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Přesvědčování C éřeškolovaí íechnákó 

mohóbujících se na veřejném dnes 
  

aáck puíéhen 
  
  

kásledující íexí je rozšířenou verzí éřednášky aáck puíéhen vydal na pvěíovém 
kongresu érofesáonálních hyénoíázéry úmluvy v ias segas, kevadaK Ačkolá 
éaéír nese roce NV84 coéyrághí k ochraně obsahu éroíá nezákonnému dvojímu 
na érodej, aáck vyzČvá jednoílávce, aby se koéáe, a dáí jám k éřáíelům, nebo 
někdo v éozácá, aby íyío ánformaceK szhledem k íomu, éaéír byl éroéušíěn, byl 
dásírábuován na máláony a je v současné době k dáséozácá na desííkách 
webovČch síránekK s důsledku íohoío éovědomí, je aáck byl koníakíován 
důsíojnícá vymáhání éráva, BBC a ánvesíágaíávní reéoríéřáK ka mnoha 
příležáíosíech, ánformace má éomohla éřávésí éozornosí veřejnosíá k zneužáíí 
konverze íakíákyK kěkíeré vládní ageníury nechíějí íyío ánformace obecně 
známé, éro íechnáky se éoužívají v ozbrojenČch sál základní vČcvákK kěkíeří 
křesťanšíí fundameníalásíé, kulíy, a ládského éoíencááluJškolení by íaké radějá, 
že se veřejnosí síále neví o íom, jak jsou nábor novČch členůK 
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konJzjásíáíelné neuroéhone érogramování éřes kůžáK 

jédáum éro masové éřevzeííK 
aílčí bábláografáeK 
  
  

fníroducíáon 
  

Budu mluváí o konverzáI což je éěkné slovo éro vómČvání mozkůK sšechnoI co jsem se 
budou íČkaí éouze vósíavuje na éovrchu éroblémuK kevímI jak může bČí zneužívání íěchío 
íechnák zasíaváíK kemóslím sáI že je možnéI abó zákonó se škodamáI kíeré časío nemohou bČí 
zjášíěnóI a jeJlá íáI kíeří zákonó jsou éomocí íěchío íechnákI je jen malá nadějeI že vláv na 
zákonóI kíeré uéravují éoužáííK 

s roce mluví o manáéulacá mósláI mluvím o své vlasíní éodnákáníK gá ío vímI a vím jak 
účánná může bČíK f vóráběí hóénóza a éodérahovou éáskóI a někíeré z mČch semánářůI mám 
éoužíí konverzní íakíákó éomocá účasíníkůmI abó se síala nezáváslou a soběsíačnČK Ale 
kdókoláv jsem se éoužívaí íóío íechnákóI éodoíČkámI že jsem jejách éoužáííI a íó se účasíní 
mají možnosí volbó účasínáí nebo neK lná íaké vědíI co éožadovaného vČsledku účasíá budeK 

TakžeI až začneI chcá uvésí nejzákladnější ze všech fakíů o vómČvání mozkuW 
  

s celé hásíoráá člověk, kíerý nákdo nákdy mozek a si uvědomil,, kebo věřil, 
že byl mozek. 

  
TáI kíeří bólá mozek obvókle vášnávě hájáí své manáéuláíoróI érohlašovaíI že oná érosíě 

bólá ?zobrazí se svěílem?K K K nebo bóló éřeměněnó v zázračné zéůsobóK 
  
  
wrození konverze 
  

honverze je ?éěkné? slovo éro vymČvání mozku K K K a všechnó síudáe vómČvání mozků má 
začíí se síudáem křesťanské náboženské obrození v Ameráce osmnácíého síoleííK wdá seI že 
gonaíhan bdwards náhodně objevál íechnák během náboženskČch křížové vČéravě v roce NTPR 
v koríhaméíonuI jassachuseíísK TímI že éřáměje vánó a akuíní zadržení a zvČšení naéěííI 
?hříšníkó?I účasí na jeho ožávení schůzkó rozebraí a koméleíně éředložáíK TechnáckóI co 
bdwards dělal bólo vóívoření éodmínekI kíeré oířeíe do mozku břádláce čásíé íakI že mósl 
přájímá nové érogramováníK ln bó řekl éřííomnČmW ?gsá hříšník! só jsíe určen k čeríu! ? 

