S. wávěr *  

SIN carwell Braán cángeréráníáng: nové éaradágma éřá vyšeířování íresínČch čánů * 
SI2 gak uélaínáí carwell Braán cángeréráníáng * 

T. aodaíek NW Curráculum sáíaeI iawrence A. carwellI mh.a. * 

NK phrnuíí 

  

N.N.N éaíeníovanou novou íechnáku osvědčené éřesnosí ve vládě íesíy rpA 

arK iawrence AK carwell vómóslelI vóvánul a osvědčenou a éaíeníovanou íechnáku carwell _raán oíáskó érsíůI novČ éočííačJzaložené 
íechnologáe k ádeníáfákacá éachaíele íresíného čánuI éřesně a vědeckó na základě měření mozkovČch vlnJreakce na zločánJ
příslušnČch slov nebo foíografáe érezeníovánó na obrazovce éočííačeK carwell _raán cángeréráníáng érokázal NMMB éřesné ve více 
než NOM íesíůI včeíně íesíů na ageníó c_fI íesíó éro ageníuru zéravodajsíví rpA a éro amerácké námořnácívoI a íesíó na skuíečnČJ
sáíuace žávoíaI včeíně skuíečnČch zločánůK 

N.N.O aoéoručené o hlavních Ts síííI časoéásy a novány éo celém světě 

carwell _raán cángeréráníáng ból vósíuéoval v C_p večerní zérávóI A_C torld kewsI Ckk novánové íáíulkóI aáscoveró ChannelI a 
velkČch sííí v hanadě a péojeném královsívíI síejně jako v rK pK kews and torld oeéoríI The tashángíon mosíI The kew vork 
TámesI A v íásku a elekíronáckČch médáí éo celém světěK 

N.N.P donucovacímá orgány se dohodly na zavedení íechnologáe 

aeseí donucovacímá orgánó na mísíníI síáíní a národní úrovná v oblasíá tashángíonuI aC a v fowě se dohodló na érovádění carwell 
_raán cángeréráníáng jednou éřáměřené fánanční érosíředkó získáK 

N.N.4 sědecké zjášíění záznam o íresíné čánnosíá v éachaíel mozek 

carwell _raán cángeréráníáng je založen na zásaděI že mozek je éro všechnó ládské čánóK mřá séáchání íresíného čánuI může nebo 
nemusí bČí mnoho druhů éeráferní důkazóI ale mozek je vždó íamI élánováníI érovedení a nahrávkó zločánuK wásadní rozdíl mezá 
éachaíelá a neérávem obváněnI nevánného člověka jeI že éachaíelI séáchání íresíného čánuI má údaje o íresíné čánnosíá uložené v 
jeho mozkuI a nevánnČ éodezřelČ nesouhlasíK To je íoI co carwell _raán cángeréráníáng deíekuje vědeckóK 

N.N.R odéovídající důkazy z mísía čánu s důkazy o éachaíele 

carwell _raán cángeréráníáng záéasó důkazó z mísía čánu s dokladó uložené v mozku éachaíeleI éodobně jak konvenční oíásků 
záéasó oíáskó érsíů na mísíě čánu s érsíó éachaíeleI a akA fángeréráníáng záéasó báologácké vzorkó z mísía čánu s akA v íěle 
éachaíeleK 

  

N.N.S gak íaío íechnologáe funguje 

carwell _raán cángeréráníáng funguje íakíoK plovní nebo obrazová érezeníace íČkající se íresíného čánuI jsou blesk na obrazovce 
éočííačeI séolu s jánČmáI árelevaníní slova nebo obrázkóK blekírácké mozkové odezvó se měří konJánvasáveló éomocí éaíeníované 
čelenka vóbavena senzoróK arK carwell zjásíálaI že konkréíní mozekJwave reakcá zvané jbojbo Eéaměíá a kódování souvásející 
mnohosírannČ elekíroencefalografácká odéověďF je vóvolanáI kdóž mozek zéracovává ánformaceI síojí za zmínkuI že uznáváK TakI 
kdóž éodrobné údaje o íresíné čánnosíáI že éouze éachaíel věděl jsou érezeníovánó je jbojbo vózařovaného mozek éachaíeleI 
ale ne mozek nevánnČch éodezřeléhoK s carwell _raán oíáskó érsíůI éočííačové analČzó mozku reakcá na zjášíění jbojboI a íak 
určujeI vědeckóI zda je čá není konkréíní zločánJrelevaníní ánformace uložené v mozku éodezřeléhoK 

N.N.T bfekíávní řešení úsířední éroblém v báláonuJdolar na írhu 

jísíníI síáíní a federální vládó v Ameráce nóní síráví éřáblážně NMM máláard dolarů ročně na érovoz sósíému íresíního soudnácívíK 
hromě íohoI fózácké á érávnácké osobó uíraíáí éřáblážně SR máláard dolarůI o bezéečnosíní oéeraceI včeíně vnáířního vóšeířováníK 
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CelkovČ celosvěíovČ síáíního rozéočíu vóčleněné na íresíné čánnosíá bóla odhadnuía na éřáblážně TRM máláard ameráckČch dolarů 
ročněK sčeíně soukromého sekíoru bezéečnosíních oéeracíI je íoío číslo více než jeden báláon dolarůK To nezahrnuje íresínou 
čánnosííJsouvásející nákladó na éojášíěníI armádó a zéravodajskČch služeb aélákaceI nákladó vónaložené obžalovanČch v íresíních 
věcechI nebo nákladó v žávoíě a majeíku oběíí íresínČch čánůK carwell _raán cángeréráníáng může vóřešáí mnohoI možná věíšána z 
těchío zločánůI róchlejáI éřesnějá a vědeckóI než bólo možné dříveI a íak může ušeířáí máláardó dolarů ročně jen ve péojenČch 
síáíechK  

N.N.U 4 máláony dolarů vynaložené na rozvoj vyséělČch íechnologáí 

Přáblážně číóřá máláonó dolarů v graníů a veřejnČch zakázek od amerácké vládó bólo vónaloženo na vČzkum a vČvoj vóvrcholál v élně 
vóvánuíé íechnologáe éřáéraven éro šároké uélaíněníK ŽádnČ dluh ból nahromaděné v íomío érocesuK  

N.N.V gedánečnáI éaíeníovaná íechnologáe  

arK carwell je držáíelem íří éaíeníů na íechnologááI a žádná konkurenční íechnologáe je v současné době známoI že exásíujíK  

  

N.N.N0 srovnání s osíaínímá íechnologáemá 

hlasácké snímání oíásků érsíů a akA záéas fózácké důkazó z mísía čánu s důkazó o osobě éachaíeleK modobněI _raán cángeréráníáng 
záéasó ánformační důkazó z mísía čánu s dokladó uložené v mozkuK líáskó érsíů a akA jsou k dáséozácá éouze NB z íresínČch čánůK 
jozku a důkazó v něm zaznamenánóI jsou vždó k dáséozácáK 

To nemá nác séolečného s deíekcí lháíK péíše se jedná o vědeckČ zéůsobI jak zjásíáíI zda někdo séáchal konkréíní íresínČ čánK 
Žádné oíázkó aná odéovědá jsou uvedenó v carwell _raán snímání oíásků érsíůK píejně jako u akA a oíásků érsíůI vČsledkó jsou 
síejnéI zda osoba lže nebo mluví éravdu kdókolávK 

N.N.NN mřesné vědecké íechnáka šeíří zdroje 

TímI že éoskóíuje éřesnéI vědecké érosíředkó k ádeníáfákacá éachaíele íresíného čánu a zúčíování nevánné éodezřelČchI bude 
carwell _raán cángeréráníáng éoskóínouí značnou hodnoíu okamžáíě za donucovací orgánóI éodnákóI advokáíáI a jednoílávcáK moíéI co 
úřadó s jásíoíou věděíI kdo se doéusíál íresíného čánuI může všechnó zdroje věnovanČch vČchově éachaíele éřed soudI séíše než 
hledání dalších vede nebo vókonává nevánnČ éodezřelČchK  

N.N.NO selící érávní éosíavení 

szhledem ke své éřesnosíá a vědecké éovahóI věřímeI že _raán cángeréráníáng je éříéusíná u souduI jakmále éoířebné zkušební 
příéadó bóló vózkoušenóK gakmále je íenío éroces dokončenI budou ekonomácké a érakíácké hodnoíě carwell _raán cángeréráníáng 
bČí éodsíaíně zvČšenaK 

N.N.NP káš cílW další éravdyI snížení krámánaláíy 

Cílem ládského mozku oesearch iaboraíoróI fnc a éřádružené organázace Edále jen ?péolečnosí?F je zavésí carwell _raán 
cángeréráníáng ve světě co nejróchlejáI éosíláí ládsíva schoénosí odhaláí éravduI a éodsíaíně snížáí ládské uíréení a nákladó v éenězích 
a zdrojů élónoucích z íresíné čánnosíá v dnešním světěK 

N.N.N4 wávěr 

carwell _raán cángeréráníáng je nová revoluční íechnologáe éro řešení íresínČch čánůI se záznamó o NMMB éřesnosí v oblasíá 
vČzkumu s vládnímá ageníuramá v rpA a dalších aélákacíK Technologáe je éroéráeíární a éaíeníovanéK carwell _raán cángeréráníáng 
má rozsáhlé medáální éokróíí éo celém světěK Technologáe sélňuje naléhavou nuínosíI abó vládóI donucovací orgánóI éodnákó a 
jednoílávcá v báláonuJdolar celosvěíovČ írhK Taío íechnologáe je élně vóvánuí a je k dáséozácá éro éoužáíí v íerénuK 

  

P. carwell Braán cángeréráníáng: 
Přehled íechnologáí 

P,N álusírační oblasíá éoužáíí carwell Braán cángeréráníáng 

NOK dubna NVVQI mladČ éolácásía šel do molácejní érezádáum velké meíroéoláíní oblasíáK _ól obváněn z několáka éočtů éoélaíku zločán s 
drogamáK aůkazó éroíá němu bólo éodsíaínéK geho žalobceI kíerČ už éřáznal svou vlasíní účasíI éoznal důsíojníka éomocí názvu a 
éoéásuI a vóbralá důsíojníka foíografáá z obrazové láneuéK Žalobce za éředéokladuI rozsáhlé ánformace o seíkání časó a mísíaI a 
vČměnu drog a éenězK Tam ból rozsáhlČ éodéůrnČ důkazI že zločánó se konalóK aůsíojník éoéřel jakékoláv íresíné čánnosíáK mřáznalI 
íelefonování žalobce jednou Eéro legáíámní důvodFI ale éoéíral seíkání s ním a éoéřel všechnó údajné drogovéJsouvásejících 
íransakcíK aůsíojník éřáéusíál míí éosedl drog se jedná v někíerČch obdobíchI ale éouze za zcela legální a legáíámní okolnosííK lba 
mužá érošlá éológraf íesíóI udržování zásadně éroíáchůdné účtůK 

Důsíojník se seíkal arK iawrence AK carwellI hlavní vědec a éředseda ládského mozku oesearch iaboraíoróI v malé mísínosíá na 
éolácejním érezádáuK aříveI arK carwell jáž dokončen éroces carwell _raán cángeréráníáng holekce zločánuJpcene bvádence ve 
séoluérácá s vóšeířovaíeláK arK carwell vósvěíláí a zahájála éroces carwell _raán cángeréráníáng Braán shromažďování důkazů éomocí 
elekíroencefalografácká EbbdFI senzoró éřáéojené k čelenkuI kíerá bóla umísíěna na důsíojníka hlavu a éřáéojen k carwell _raán 
cángeréráníáng pósíemK moíéI sedící v éřední čásíá éočííačové obrazovkóI důsíojník začal sledovaí slova a fráze EdůkazůFI kíeré bóló 
blesk na jednom z monáíorů vádeoK kěkíeré důkazó bóló relevaníní éro zločánó v oíázce J mísía seíkáníI éeněžní čásíkóI a éro 



vozádla a budovóI ve kíerČch drog íransakcích údajně došloK ka jáné vádeo monáíorI arK carwell éozorovaí éesíře éarcel důsíojníka 
mozku odéovědí na každou z éoložek blesk na monáíoruI séolu s maíácemá čísel a další údajeK 

mo hodáně nebo víceI carwell _raán cángeréráníáng Braán shromažďování důkazů bóla dokončena a arK carwell vsíouéála do éočííače 
příkazó k érovedení carwell _raán cángeréráníáng močííačová analČza důkazůK wa méně než mánuíuI záéleíka důsíojníka mozku 
odéovědá se objevál na obrazovceI séolu s carwell _raán cángeréráníáng VědeckČ vČsledekW ?fnformace éřííomnó"K 

carwell _raán cángeréráníáng VědeckČ vČsledek ánformačních éřííomnó wnamená íoI že se éodezřelČ mozek neobsahovala záznam 
důkazůI odebranČch z mísía čánuK mřes svědecíví jeho žalobce a rozsáhlé neéřímé důkazóI carwell _raán cángeréráníáng ukázaloI že 
žádnČ zločánJrelevaníní důkazó bóló uloženó v íéío důsíojníka mozek J neznal éodrobnosíá o zločánu; neéoznával důkazI že ból blesk 
na vádeo monáíor J a éroío se nemohlá se doéusíál íresíného čánuK sóšeířování bólo obnovenoI a íam je nóní éodsíaínéI nezáváslČ 
důkazI že důsíojník ból oéravdu nevánnČI a že jeho éroíávníkem a další ándáváduální zarámované důsíojníkI abó se odváděí 
éodezření z další bČvalČ éolácásíaI kíerČ érovedla íresínČch čánůI jejáchž důsíojníka ból obváněnK carwell _raán cángeréráníáng měl 
schválála nevánného člověkaK  

P,2 wáznam o NMMB éřesnosí  

s době íéío érvní oblasíá aélákaceI arK carwell úséěchó ve vědecké laboraíořá se svČm vónálezem bóló jáž dobře známóK se 
séoluérácá s vědcá c_f arK arew oáchardsonI arK carwell dosáhnouí NMMB éřesnosí éřá éoužívání carwell _raán cángeréráníáng určáí 
ageníó c_f na základě jejách mozku reakce na slova a frázeI jen agení c_f bó uznaíK Tesíó érováděné arK carwell éro amerácké 
námořnácívo ve séoluérácá s námořnácívem iCao oene pK eernandezI mhKaKI íaké za následek NMMB éřesné vČsledkóK se 
vČzkumu na smlouvě s áníelágencí amerácké vládó ageníuraI carwell _raán cángeréráníáng dosáhnouí NMMB éřesnosí éřá érokazování 
přííomnosíá nebo neéřííomnosíá šárokou škálu důkazů uložené v mozku osob éodílejících se na více než NOM éříéadechK arK carwell 
má rozsáhlou éublákační čánnosí v odborné láíeraíuře a érezeníoval svůj vČzkum na mnoha vědeckČch a íechnáckČch dávákům na 
celém světě Eváz dodaíek NFK carwell _raán cángeréráníáng bólo éodrobeno éřísnému éřezkoumání v rámcá séonzorsíví amerácké 
vládóI a bólo vědeckó žávoíaschoénČI síejně jako revoluční ve svČch důsledcíchK 

P,P Medáální éokryíí carwell Braán cángeréráníáng 

arK carwell a jeho vónález se íaké síal se šároce známČ šároké veřejnosíáI v rpA a éo celém světěK arK carwell ból zmáňován C_p 
večerní zérávóI A_C torld kewsI Ckk novánové íáíulkóI aáscoveró ChannelI v celé zemá v íelevázních érogramech o novČ zločánJ
bojování íechnologáíI na __C ve selké _ráíánáá a na _TsI kanadské íelevázní sííěK Článkó éředsíavovaí carwell _raán cángeréráníáng 
se objeváló v rp kews and torld oeéorí; The tashángíon mosí; kew vork Támes; a jánde v íásku a elekíronáckČch médáí éo celém 
světěK  

P,4 kew bra éřá vynucování éráva a áníelágence.  