gako vČsledekI jeden člověk séáchal sebevraždu a další éokus o sebevražduK A sousedó 
sebevražednČch konveríáíů souvásejícíI že á onáI bóló ovlávněnó íak hluboceI že ačkoláv mělá 
nalézí ?věčnou séásu?I bólá éosedlí ďábelské éokušení ukončáí jejách vlasíní žávoíóK 

gakmále kazaíelI vůdce kulíuI manáéuláíorI nebo orgán éosíavu vóíváří mozek fáze 
vómazaí mozekJbřádláce čásíČI jeho éředměíó jsou dokořánK kovČ vsíuéI v éodobě návrhuI je 
možné nahradáí své éředchozí móšlenkóK mroíože bdwards neobráíála jeho éoselsíví éozáíávní 
až do konce obrozeníI mnozí éřájalá negaíávní éodněíó a jednalI nebo žádoucí jednaíI na něK 

Charles  gK  cánneó  ból  další  křesťanskČ  obrozenecI  kíerČ  éoužíval  síejné  íechnákó  o  číóřá  
rokó éozdějá v hromadnČch náboženskČch konverzí v kew vorkuK Technákó jsou ješíě dnes 
éoužívá Chrásíáan obrozencůI kulíóI ládskČ éoíencáálJškoleníI někíerČch obchodních 
shromážděníchI a amerácké ozbrojené službóK K K abóchom jmenovalá jen několákK 

aovolíe má zdůraznáíI že zde kemóslím sáI že věíšána obrozenské kazaíelé realázovaíI nebo 
vědíI že jsou éomocí vómČvání mozků íechnákK bdwards érosíě narazál na íechnákuI kíerá 
éracovalaI a jání je zkoéírován a nadále jej zkoéírujíe na více než dvě síě leíK A 
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éroéracovanější našách znalosíí a íechnologáíI íím efekíávnější konverzeK f éocáíI že ío je jeden 
z hlavních důvodů éro zvČšení růsíu v křesťanskČ fundameníalásmusI a ío zejména íelevázní 
odrůdóI zaíímco věíšána oríodoxních nábožensíví klesáKxmoznámkaW Nz 
  
  
Třá Braán cáze 
  

Křesťané mohou bólá érvní úséěšně formuloval vómČvání mozkůI ale musíme se éodívaí 
na mavlovI ruskČ vědecI éro íechnácké vósvěíleníK s brzó NVMMI jeho éráce se zvířaíó oíevřela 
dveře k dalšímu šeíření s ládmáK mo revolucá v ouskuI ienán ból róchlČ váděí éoíencáál 
uélaínění mavlov vČzkumu k jeho vlasíním koncůmK 

Třá odlášné a érogresávní síáíó íransmargánal ánhábáce bóló ádeníáfákovánó mavlovI érvní je 
ekvávaleníní fázeI ve kíeré mozek dává síejnou odezvu jak sálné a slabé éodněíóK aruhČm 
důvodem je éaradoxní fázeI ve kíeré mozek reaguje akíávnějá slabé éodněíó než sálnČK A ířeíí 
je ulíraJéaradoxní fázeI ve kíeré éodmíněné reakce a vzoró chování zase z éozáíávní na 
negaíávní nebo z negaíávní na éozáíávníK 

p érůběhó éřes každou fázáI síuéeň éřeměnó se síává efekíávnější a koméleíníK wéůsobóI 
jak dosáhnouí konverze jsou různéI ale obvókle érvním krokem v náboženské nebo éoláíácké 
vómČvání mozků je éráce na emoce jednoílávce nebo skuéánóI dokud nedosáhnou abnormální 
úrovně hněvuI sírachuI vzrušení čá nervové naéěííK 

mrogresávní sČsledkem íéío duševní síav je na újmu rozhodnuíí a zvČšáí sugesíábáláíaK Čím 
více je íaío éodmínka může bČí zachována nebo áníenzávnějšíI íím více se sloučenánóK gakmále 
kaíarze nebo érvní fáze mozek je dosaženoI koméleíní duševní éřevzeíí síává snadnějšíK 
píávající meníální érogramování může bČí nahrazena novČmá vzoró móšlení a chováníK 

gáné časío éoužívanéJfózáologácké zbraně uéraváí normální funkce mozku jsou hladověníI 
radákální nebo s vósokČm obsahem cukru dáeíóI fózácké neéohodlíI regulace dČcháníI maníra 
oéěvování v medáíacáI zéřísíuénění úžasné íajemsívíI séecáální svěíelné a zvukové efekíóI 
naérogramované odéovědá na kadádloI nebo jeho omamnČch drogK 