Přá éoužáíí carwell _raán oíáskó érsíůI nové a důležáíé vědeckČ érůlom se síala érakíáckou aélákované íechnologáeK ková éra v 
érosazování éráva a áníelágence začalaK kóní neexásíuje žádnČ důvodI éroč bó každá osoba nákdó oéěí falešně odsouzen za íresínČ 
čánI aná bó nemělo vánnČmá osobó unákaí séravedlnosíá éro nedosíaíek důkazůK 

carwell _raán cángeréráníáng je založen na éráncáéuI že mozek je éro všechnó ládské čánóK mřá séáchání íresíného čánuI může nebo 
nemusí bČí mnoho druhů éeráferní důkazóI ale mozek je vždó íamI élánováníI érovedení a nahrávkó zločánuK wákladní rozdíl mezá 
éachaíelá a neérávem obváněnI nevánného člověka jeI že éachaíelI séáchání íresíného čánuI má údaje o íresíné čánnosíá uložené v 
jeho mozkuI a nevánnČ éodezřelČ nesouhlasíK To je íoI co carwell _raán cángeréráníáng deíekuje vědeckóK 

Především z důvoduI že šeíření mozku se nesíal úsířední krámánální a šéáonáž vyšeířování až do současnosíá jeI že v mánulosíá měl 
neurovědó dosud éosíuéoval k boduI kde bó mohló v mozku bČí vóužáíó jako zdroj důkazůI éokud jde o íresíné čánnosíá a šéáonážeK 
Vědecké objevó arK iawrence AK carwell a jání se změnáló íuío sáíuacáK kovČ vČzkum érovedenČ na ládskČ mozek oesearch 
iaboraíoróI a jánde se ukázaloI že je možnéI abó odéovídala důkazó uložené v mozku s důkazó z íresíné čánnosíáI éřesné a 
séolehlávé a bez íraumaI ánvazávní éosíuéóI nebo neéohodlí na fózácké osobóK 

P,R íresíního aůkazy v mozku éachaíele.  

hromě fózácké a neéřímé důkazóI kíeré mohou bČí získánó z mísía čánu a jándeI íam je jedno mísío hde je uložena rozsáhlá záznam 
o íresíné čánnosíáW v mozku éachaíeleK kóníI že íenío záznam je možné čeréaíI vóšeířování íresíné čánnosíáI fáremní bezéečnosí a 
konírarozvědka bude éřevraíK 

carwell _raán síoéó umožňují důkazóI kíeré mají bČí analózovánó éřímo z ládského mozkuI v éřesnéI objekíávníI nonJsíresujícíI nonJ
ánvazávníI a vědeckČm zéůsobemK Tenío érůlom slábuje revolucá vóšeířování íresínČch čánůK kavícI íam je každČ důvod se domnívaíI 
že íaío nová věda a íechnologáe budou éříéusíné jako důkaz u souduK 

P,6 moéás carwell Braán cángeréráníáng  

P.S.N odéovídající důkazy na mísíě čánu s důkazy v mozku 

geJlá séáchán íresínČ čánI je záznam uložen v mozku éachaíeleK carwell _raán cángeréráníáng nabízí zéůsobI jak objekíávně a 
vědeckó éřáéojáí důkazó z mísía čánu s dokladó uložené v mozkuK ETo je éodobné jako v érocesu éřáéojování akA vzorků od 
éachaíele s báologáckČm nalezenó důkazó na mísíě čánuI éouze důkazó hodnoíí carwell _raán cángeréráníáng důkazó uložena v 
mozkuKF carwell _raán cángeréráníáng oéaíření elekírácké akíáváíó mozku v reakcá k íresíné čánnosíáJrelevaníní slovní nebo obrazová 
érezeníace uvedené na obrazovce éočííačeI a odhaluje mozek jbojbo Eéaměíá a kódování souvásející mnohosírannČ 
elekíroencefalografácká odéověďF íehdó a jen íehdóI kdóž důkazó uložené v mozku záéasó důkazó z mísía čánuK mroío může bČí 
vánen bČí ádeníáfákovánó a nevánnČ může bČí schváleno v éřesnéI vědeckéI objekíávníI nonJánvazávníI a nonJsíresující zéůsobemK 

P.S.O Číyřá fáze carwell Braán cángeréráníáng  



Přá snímání oíásků érsíů a akA fángeréráníángI důkazó uznánó a zjášťovaí na mísíě čánuI a konzervované sérávněI dokud éodezřelČ 
ból zadrženI je vědeckó ve srovnání s důkazó o osobě éodezřelého odhaláí záéasI kíerČ bó mísío éodezřelého na mísíě čánuK 
carwell _raán cángeréráníáng funguje éodobněI kromě íohoI že důkazó shromážděné a ío jak na mísíě čánu a na osobu éodezřelého 
EíjK v mozkuI jak odhalála elekíráckČmá mozek odéovědíF je ánformační důkazó séíše než fózácké důkazóK h dáséozácá jsou číóřá eíaéóI 
kíeré mají carwell _raán oíáskó érsíůI kíeré jsou éodobné krokó éřá snímání oíásků érsíů a akA fángeréráníángW 

NK _raán cángeréráníáng Čánu shromažďování důkazů; 

OK _raán cángeréráníáng Braán shromažďování důkazů; 

PK _raán cángeréráníáng močííačová analČza důkazůA 

NK _raán cángeréráníáng VědeckČ vČsledekK  

s evádencá čánu CollecíáonI exéerí v carwell _raán cángeréráníáng zkoumá mísío čánu a jánČch dokladů séojenČch s íresínou čánnosíí 
určáí éodrobnosíá o zločánuI kíerČ bó ból známČ jen na éachaíeleK wnalec éak érovádí bvádence _raán sbírka za účelem zjášíěníI zda 
důkazó z mísía čánu záéasó důkazó uložené v mozku éodezřeléhoK mřá analČze bvádence éočííačůI carwell _raán cángeréráníáng 
sósíém je maíemaíácká určeníI zda je čá neníI je ío konkréíní důkazó uložené v mozkuI a vóéočííává síaíásíácké séolehlávosíá éro íoío 
určeníK Toío určení a síaíásíácké séolehlávosíá je vČsledkem sědecké radó carwell _raán cángeréráníángW buď ?ánformace o současné? J 
éodrobné ánformace o íresíné čánnosíáI jsou uloženó v mozku éodezřelého J nebo ?ánformace chóbí? J ánformace o íresíné čánnosíáI 
nejsou uloženó v mozku éodezřeléhoK 

P,T sýhody carwell Braán snímání oíásků érsíů.  

· fdeníáfákovaí éachaíele íresíné čánnosíá róchle a vědeckó;  
· wáznam o NMMB éřesnosí;  
· moívrdáí nevánnosíI jasné falešně obváněnI a falešně odsouzen;  
· moskóínouí okamžáíou VědeckČ vČsledekW fnformace o současnosí nebo fnformace éřííomnyK rveďíe obváněného a 

vóšeířovaíelům éřesnéI jednoznačné VědeckČ vČsledekW fnformace současnosí nebo fnformace o neéřííomnosíá íjK 
íresínČ čánJrelevaníní ánformace je nebo není uložena v mozku éodezřeléhoI během několáka hodán EíČž denFK  

· fdeníáfákujíe íerorásíé a členové gangůI íresíní a zéravodajskČch služeb;  
· lbjevíe íresíníI vózvědačsívíI a íerorásíácké séáknuíí éroíá jednoílávcáI koréoraceI vládó a séolečnosíáI éřáséěí ke 

zmírnění možnČch zranění a obrovské éeníze a majeíek zíráíámI kíeré bó následovaló neměl éozemků bóló odkróíó;  
· pnížení vČdajů éeněz a jánČch zdrojů éřá vómáhání érávaK sČrazně snížáí vósoké nákladó na časI éenízeI ládské zdroje 

a maíerááló se obvókle vóskóíují u vóšeířování íresínČch čánůI kíeré róchle a éřesně ádeníáfákovaí éachaíele a 
zérošťujících nevánné éodezřelČchK  

· wvČšení éočíu zjášíěnČch éachaíelůK fdeníáfákujíe zvČšenČ éočeí éachaíelů ve srovnání s osíaínímá vědeckČmá a 
nevědeckČ meíodó;  

· pnížáí únákó séravedlnosíáK pnížáí éočeí éachaíelůI kíeré unákají séravedlnosíá kvůlá nedosíaíku svědků nebo nedosíaíku 
důkazů;  

· moskóínouí vědeckČ důkazK poučasné vědecké důkazó o éodezření éřííomnosíá nebo neéřííomnosíá na mísíě čánuK  
· pnížáí nákladó a složáíosíK moskóínouí éříméI vědecká meíoda rozlášování mezá éachaíelá a nevánné éodezřelČchK  
· Přísíué íresíní důkazó v mozkuK aůkazó o íresíné čánnosíá je érakíáckó vždó uložen v mozku éachaíeleI oíáskó érsíů a 

akAI á kdóž éřesné a velmá užáíečnéI mohou bČí shromažďovánó v éřáblážně NB všech íresíních éříéadůK  
· moskóíují reníabální vČsledkóK TímI róchle a vědeckó ádeníáfákacá éachaíelůI může carwell _raán cángeréráníáng 

éoíencáálně ušeířáí značnou čásí éeněz nóní vónakládá na vóšeířování a rozhodování zločánóK  
· ršeířáí nákladó séojené s sledování éodezřelČch šéaíněK blámánuje nuínosí vónakládaí cenné zdroje na érosazování 

jánČch éodezřelČch jednou vánen éodezřelČ ból ádeníáfákován carwell _raán cángeréráníáng jako éachaíelI nebo nevánnČ 
éodezřívá bóló schválenó éodle carwell _raán snímání oíásků érsíůK ToI samozřejměI íaké slouží k ochraně éráv 
nevánnČchK  

· moskóíují élnění v oblasíá za různČch éodmínekK  
· modéorovaí érávo na róchlČ a séravedlávČ érocesK  

P,8 Tyéy doíazy, kíeré carwell Braán snímání oíásků érsíů.  