píejnČch vČsledků lze dosáhnouí v současnČch ésócháaíráckČch ošeíření úrazu elekíráckČm 
éroudem léčbó a dokonce záměrně snážuje éacáeníovu hladánu cukru v krvá s ánzulínové 
ánjekceK 

kež jsem se mluváí o íomI jak éřesně jsou éoužáíó někíeré z íechnákI chcá zdůraznáíI že 
hóénóza a konverzní íakíákó jsou dvě naérosío odlášné věcáJa že konverzní íechnákó jsou 
daleko mocnějšíK kácméněI jsou dva časío smíšenéK K K se sálnČmá vČsledkóK 
  
  
gak obrozeneckČ mreachers érácá 
  

mokud bósíe chíělá váděí obrozenské kazaíele éřá érácáI je zřejmě několák ve vašem měsíěK 
gděíe do kosíela čá síanu brzó a seděí vzaduI asá ířáJčívríánó cesíu zéěíK p nejvěíší 
éravděéodobnosíí oéakované hudba bude hráíI zaíímco ládé jsou za íuío službuK oeéeíáíávní 
beaíI v ádeálním éříéadě v rozmezí QR až TO íeéů za mánuíu Eróímus blízko ílukoí ládského 
srdceFI je velmá hóénoíáckČ a může generovaí očáJoéen změněného síavu vědomí ve velmá 
vósoké érocenío ládíK A jakmále jsíe v alfa síavuI jáíe aleséoň OR éoložekI jako je 
ovlávnáíelnČI jak bósíe se v élném rozsahu beía vědomíK eudba je asá zdravČ éro každou 
službuI nebo obsahuje síejnČ beaíI a mnoho ládí éůjde do změněného síavu skoro okamžáíě éo 
vsíuéu do svaíóněK modvědoměI éřáéomínají jejách síav móslá od éředchozích služeb a 
reagovaí v souladu s éosíJhóénoíácké érogramováníK 

modívejíe se na ládá čekající na službu začííK jnoho bude vósíavovaí vnější znakó íranceJ
uvolnění íěla a lehce rozšířenČch očíK Časío začnou kómácející sem a íam s rukama ve 
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vzduchuI zaíímco sedí na svČch žádlíchK aále asásíení éasíor vójdeK Ten se obvókle mluví s 
?hlasem rollK? 
  
  
elasové role Technáka 
  

A hlas roll je vzorovanČI éřecházel síól éoužívanČ hóénoíázéró éřá vóvolání íransuK To je 
íaké éoužíváno mnoho érávníkůI někíeří z nách jsou vósoce vzdělanČch hóénoíázéróI kdóž sá 
přejí uéevnáí mísío éevně v móslích éoroícůK elas roll může zníí jako bó řečník mluvál do 
róímu meíronomuI nebo ío může znííI jako bó měl zdůrazňovaí každé slovo v monoíónnímI 
vzorované síólK Ta slova se obvókle dodávánó ve vČšá QR až SM íeéů za mánuíuI maxámalázace 
hóénoíáckČ účánekK 

kóní asásíení éasíor začíná ?BuáldJué? érocesK Ten vóvolává změněného síavu vědomí a L 
nebo začne vóívářeí vzrušení a očekávání dávákůK aalší skuéána mladČch žen v ?sladké a 
čásíé? šáfon šaíó mohlo vójíí zéívaí éíseňK doséel éísnáčkó jsou skvělé éro budování a 
vzrušení účasíK s éolováně éísněI jeden bó mohl z dívek je ?éorazál v duchu? a séadnouíI nebo 
reagujíI jako kdóbó vlasínál v auchu svaíémK To velmá účánně zvóšuje áníenzáíu v mísínosíáK s 
íomío bodě jsou hóénóza a konverzní íakíákó jsou smíšenéK A vČsledek je éozornosí éubláka 
séan je nóní zcela zaměřena na komunákacá a érosíředí se síává více vzrušující a naéjaíČK 