· já éodezřeníI mají důkazó uložené v jeho mozku séojující ho na konkréíní íresíné čánnosíá?  
· já zéravodajské zdroje mají znalosíá o vnáířní fungování neéřáíelské zéravodajské ageníuróI kíeré bó naznačovalóI že 

on ból důsíojník zéravodajskČch služeb íéío ageníuróI a není známoI kdo ívrdálI že?  
· já ánformáíorI síručně šéáonI nebo éodezření člen zločánného séolčení éřesně éoésán v élném rozsahu jeho čánnosíá 

a znalosíá?  
· iíbálo se odsouzenČ séráového vrahaI kíerČ ívrdíI že zabál QM až RM osobI s vČjámkou jednoho EóFI éro něž ból 

odsouzenI skuíečně séáchaí íóío čánóI nebo jsou íaío ívrzení éouze bravurou odsouzenČ vězeň?  
· iíbálo se akcáovČ makléř únák áníerních ánformacíI kíerČ umožnál vóbraí několák nelegálně vóužíí událosíá na tall píreeí?  
· iíbálo se bílČ límec zaměsínanec neoérávněně získaí fáremní obchodní íajemsívíI fánanční daíaI nebo duševního 

vlasínácíví z jeho séolečnosíá? iíbálo se mu éředaí ánformace konkureníům?  
· iíbálo se éodezření na soubor žhář élanoucí vČrobního závodu?  
· iíbálo se zaměsínancem nebo kláenía zdravoíní éojášťovnó séáchání éodvoduI což vede ke značnČm fánančním 

zíráíám séolečnosíá a zvČšenČch nákladů éro éojásíníkó?  
· iíbálo se muž érudce úíoku nebo zabíí svou ženu?  

P,V ládská éráva oráeníované.  

s mánulosíá bóló nevánné éodezřelé íéměř všeobecně bóló éodrobenó síresující vČslechóI a v někíerČch éříéadech bóló éodrobenó 
falešné éřesvědčení a íresíuK p carwell _raán oíáskó érsíůI nevánnČ éodezřelČ může jednoduše sledovaí monáíor éočííačeI na náchž 
slovaI frázeI zkraíkóI nebo obrázkó objevujíK geho mozek odéovědá éoívrdíI že ánformace íČkající se íresíného čánu není uložen v 



jeho mozkuK Tímío zéůsobem lze carwell _raán cángeréráníáng vóívořáí nevánóK To je velká vČhoda éro nevánné osobóI kíeré jsou 
falešně obváněnK gednalo bó se o vážné éorušení ládskČch éráv éoéříí nevánné éředměíem éřísíué k íéío účánnéI nonJánvazávníI nonJ
síresujícíI a éřesnČ zéůsobI kíerČm se síanoví nevánóK mráva doéusíálá íéma nejsou éorušovánaI kdóž se dobrovolně éodrobálI jako 
nonJánvazávní analČzu íresíních důkazů Eéokud vezmeme v úvahu lácencáI abó á nadále éáchají zločánóI bez vósíavení nebo íresíI 
?érávo?FK 

P,NM forenzní vědy  

Cílem forenzní je dvojíW  

NK k získání důkazu o konečném éřáéojení éachaíel EéF ze séáchání íresíného čánuI a  

OK zrušíe nevánné éodezřelČch s mánámálním íraumaíuK  

carwell _raán oíáskó érsíůI jako forenzní vóšeířovací meíodaI řeší oba íóío éoířebóK 

P,NN éříéusínosí soudu  

aíkó své vědeckéI objekíávníI éřesnéI a nonJánvazávní charakíerI íam je každČ důvod éředvídaíI že carwell _raán cángeréráníáng bude 
érávně éříéusíné jako důkaz u souduK w čánnosíá péolečnosíá budou určenó k dosažení íohoío cíle co nejróchlejáK Čánnosíá mají bČí 
přájaía éro dosažení íohoío cíle éaíří zveřejnění více vědeckého vČzkumu ve vědeckČch časoéásech arK carwell a jání vědcá mají bČí 
zaměsínancá fármóI érávní vČzkumI éříérava érávního kalhoíkóI a érávní éoradensíví éro síáíní zásíuéce a jáné e_oi advokáíů I a 
rozsáhlé vzdělání érávníI vládní a vědecké komunáíó a veřejnosíáK 

P,N2 maíeníy 

carwell _raán oíásků érsíů je éředměíem íří éaíeníó péojenČch síáíůI kíeré jsou ve vlasínácíví arK carwellI rp maíení kos RKPSPKURUI 
RKQMSKVRS a RKQSTKTTTK arK carwell udělál e_oi vČhradní érávo na érovedeníI éoužáííI a érodávaí íechnologááI kíerá bude élónouí do 
přádruženČch organázací éodle éoířebóK  

  

  

4. píručné hásíorácké éerséekíávě 

4,N eásíorácké éozadí 

pkrz hásíorááI ládé ve séolečnosíá museló nuíné zjásíáí íoíožnosí osobI kíeré séáchaló íresíné čánóK s mánulém síoleíí došlo k 
nebČvalému éokroku ve vČvojá éřesné vědecké meíodákó éro éřáéojení éodezření ze séáchání íresíného čánuK Tenío dokumení hlásí 
objev _raán oíáskó érsíůI nové íechnologáeI kíerá vóužívá mozkovČch vln éro éřáéojení dokladů uloženČch v mozku éodezřelého s 
důkazóI séojené s íresínou čánnosííI a dáskuíuje o _raán cángeréráníáng z hledáska vědeckého éokroku éřá vóšeířování íresínČch čánůK  

Přísláb íéío nové íechnologáe je éoskóínouí éřesné a vědeckČch érosíředkůI éomocí kíerČch lze éachaíele ádeníáfákovaíI a nevánnČ 
může bČí odbaveno na základě důkazů z jednoho mísía hde je uložena koméleíní bálancá každého zločánuW v mozku éachaíelK _raán 
cángeréráníáng éředcházeló dvě vČznamné objevó éřá vóšeířování íresínČch čánů v éosledních sío leíK  

4,2 cángeréráníáng  

gedním z nejvěíších objevů moderního íresíního vóšeířování éřášelI kdóž bólo zjášíěnoI že ládské oíáskó érsíů lze jednoznačně séojáí 
s ándáváduálním zločánemK wačáíek kolem éřelomu síoleííI vóšeířovaíelé začalá sbíraí a udržovaí novČ druh důkazů v íresíních 
věcechW síoéó zanechal na mísíech íresínČch čánů z érsíů éachaíelůK gak je dnes známoI íóío síoéó najíí na mísíě íresíného čánu 
může bČí séojena s vzoró na érsíech éodezřelČch na mísíě éodezřelého na mísíě čánuK wvlášíní éosíuéó musí bČí éoužáíó éro sběr a 
uchování oíásků érsíů důkazó sérávněK 

4,P akA fángeréráníáng 

aruhá érůlom ból nedávnČ objev ?akA fángeréráníáng?K píejně jako oíáskó érsíůI akA mohou bČí éoužáíó éro éřáéojení nebo záéas 
důkazóI kíeré jsou shromažďovánó na mísíě čánu J v íomío éříéaděI báologácké vzorkó J s důkazó o osobě íresíní J akAK akA 
mohou bČí éoužáíó k jasné éodezřeníI že érokážeI že důkazó z mísía čánu se moí záéas důkazó o osobě éodezřeléhoK  

píejně jako konvenční oíáskó érsíůI akA fángeréráníáng může bČí úséěšně éoužáí éřá vóšeířovaíelé shromažďují a zachovaí zvlášíní 
druh důkaz éožadovanČ íechnákouK akA oíáskó érsíů je mnohem složáíější a obíížnější než konvenční oíáskó érsíůI éroíože akA je 
mnohem jemnější a složáíějšíI než oíásku érsíuK se skuíečnosíá jen malá čásí akA je zaéojen do žádné akA fángeréráníáng řízení J 
úélné akA ?oíásk érsíu?I maéování všech akAI bó ból érakíáckó nedosažáíelné se současnČmá vědeckČmá íechnákamáK  

4,4 vysoce úséěšné íechnáky  

Přá sérávné sběru a zajášíění důkazů a řádná vědecká meíodaI éoužívaná řádně éroškolená jednoílávcáI akA fángeréráníáng ve svém 
současném síavu vČvoje může bČí velmá éřesnČ zéůsob ádeníáfákace éachaíelůK lba akA a konvenční fángeréráníáng bóló rovněž 
velmá úséěšné v zérošíěn vánóI falešně obváněnK akA fángeréráníáng nedávno za následek éroéušíění velkého éočíu jedánců z 
vězeníI kíeří bólá falešně odsouzen éro závažné íresíné čánóK 

4,R kevýhody snímání oíásků érsíů a akA fángeréráníáng.  