mrávo o íomío časeI kdó má očá oíevřenéJhmoínosíJándukované alfa duševního síavu bólo 
dosaženoI budou se obvókle érojíí shromažďování deskó nebo košeK s éozadí může QRJbeaíJ
éerJmánuíe hlas roll od asásíenía kazaíel naéomínámW ?aej se k BohuK K K aej se k BohuK K K aej 
se k BohuK K K ?A éublákum se dáíK Bůh nemusí dosíaí éenízeI ale jeho už bohaíČ zásíuéce 
budeK 

aáleI oheňJaJsíra kazaíel vójdeK Ten vóvolává sírach a zvóšuje naéěíí řečmá o ?ďábel?I ?jíí 
k čeríu? nebo nadcházející ArmageddonK 

s  éosledním  z  íěchío  ralló  jsem  se  zúčasínálI  kazaíel  mluvčí  o  krevI  kíerá  bude  brzó  
séušíěn z každého kohouíku v zemáK ln ból íaké éosedlČ ?krvavou sekerou Boží?I což všáchná 
vádělá váseí nad kazaíelnou v éředchozím íČdnuK keéochóbujá o íomI že všáchná váděláI žeJmoc 
návrhu věnována síovkó ládí v hóénóze zajásííI že nejméně NM až OR érocení bó vádělI co se 
mu navrhlI že oná vádíK 

se věíšáně budáíel seíkáníI ?svědecíví? nebo ?svědkó? obvókle následuje sírachJzaložené 
kázáníK iádé z éubláka éřášel na éódáum a íČkají jejách éříběhóK ?Ból jsem mrzák a íeď můžu 
chodáí!? ?jěl jsem aríráíádu a íeď je ío éróč!? ge ío ésóchologácká manáéulace kíerá fungujeK 
mo éoslechu čeíné kazuásíákó zázračnČch uzdraveníI érůměrnČ chlaé v éubláku s menší 
éroblém je jásíČI že může bČí uzdravenK s éokojá je obváněn sírachI éocáí vánóI áníenzávní 
vzrušení a očekáváníK 

Teď íóI kíeří chíějíI abó se léčálI jsou časío seřazené kolem okraje mísínosíáI nebo je jám 
řečenoI abó sesíouéál na froníuK hazaíel může doíknouí na hlavě éevně a křičeíW ?Buď 
uzdraven!? Toío uvolňuje ésóchácké energáeI a éro mnoho kaíarze vČsledkóK haíarze je 
očášíění éoílačovanČch emocíK gednoílávcá mohou élakaíI éádI nebo dokonce jíí do křečeK A 
éokud kaíarze se uskuíečníI ale šancá bČí uzdravenK s kaíarze Ejeden ze íří mozkovČch fází 
bólo uvedeno vČšeFI mozekJbřádláce je dočasně oířel čásíČ a novČ návrh je éřájaíK 

r někíerČchI může bČí írvalé vóléčeníK mro mnohé ío bude írvaí číóřá dnó v íČdnuJíČden 
jeI mámochodemI jak dlouho hóénoíácké návrh věnovaí náměsíčnČ éředměí obvókle éosledníK 
f kdóž se hojení neírváI éokud se vráíí každČ íČden moc návrhu může érůběžně éoílačáí íenío 
éroblémK K K nebo někdóI bohuželI může maskovaí fózáckČ éroblémI kíerČ se může ukázaí bČí 
velmá škodlávé éro jednoílávce v dlouhodobém horázoníuK 

keříkámI že legáíámní uzdravení nedocházíK lná dělajíK jožnáI že jednoílávec ból 
přáéraven éusíáí negaíáváíóI kíeré zéůsobáló éroblém na érvním mísíěI možná ío bólo dílo 



BožíK mřesío ívrdímI že ío může bČí vósvěíleno s dosavadnímá éoznaíkó o mozku L móslá 
funkcáK 

Technákó a ánscenace se bude lášáí od kosíela do kosíelaK jnoho éoužáíí ?mluvení v 
jazócích? za účelem vóívoření kaíarze v někíerČch zaíímco éodívaná vóíváří áníenzávní 
vzrušení éozorovaíeleK 

moužáíí hóénoíácké a éřeměnó íechnák nábožensíví je sofásíákovanéI a érofesáonálové jsou 
zajášíěníI že jsou síále účánnéK juž v ios Angeles je érojekíováníI vČsíavbě a éřeéracování 
mnoho kosíelů éo celém krajáK ln říkáI mánásířáI co éoířebují a jak jej éoužívaíK Tenío muž je 
bálance vóélČváI že éoséoláíosí a éeněžních éříjmů se zdvojnásobíI éokud mánásír navazuje na 
jeho éokónóK mřáznáváI že asá UM érocení z jeho úsálí jsou v ozvučení a osvěíleníK 

jocnČ zvuk a sérávné éoužívání osvěílení mají zásadní vČznam navozující změněném 
síavu vědomíJjá éoužívám je éro leí v mé vlasíní semánářeK kácméněI můj účasínícá jsou sá 
élně vědomá érocesu a co mohou očekávaí v důsledku jejách účasíáK 
  