Ačkolá oba akA fángeréráníáng a konvenční snímání oíásků érsíů jsou velmá éřesnéI mají dvě nevČhodóK  

4.R.N aalší ánvesíágaíávní éráce a dovednosíá éoířebné.  

lbě íechnákó vóžadují značnou érácá navíc a dovednosíá éro vóšeířovaíeleK phromažďování a uchovávání oíásků érsíů a báologácké 
vzorkó vóžaduje značné nákladó na časI zdroje a éenízeK 

ld současnČ éohledI íenío éroblém se zdá íráváální ve srovnání s éřínosó íechnákI ale ío nebólo vždó éovažován íakK s roce NVMVI 
bóla jona iása odcázení a éachaíel zanechal jasnČ oíásk na mísíě čánuK crancouzšíánaI nácméněI na rozdíl od někíerČch jánČch zemíI 
nebóló éomocí oíásků érsíů jako érosíředek k vórovnání éodezření na séáchání íresíného čánuK E_óló séáchánó na francouzskoJ
vónalezl sósíém ádeníáfákaceI kíerČ zaéojenČch měření velákosíá hlavóI nohouI aídKFI uměleckého svěía éoklad ból zéěí náhodouI 
kdóž ból éachaíel zadržen éro jánou íresínou čánnosíK  

kóníI kdóž konvenční snímání oíásků érsíů a akA fángeréráníáng jsou síanovenó jako unáverzálně éoužíí éosíuéóI další éráceI kíeré 
vóžadujíI je íéměř za samozřejmosíK gelákož obě íechnákó jsou velmá éřesnéI není éochób o íomI že dodaíečné éráce síojí za 
námahuK 

4.R.O oaráía oíásků érsíů a vzorků akA 

Tenío nedosíaíek je vážnějšíK szorkó akA a oíáskó érsíů se vóskóíují éouze ve velmá malém éroceníu éříéadů J asá jeden ze síaK To 
samozřejmě neznamenáI že íechnák ne hodnoía honáíK TechnákaI kíerá umožňuje éřesnou ádeníáfákacá éachaíele aná v jednom z 
deseíá éříéadů je neséorně vósokou hodnoíuK  

4,6 éoířeba dalších vědeckých éosíuéů odhaláí váníky.  

Tam je obrovská éoířeba éro další éřesnéI vědecké érosíředkó odéovídající důkazó z mísía čánu s důkazó o osobách éodezřelČch 
osobI zejména v éříéadechI kdó nejsou žádné oíáskó érsíů čá akA vzorků doleva na scéněK 

Taío éoířeba se ánséárovala někíerČmá vědcá se zeéíaíW ?Co dělá íresíní vzíí s sebou na mísío čánuI kíeré zaznamenává jeho účasí 
na íresíné čánnosíá?? ldéověď na íuío oíázkuI samozřejměI je mozekK jozek íresíního je vždó íamI zaznamenávání všech událosííI 
jako je vádeo kamera J a síejně jako jeho akA a oíásků érsíůI mozek vždó zůsíane s íresínímK  

mroblémI až do nedávné dobóI bólo íoI že neexásíuje žádnČ zéůsobI jak zjásíáí íenío záznam o íresíné čánnosíá uložené v mozkuK  

4,T Braán oíásků érsíů 

ge íam ?braán oíásk érsíu?I kíerČ může odhaláí éodezřelé éřííomnosí na mísíě čánu? mřesíože ?mozek oíáskó érsíů? je novČ vědní 
oborI nedávnČ éokrok v nervovém sósíémuI skuíečně umožňují odhaláí ?braán oíásk érsíu?I kíerČ může vědeckóI objekíávněI nonJ
ánvasávelóI a éřesně záéasI nebo éřáéojáí íresíní se séecáfáckČmá íresínČmá čánóK 

4,8 MboMbo 

lbjev mozku jbojbo arK iawrence AK carwell bólo možné odhaláíI s exírémně vósokou éřesnosííI konkréíní ánformace uložené v 
mozkuK jbojbo je zkraíka éro éaměť a kódování souvásející mnohosírannČ elekíroencefalografácká odéověďK The jbojbo je 
vóvolaloI kdóž mozek rozéoznává a bere na vědomí někíeré konkréíní údaje Ev éříéadě íresíného čánuI íaío ánformace je zločánJ
relevaníní důkazó shromážděné z mísía čánuFK _lákáním zločánJrelevaníních ánformací Eslov nebo obrázkůF na obrazovce éočííače a 
měření mozkové reakceI může mozek jbojbo bČí éoužáíó éro síanovení objekíávněI zda jsou údaje o konkréíní íresíné čánnosíá 
uložené v mozku éodezřeléhoK mokud Ea éouze éokudF dokladó jsou uloženó v mozkuI mozek jbojbo je vóvolalaK gak je uvedeno 
vČšeI íaío íechnáka _raán cángeréráníáng bólo zjášíěnoI že je velmá séolehlávČ ve vědeckČch íesíechK 

4,V Braán Cenírální vůčá íresíné čánnosíá a íresíního vyšeířování 

szhledem k íomuI ládskČ mozek je éro všechnó ládské čánóI ládskČ mozek je zásadní éro íresínČ čánK gedánČ důvodI že mozek se 
dosud nesíala úsířední vóšeířování íresíné čánnosíá je íoI že až do objevu arK carwell ze _raán oíáskó érsíůI íam ból žádná vědeckáI 
objekíávní zéůsobI jak záéas důkazó uložené v mozku s důkazó z mísía čánuK kóníI že íaío nová íechnologáe je k dáséozácáI je 
nevóhnuíelnéI že mozek bude své érávoélaíné mísío jako úsířední aséekí vóšeířování íresínČch čánůK  

R. sědecké řízeníI výzkum a aélákace 

R,N ánformační bvádence aeíecíáon.  

aeíekce skróíČch ánformací uloženČch v mozku éodezřelČchI svědkůI zéravodajskČch zdrojůI a další je cenírální zneéokojeníI abó 
všechnó fáze vómáhání érávaI éodnákového a zéravodajské oéeraceK carwell _raán cángeréráníáng Eéro mnohosíranné 
elekíroencefalografácká odéověď analČza J jboAF éředsíavuje nové éaradágma ve forenzní věděK Tenío novČ sósíém deíekuje 
ánformace éřímoI na základě elekírofózáologáckČch érojevů ánformacíJzéracování mozkovou čánnosíI měřeno konJánvasáveló od 
éokožkóK szhledem k íomuI carwell _raán cángeréráníáng závásí éouze na zéracování mozku ánformaceI že nezávásí na emocáonální 
reakcá éředměíuK  

R,2 Braán MboMbo 

carwell _raán cángeréráníáng vóužívá různorodé elekíroencefalografácká odéověď analČza EjboAF na zjášíění ánformací uloženČch v 
ládském mozkuK maměíá a kódování souvásející mnohosírannČ elekíroencefalografácká odéověď EjbojboF je vóvolalaI kdóž 
jednoílávé uznává a érocesó éříchozí éodněíóI kíeré je vČznamné nebo éozoruhodnéK hdóž je váděí árelevaníní éodněíI je ío vnímáno 
jako nevČznamnéI a ne éozoruhodnéI a jbojbo odéověď chóbíK Tenío model se vóskóíuje v asá sekundu éo síámulu érezeníaceI 
a může bČí snadno deíekována éomocí bbd zesálovače a éočííačovČ ságnálJdeíekční algoráímusK  



R,P vědecký éosíué 

carwell _raán cángeréráníáng zahrnuje následující éosíuéK mořadí slov nebo obrázků jsou érezeníovánó na vádeo monáíor éod 
ovládání éočííačeK haždČ éodněí se objeví na zlomek víeřánóK Třá druhó éodnětů jsou uvedenóW ?cíle?I ?árrelevanísI? a ?sondóK? Tóío 
cíle jsou důležáíé a éozoruhodné éro všechnó éředměíóW éředměí je uveden seznam cílovČch éodnětů a éokónI abó síásknuíím 
příslušného ílačííka v reakcá na cíle a další ílačííko v reakcá na všechnó další éodněíóK szhledem k íomuI cíle jsou éozoruhodné 
íémaI kíeré vóvolávají NjbojboK sěíšána nonJcílové éodněíó jsou árelevaníníI nemají žádnČ vzíah k sáíuacá v rámcá šeířeníK Tóío 
árrelevanís nemají vóvolaí jbojboK kěkíeré z nonJcílové éodněíó jsou důležáíé k sáíuacá v šeířeníK Tóío relevaníní éodněíó jsou jen 
sondóK mro éředměí se znalosíí zkoumané sáíuace E?ánformace o současné? J uložené v mozkuFI sondó jsou éozoruhodné díkóI že 
znalosíáI a éroío sondó vóvolaí mozkové jbojboK mro éředměí nemají íoío éoznání E?ánformace chóbí? J nejsou uloženó v mozkuFI 
sondó jsou k nerozeznání od árrelevanísI a íak sondó nemají vóvolaí jbojboK hdóž se ánformace o íesíovanČch je zločánJdůležáíé 
a známé éouze na éachaíele a vóšeířovaíeléI éoíom ?fnformace íohoío? ámélákuje éocáí vánó a ?ánformace chóbí? znamená 
nevánnosíK modobněI kdóž ánformace o zkoušené ánformace bóló známó éouze na členó určáíé organázace nebo skuéánó EnaéřK 
zéravodajské ageníuró nebo íerorásíácké skuéánóFI éak ?ánformace o současné? označuje éříslušnosí se v dané skuéáněK  

R,4 éočííačově řízené  

Celá carwell _raán cángeréráníáng pósíém je éod konírolou éočííačeI včeíně éředložení éodnětů a záznam elekírácké akíáváíó mozkuI 
síejně jako maíemaíácká analČza daí algoráímusI kíerČ éorovnává odéovědá na ířá íóéó éodnětů a érodukuje určení ?ánformace o 
současné? nebo ?ánformace chóbíI? a síaíásíácké séolehlávosíá éro íoío síanoveníK s žádném okamžáku v érůběhu analČzó se chób a 
vČkladó sósíému odbornČch vláv na érezeníacá a vČsledků jednoílávČch éodnětů érezeníaceK 

R,R vědeckých éokusech, íerénních zkouškách a íresíních věcech 

Číóřá vědecké síudáeI éolní zkouškóI a skuíečné krámánální éříéadó zahrnující více než NOM osob je éoésáno v různČch vědeckČch 
éublákací a íechnáckČch zéráv arK iawrence AK carwell ověřáí mámořádně vósokou úroveň éřesnosíáI uíáláíóI cenaJúčánnosíI a 
celkovou důvěróhodnosí carwell _raán snímání oíásků érsíůK pósíém měl NMMB éřesné vědecké vČsledkó ve všech síudáíchI éolní 
zkouškóI a skuíečné éříéadó érovedenČ na cederálního úřadu éro vóšeířováníI amerácké zéravodajské ageníuróI Alexandráa EsAF 
éolácejní odděleníI a dalších organázací a jednoílávcůK 

R.R.N cederálního úřadu éro vyšeířování EcBfFI síudáe 

carwell _raán cángeréráníáng měl NMMB éřesné vědecké vČsledkó v rozlášení NT ageníá c_f a Q konJageníá c_f ze skuéánó ON osobK 
aeíekce ageníů c_f uvádíI že sósíém bó mohl odhaláí členó zločánecké organázaceI nebo šéáonážeI síejně jako éachaíele 
konkréíních íresínČch čánůK s bxéerámení N mohou bČí ánformace zjášíěné bólo séecáfácké znalosíáI kíeré bó ádeníáfákovaí jednoílávce 
jako agení c_fK Účelem íohoío exéerámeníu bólo zjásíáíI zda bó íaío meíoda mohla bČí užáíečná éřá odhalování členó skuéánóI 
organázace nebo osobó s konkréíní znalosíí EnaéřKIK Členů zahranáčních zéravodajskČch organázací nebo íerorásíáckČch organázacíFK 
modněíó jsou slovaI frázeI a akronómó blesk na obrazovce éočííačeK bxéerámení O na c_f sérávně rozéoznán zda bólo čá nebólo 
jednoílávcá účasínálá konkréíníchI realJžávoíní událosíáK 

R.R.O amerácké síudáe zéravodajské ageníury 

AbsolvovanČch síudáí na amerácké zéravodajské ageníuró érokázánoI že carwell _raán cángeréráníáng mohl éřesně a séolehlávě 
deíekovaí osobóI kíeré mají ánformace o falešnČ zločánó a realJžávoí akíáváíI včeíně malé množsíví skuíečnČch velkČch zločánůK s 
bxéerámeníu P v ageníuřeI ánformace zjášíěné relevaníní éro zesměšňovaí šéáonáže scénář úéravu někíerČch éředmětůI a éodněíóI 
kíeré se sešlo u mozku odéovědá bóló relevaníní foíografáe érezeníovánó na obrazovce éočííačeK s exéerámeníu Q na ageníuróI 
kíeré éoužívají vázuálně érezeníovánó slova a fráze jako éodněíóI ánformace zjášíěné relevaníní éro realJžávoíní událosíáI včeíně 
dvou zločán zločánóK  

R.R.P rp kavy síudáe  

bxéerámení R ból éroveden arK carwell na rp kavó ve séoluérácá s námořnácívem iCao oene eernandezI mhKaK ETenío 
exéerámení ból ve séoluérácá mezá ageníurou a námořnácívaKF s íomío exéerámeníu slovaI fráze a zkraíkó bóló érezeníovánó na 
monáíoru éočííačeI a ánformace zjášíěné érosířednácívím mozkuI odéovědá bóló relevaníní znalosíá vojenské medácínóK Ege ío 
éodobné bxéerámení NFK  

R.R.4 molní zkoušky a vyšeířování íresínČch čánů 

carwell _raán cángeréráníáng ból velmá účánnČ éřá řešení éříéadu vóšeířování v Alexandráá éolácejní odděleníK molácásía ból obváněn z 
řadó íresínČch čánů íěžkého zločánu s drogamáK aůsíojník éo celou dobu vóšeířování ívrdál neváně zaéojeníK geho éroíávníkem ból 
jednoílávecI kíerČ už éřáznal svou vlasíní vánouK _ólo jasnéI z důkazůI že druhá osoba bóla se účasíníI a žalobce označál jako 
důsíojník íéío osobóK aůsíojník éřáéusíálI že on mluvál na žalobce na íelefonuI že jeho žena se seíkal žalobce éřá několáka 
příležáíosíechI a že on měl někíeré z drog se jedná v jeho držení v určáíé doběI ale vždó s legáíámních důvodůK geho žalobce složálá 
zkoušku deíekíoru lžá navržen íakI abó zjásíálI zda nebo ne jeho obvánění bólo éravdávéI vóbral důsíojník z foíografáe láneuéI a ve 
vČslechu zobrazí éřesné a éodrobné znalosíá o důsíojníkK Alexandráe ma éožaduje _raán cángeréráníángI kíeré jasně ukázalóI že 
úředník nemá éoznaíkó o íresíné čánnosíá uložené v jeho mozkuK sóšeířování bólo obnovenoI a íam je nóní éodsíaínéI nezáváslČ 
důkazI že důsíojník ból oéravdu nevánnČI a že jeho éroíávníkem a další ándáváduální zarámované důsíojníkI abó se odváděí 
éodezření z jáné osobóI kíerá érovedla zločánůI kíerČ ból obváněn důsíojník K Řešení íohoío éříéadu ból vČznamnČ éokrok éřá 
dokazování hodnoíó Technologáe v íéío oblasíáK  

R.R.R sČsledky vČzkumuI éolních éokusů a šeíření 

síce než NOM subjekíů ve vČše uvedenČch číóř exéerámeníó bóló sérávně klasáfákovánó jako vlasínáí čá nákoláI kíeří mají důležáíé 
ánformaceK kebóló zjášíěnó žádné falešně éozáíávníI ne falešně negaíávníI a ne ándeíermánaíesK s jednom íresíním éříéaduI _raán 
cángeréráníáng zadosíáučánění éolácásía falešně obváněn z íěžkého zločánuK s jáném skuíečné krámánální éříéadI mozek odéovědá ze 



dvou éředmětů ukázaloI že jeden éředměí ból éřííomen v ozbrojenČch éřeéadeníI a osíaíní nác nevěděl o íresíném čánuK carwell 
_raán cángeréráníáng sérávně zařazenó á éředměíóI se síaíásíáckČmá důvěru více než VVBI v každém éříéaděK se všech íěchío síudáí 
a éříéadůI slovaI frázeI nebo obrázkó blesk na obrazovce éočííačeI kíeré obsahují ánformace íČkající se íresínČch čánů nebo jánČch 
sáíuacíchI vóvolalo jbojbo éouze v éředměíechI kíeré má k dáséozácá důležáíé ánformaceK mředchozí zveřejnála vČzkum arK carwell 
a jeho kolegové EnaéřK carwell a aonchánI NVUSI NVVNF ukázala éodobné vČsledkóK 