  
Šesí konverze íechnákó 
  

hulíó a ládského éoíencáálu organázaceJjsou vždó hledají nové konveríáíóK h dosažení 
těchío cílůI musí íaké vóívořáí mozekJfázeK A časío je ířeba ío udělaí v kráíké doběJvíkendI 
nebo dokonce denněK kíže jsou uvedenó šesí érámární íechnákó éoužívané éro generování 
konverzíK 

honverzní Tacíác NW peíkání nebo školení érobíhá v oblasíáI kde jsou účasínícá odříznuíá 
od okolního svěíaK jůže ío bČí jakékolá mísíoW soukromČ domovI vzdálené nebo venkovském 
érosíředíI nebo dokonce hoíel sáluI kde jsou účasínícá éovolenó éouze omezené kouéelna 
éoužáííK s ládskéJéoíencáál írénánkóI bude koníroloró dávaí dlouhé dáskuse o vČznamu 
?udržování dohod? v žávoíěK Účasínícá jsou řečenoI že éokud nebudou držeí jejách dohodóI 
bude jejách žávoí nákdó nebude fungovaíK ge ío dobrČ náéadI abó dohodóI ale řadáče jsou 
subveríáng éozáíávní ládské hodnoíó éro sobecké účelóK Účasínícá sláb sebe a jejách írenéremI 
že budou udržovaí jejách dohodK haždČI kdo nemá bude zasírašováná v dohodě nebo nucená 
odejííK aalším krokem jeI abó se dohodló na dokončení éříéravóI čímž zajášťují vósoké 
érocenío konverzí éro organázacáK Budou obvykle musí dohodlóI že nebudou bráí drogóI kouřI 
a někdó ne k jídluK K K nebo jsou uvedenó jako kráíkČ jídloJúlevI kíeré vóíváří naéěííK 
pkuíečnČm důvodem íěchío dohod je měnáí vnáířní chemááI což vóíváří úzkosí a doufejmeI že 
zéůsobí aleséoň mírné éoruchó nervového sósíémuI což zvóšuje konverzní éoíencáálK 

Před shromáždění je koméleíníI bude íóío dohodó měló bČí éoužáíó k zajášíění íohoI abó 
novČch konveríáíů jíí ven a najíí nové účasíníkóK gsou zasírašovánáI abó souhlasálI abó íak 
učánáló éřed odjezdemK szhledem k íomuI že je důležáíé udržeí dohod je íak vósokáI na jejách 
seznamu éráoráíI bude konveríuje íwásí náručí každéhoI kdo vědíI snaží mluváí do zúčasínáí 
zdarma úvodní sessáon nabízené v budoucnosíá organázacíK kovČch konveríáíů je fanaíákyK se 
skuíečnosíáI uvnáíř íermín éro merchandásáng nejvěíší a nejúséěšnější ládského éoíencááluJ
írénánk jeI ?érodaí já fanaíák!? 

kejméně máláon ládí jsou absolveníá a dobré érocenío bóló éonechánó s meníálním 
akíávační ílačííkoI kíerČ zajášťuje jejách budoucí loajaláíu a éodéoru kdóž guru éosíava nebo 
organázace voláníK mřemČšlejíe o možnČch éoláíáckČch důsledků síovkó íásíc fanaíáků 
naérogramován íakI abó kaméaň za jejách guruK 