S. wávěr 

6,N carwell Braán cángeréráníáng: nové éaradágma éřá vyšeířování íresíných čánů 

carwell _raán cángeréráníáng je nová revoluční íechnologáe éro řešení íresínČch čánůI se záznamó o NMMB éřesnosí v oblasíá 
vČzkumu s vládnímá ageníuramá v rpA a dalších aélákacíK Technologáe je éroéráeíární a éaíeníovanéK carwell _raán cángeréráníáng 
má rozsáhlé medáální éokróíí éo celém světěK Technologáe sélňuje naléhavou nuínosíI abó vládóI donucovací orgánóI éodnákó a 
jednoílávcá v báláonuJdolar celosvěíovČ írhK Taío íechnologáe je élně vóvánuí a je k dáséozácá éro éoužáíí v íerénuK 

6,2 gak uélaínáí carwell Braán cángeréráníáng 

carwell _raán cángeréráníáng je nóní k dáséozácá donucovací orgánóI éodnákóI advokáíáI a jednoílávců ve péojenČch síáíech 
ameráckČch a mnoha dalších zemíchK arK carwell a jeho kolegové nabízejí íechnologáá na éoélaíekJzaJservás základěK mro ánformace 
o íomI jak éožádaí carwell _raán oíáskó érsíůI koníakíujíe arK iarró carwell íakíoW 

ar. iarry carwell  
káhlé corenzní  
iádský mozek oesearch iaboraíoryI fnc  
2000 peverní poudní píreeí  
wámmerman Blvd. @ N0 B  
caárfáeldI fA R2RRS  
rpA  
Telefon: S4N-4SV-RS4V              S4N-4SV-RS4V        
bmaál: larryfarwell@lásco.com  

  

T. aodaíek N: Curráculum sáíaeI  
iawrence A. carwellI mh.a. 

píručné shrnuíí 

arK carwell drží íáíuló z earvard rnáversáíó a na rnáversáíó of fllánoásK 

arK carwell je bČvalČ člen earvard fakulíó a éředseda éředsíavensíva a generální pcáeníásí ládského mozku oesearch iaboraíoróK 

hromě desííek článků ve vědeckČch časoéásechI arK carwell naésal knáhu s názvem gak sědomí mříkazy iáíkaW nové vědecké 
revoluce I kíeré budou zveřejněnó v roce NVVU séolečnosíí pun píar mressK  

arK carwell je vónálezce íechnákó carwell _raán oíáskó érsíůI vědeckou meíodu k ádeníáfákacá éachaíelů íresínČch čánů a jasně nevánní 
s exírémně vósokou éřesnosíí éomocí měření elekíráckČch ságnálů mozkuK arK carwell íaké vónalezl carwell _raán CommunácaíorI 
zařízeníI kíeré umožňuje ándáváduální komunákacá éřímo z mozku do éočííače a sóníeíázáíor řečá éomocí elekírácké akíáváíó mozkuI 
íakže ochrnuíČch osob mohou komunákovaíI ?mluváí?I a konírola éočííačů a dalších zařízení anáž bó bČí schoéen éohóbuK  

arK carwell íaké dárágoval a ke zveřejněné vědecké vČzkumuI kíeré ukazují éřímČ účánek na ládské vědomí na hmoíu na kvaníověJ
mechanácké úrovnáK Tenío vČzkum může vósvěíláí základní mechanásmusI jehož érosířednácívím ládé éoužívají své mozkó a vláv na 
žávoíní érosíředíI a íaké ukazujeI že ládské schoénosíá ovlávňovaí éovahu dosud éovažováno za nemožnéI jsou skuíečně na dosah 
ládského žávoía a do oblasíá vědeckého vČzkumuK 

waměsínanosí a akademácká jmenování  

NVVQ J NVVS  
VědeckČ éracovník  
msócháaírácká klánáka  
earvard lékařská fakulía  
NVVN J  
sedoucí vČzkumu a éředseda  

iádskČ mozek oesearch iaboraíoróI fnc  

Akademácké íáíuly 

_K AK earvard rnáversáíóI NVTP  
jA rnáversáíó of fllánoásI rrbanaJChaméaágnI NVUT  
mhKaK rnáversáíó of fllánoásI rrbanaJChaméaágnI NVVO  

mublákace  

carwellI iAI komoróI oaI jállerI dAI ColesI jdeI a aonchánI bK ENVURFK  



wvlášíní éaměíá aefácáí u síarších osobI kíeří nemají mPMMK msychofyzáologáeI 2PI RUV EAbsíracíKF aonchánI bKI jállerI dAI a carwellI 
iA ENVUSF  
bndogenní poučásíá bveníJsouvásejícího éoíencáálního J aáagnosíác Tool?  
s mokroky ve vČzkumu mozkuI NVUSK AmsíerdamW blseváer K  
sáz íaké mokrok ve vČzkumu mozkuI ročK T0I NVUSK 
carwellI iK AK a aonchánI bK ENVUSF 
?_raán aeíekíorW? mPMM éřá deíekcá éodvoduK  
msychofyzáologáeI 24W QPQ EAbsíracíFK 
carwellI iAI aonchánI bKI a hramerI Ac ENVUSF 
Talkáng eeadsW auševní mroíézó éro komunákacá s bveníJpouvásející _raán éoíencááló bbdK  
msychofyzáologáeI 24W QPQ EAbsírakíFK 
_ashoreI ToI jállerI dAI carwellI iAI a aonchánI bK ENVUTFK 
sČzkum v geráaírácké ésóchofózáologáeK  
s ooční éřehled geroníologáá a geráaírááK kew vorkW pérángerK 
carwellI iK AK a aonchánI bK ENVUUF 
jluvící lff The Toé lf vašá hlavuW auševní mroíézó sóužáíí bveníJpouvásející _raán éoíencáálóK  
blekíroencefalografáe a klánácké neurofyzáologáeI T0W RNMJRNPK 
carwellI iK AK a aonchánI bK ENVUUF 
mravda luíW sěíó éológrafáe s bveníJpouvásející _raán éoíencáálóK 
msychofyzáologáeI 2RWQQR EAbsírací)K 
carwellI iK AK a aonchánI bK ENVUVF 
aeíekce sánen znalosíí s bomK 
msychofyzáologáeI 2SWRUK EAbsírakí z adresó érezeníovánó na dvaceíJosmé vČroční zasedání péolečnosíá éro vČzkum 
msóchofózáologáckéI říjenI NVUVKF 
carwellI iK AK a aonchánI bK ENVVNF 
mravda luíW sěíóI éológrafáe E?iež deíekce?F s eveníJpouvásející _raán éoíencáálóK 
msychofyzáologáeI 2UWRPNJRQTK 
carwellI iK AK ENVVOF 
_raánJwave fnformace deíekce E_faF pósíemW kew maradágm éro msóchofózáologácké deíekcá ánformacíK 
aáseríační éráceI rnáversáíó of fllánoásI rrbanaJChaméaágnI NVVOK 
carwellI iK AK ENVVOF 
carwell sósíém éro bveníJsouvásející _raán éoíencáálu ánformačních aeíekceW A kew maradágm v msóchofózáologácké deíekce 
skróíČch ánformacíK  
Technácké zérávó éřáéravené éro Úřad éro vČzkum a vČvoj Ceníral fníellágence AgencóI NVVOK 
carwellI iK AK ENVVOF 
ava nové zvraíó na éravdě aeíecíorW _raánJvlna deíekce éovolání ánformacíK  
msychofyzáologáeI 2VI4WpP EAbsírakí adresu érezeníovánó na ířáceíJdruhČ vČroční schůzáI na péolečnosí éro vČzkum 
msóchofózáologáckéI říjen NVVOK 
carwellI iAI jaríáneráeI gjI _ashoreI ToI a oaééI mb ENVVPF 
léíámální dágáíální fálíró éro dlouhou laíencá bveníJpouvásející _raán éoíencáálóK 
msychofyzáologáeI P0I PI PMSJPNRK 
oaééI mbI AlbanoI AjI pchmahI TfI a carwellI iA ENVVPF 
cálírováno hluk může jámác iow oozměrové chaoíácké aírakíoróK 
mhysácal oeváew bI 4TI4I OOUVJOOVTK 
carwellI iK AK a oáchardsonI aK AK ENVVPF 
aeíekce ageníá c_f s carwell jboA sósíémW kew maradágm éro msóchofózáologácké deíekcá skróíČch ánformacíK 
Technácká zérávaI ládská _raán oesearch iaboraíoróI fncK 
carwellI iK AK ENVVPF 
_raán jbojbosW aeíekce ageníá c_f a zločánJdůležáíČch ánformacíI carwell jboA pósíemK  
pborník mezánárodní pecuráíy pysíems pyméosáumI tashángíonI aK CK 
carwellI iK AK a carwellI dKtK ENVVRF 
nuaníumJmechanácké érocesó a vědomíK  
Bulleíán Amerácan mhysácal pocáeíyI 40I OI VRSJRTK 
carwellI iK AK a pmáíhI pK pK Ev éříéravěFK  
moužáíí _raán cángeréráníáng odhaláí skróíá znalosíí kavzdoró snahám zaíajáíW jnohosíranné elekíroencefalografácká reakce Analósás 
EjboAF éřísíuéK  

maíeníy  

rp maíení # RKPSPKURUW wéůsob a zařízení éro jnohosíranné elekíroencefalografácká  
ldéověď analČza EjboAFI NR lásíoéadu NVVQ 
rp maíení # RQMSVRSW wéůsob a zařízení éro deíekcá éravdóI NUKdubna NVVR 
rp maíení # RKQSTKTTTW jeíoda elekíroencefalografácká ánformace aeíecíáonI  
ON lásíoéadu NVVR 

mrezeníace výzkumu 

carwellI iAI komoróI oaI jállerI dAI ColesI jdeI 

a aonchánI bK ENVURF  

wvlášíní éaměíá aefácáí u síarších osobI kíeří nemají mPMMK 

mrezeníovánó na dvaceíJéáíé vČroční zasedání péolečnosíá éro vČzkum msóchofózáologáckéI říjenI NVURK 



carwellI iK AK a aonchánI bK ENVUSF 

?_raán aeíekíorW? mPMM éřá deíekcá éodvoduK 

mrezeníovánó na dvaceíJšesíé vČroční zasedání péolečnosíá éro vČzkum msóchofózáologáckéI říjenI NVUSK 

carwellI iAI aonchánI bKI a hramerI Ac ENVUSF 

Talkáng eeadsW auševní mroíézó éro komunákacá s bveníJpouvásející _raán éoíencááló bbdK 

mrezeníovánó na dvaceíJšesíé vČroční zasedání péolečnosíá éro vČzkum msóchofózáologáckéI říjenK 

carwellI iK AK a aonchánI bK ENVUUF 

mravda luíW sěíó éológrafáe s bveníJpouvásející _raán éoíencáálóK  

mrezeníovánó na dvaceíJosmé vČroční zasedání péolečnosíá éro vČzkum msóchofózáologáckéI říjenK 

carwellI iK AK a aonchánI bK ENVUVF 

aeíekce sánen znalosíí s bomK 

Adresa érezeníovánó na dvaceíJosmé vČroční zasedání péolečnosíá éro vČzkum msóchofózáologáckéI říjenK 

carwellI iK AK ENVVOF 

_raán tave vČzkum a jeho aélákace na deíekcá éodvoduK 

mrezeníované v roce NVVO federální semánář fníeragencó mológraéh červnaK 

carwellI iK AK ENVVOF 

msóchofózáologácké aeíekce skróíé ánformace s bveníJpouvásející _raán éoíencáálóK  

Adresa érezeníovánó na kognáíávní událosíI íČkající éoíencáálů konferencá séonzorované Ceníral fníellágence AgencóI červenecK 

carwellI iK AK ENVVOF 

mrofesní érofálóW _raánJvlna deíekce skróíČch éovolání ánformacíK 

Adresa érezeníovánó na vČročním zasedání éavlováen séolečnosíá peverní AmerákóI říjenK 

carwellI iK AK ENVVOF 

ava nové zvraíó na éravdě aeíecíorW _raánJvlna deíekce éovolání ánformacíK  

Adresa érezeníovánó na ířáceíJdruhé vČroční zasedání péolečnosíá éro vČzkum msóchofózáologáckéI říjenK 

carwellI iK AK ENVVPF 

_raán ldéovědá na aeíekceW A kew maradágmK  

Adresa érezeníovánó na dvaceíJířeíí vČroční národní workshoé na érakíácké mológraéh éosíuéů můžeK 

carwellI iK AK ENVVPF 

carwell jboA pósíemW kové éaradágma v deíekcáK  

Adresa éředložena v roce NVVP federální fníeragencó mológraéh semánářI kvěíenK 

carwellI iK AK ENVVPF 

jnohosírannČ elekíroencefalografácká reakce Analósás EjboAFW nové éaradágma v deíekcá skróíČch ánformacíK  

Adresa érezeníovánó na zasedání Amerácké na kognáíávní bom vČzkum EAjCboFI červenecK 

carwellI iK AK ENVVPF 

carwell jboA pósíemW nové éaradágma v deíekcá skróíČch ánformacíK  

Adresa érezeníovánó na Amerácké asocáace mológraéh avaceíJosmé vČroční semánář červenceK 

carwellI iK AK ENVVPF 

_raán jbojbosW aeíekce ageníá c_f a zločánJdůležáíČch ánformacíI carwell jboA pósíemK  



Adresa érezeníovánó na mezánárodní pecuráíó pósíems póméosáumI tashángíonI aCI lásíoéadK 

carwellI iK AK ENVVPF  

fnovace v _raánJtave vČzkumK  

mozvaní adresuI peverní sárgánáe Communáíó CollegeK AlexandráeI sAI lásíoéadK 

jeízgerI igI lrrI pmI carwellI iAI a máímanI oh ENVVQF 

máloíní síudáe o reakční dobó a bom k íraumaíáckČm plova v mTpaK  

mlakáí ból éředložen Eéodle ig jeízgerF na zasedání Amerácké ésócháaírácké asocáaceI mháladeléháaI kvěíenK 

carwellI iK AK ENVVRF 

_raán cángeréráníángW ková meíoda na důkaz záéasu z čánu s důkazó uloženČch v mozkuK  

mozvaní Adresa éro regáonální seíkání Asocáace ameráckČch soudcůK Aílaníác CáíóI kgI únorK 

carwellI iK AK ENVVRF  

_raán cángeréráníángW fdeníáfákace ageníá c_f a odéovídající krámánaláíó bvádence scénó s důkazó uloženČch v mozkuK  

oegáonální vómahaíelnosí éráva mřednáškaI Alexandráe moláce aeéarímeníI AlexandrááI sAI únorK 

carwellI iK AK a carwellI dKtK ENVVRF 

nuaníumJmechanácké érocesó a vědomíK 

Adresa éředložena na dubnovém vČročním zasedání Amerácan mhósácal pocáeíóI tashángíonI aCI dubenK 

carwellI iK AK ENVVSF 

nuaníumJmechanácké érocesó a vědomíW eméáráckého šeířeníK 

Adresa érezeníovánó na pměrem vědu vědomí roku NVVS E?Tucson ff?F konferenceI rnáversáíó of ArázonaI TucsonI dubenK 

 
sšechna loga a ochranné známky na íěchío síránkách jsou vlasínácívím jejách éříslušných vlasíníků.  

cAfo rpb rmlwlokĚkÍW Taío síránka obsahuje maíeráál chráněnČ auíorskČmá érávóI jejáchž éoužáíí nebólo vždó vČslovně éovoleno majáíelem auíorskČch érávK gsme abó íakovČ maíeráál k dáséozácá v našem 
úsálí o éokrok cháéání žávoíního érosíředíI éoláíáckéI oblasíá ládskČch érávI hoséodářskéI demokracáeI vědeckéI socáální séravedlnosí a oíázkóI a éro obecné účeló kráíákóI komeníářeI zéravodajsívíI vČukóI vČzkumu 
a L nebo vzdělávací účelóK sěřímeI že íoío éředsíavuje Dfaár useD každé íakové maíerááló chráněné auíorskČmá érávóI jak je síanoveno v § NMT ameráckého auíorského zákonaK s souladu s hlavou NT rK pK CK § 
NMTI maíeráál na íéío síránce je dásírábuován bez zásku éro íóI kíeří érojeválá zájem o zaslání éředběžné obsaženČch ánformací éro vČzkumné a vzdělávací účelóK mokud chceíe éoužívaí íenío maíeráál k jánČm 

účelůmI než je síanoveno zákonemK jusííe získaí éovolení od vlasíníka auíorskČch érávK mro více ánformací najdeíe naW hííéWLLfaáruseKsíanfordKeduLCoéórághí_and_caár_rse_lverváewLchaéíerVLándexKhímlI 
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