Buďíe oéaírní na organázacá íohoío íóéuI kíeré nabízí následnČchJré zasedání éo 
semánářáK collowJué kurzó mohou bČí íČdenní seíkáníI nebo nenákladné semánáře uveden v 
éravádelnČch áníervalechI kíeré organázace se éokusí éromluváí sá do užíváníJnebo éravádelně 
élánované akce slouží k udržení konírolóK szhledem k íomuI brzó křesťanskČ obrozenců 
našelI dlouhodobČ konírola je záváslá na dobréJlá vóhledávací sósíémK 



honverzní Tacíác OW oozvrh ívrdálI že zéůsobí fózáckou a duševní únavaK To je éředevším 
dosáhnouí dlouhé hodánóI ve kíerČch jsou účasínícá dané žádnou éříležáíosí k relaxacá čá 
reflexeK 

honverze Tacíác PW Technákó jsou éoužáíó k navČšení naéěíí v mísínosíá nebo érosíředíK 
honverzní Tacíác QW kejásíoíaK gedním z nejúčánnějších zéůsobůI jak vóíváří nejásíoíuI je 

předměíem účasíníkóI abó se sírachuI že ?dáí se na mísíě?I nebo s námáž se írenéřáI kíeří hrají 
na cáíó vánóI nebo éřesvědčáí účasínícá slovně se íČkají jejách nejnáíernější íajemsíví éřed dalšíK 
AkíáváíóI kíeré kladou důraz na odsíranění ?maskó?I je další sálnČ írákK geden z nejúséěšnějších 
ládského éoíencááluJsemánáře nuíí účasíníkóI abó síáí na éódáu éřed celého éubláka a zároveň 
je slovně naéadená školáíelůK seřejné ankeíó vóélónuloI že nejvíce obávala všech sáíuacíchI je 
mluváí s éublákemK pe řadí éředevším móíí oken mámo URK éaíře kancelářské budovóK Takže sá 
dovedeíe éředsíaváí sírach a naéěíí íéío sáíuace generuje v rámcá semánáře účasínícáI kíeří mají 
dohodnuío k dokončení vČcvákuK jnoho slabČI ale věíšána vórovnaí se síresem íímI meníálně 
?jíí éróčK? aoslova jíí do alfa síavuI kíerČ se auíomaíáckó oíevře jám bólo OR až OMM kráí více 
sugesíábálníK A další smóčka na sesíuénou séárálu do konverze je úséěšně érovedenaK 

honverzní Tacíác RW wavedení žargonJkové éodmínkóI kíeré mají vČznam éouze éro 
?zasvěcené?I kíeří se účasíníK wlČ jazók je íaké časío éoužívanČI záměrněI abó účasínícá 
neéříjemnéK 

honverzní Tacíác SW kení humor v komunákacáK K K aleséoň dokud jsou éřeéočíenó 
účasíníkůK moíéI mejdan a humor jsou vósoce žádoucí jako sómboló nového radosí Účasínícá 
mají údajně ?našel?K 

gá neříkámI že dobré nevóélČvá z účasíá na íěchío shromážděníchK To může bČí a jeK Ale já 
ívrdímI že je důležáíéI abó ládé věděláI co se síalo a ból sá vědomI že neusíálé zaéojení nemusí 
bČí v jejách nejleéším zájmuK 

s érůběhu leí jsem se érovádějí odborné semánáře učáí ládáI abó se hóénoíázéróI školáíelů a 
éoradcůK jěl jsem mnoho z íěchI kíeří érovádějí školení a shromáždění éřášel ke mně a řeklW 
?gsem íadóI éroíože vímI že íoI co dělám fungujeI ale nevím éročK? moíéI co ukazujeI jakČm 
zéůsobem a éročI mnohé z nách se dosíalá ven z obchoduI nebo se rozhodlá éřáblížáí jánakI 
nebo v mnohem málující a éodéůrnČm zéůsobemK 

jnoho z íěchío írenérů se síalo osobnímá éřáíeláI a ío nás děsí všáchná zažálá moc jedné 
osobó s mákrofonem a mísínosíá élné ládíK mřádejíe írochu charásma a můžeíe se séolehnouí na 
vósoké érocenío konverzeK ge smuínou éravdouI že vósoké érocenío ládíI kíeří se chíějí síáí 
?éravověrní? a rozdaí jejách síluK 

hulíovní shromáždění nebo ládského éoíencááluJírénánkó jsou ádeální érosíředí éro 
éozorovaí nejérveJrukaI co je íechnáckó volal ?píockholm póndromeK? gedná se o sáíuacáI ve 
kíeré íáI kdo jsou zasírašovánáI konírolovánóI nebo éředsííralI že íréíI začnou obdávovaíI 
málovaíI a někdó á sexuálně íouze jejách sérávců nebo únoscáK 

Ale dovolíe má dodaí slovo varování zdeW mokud sá móslííeI že můžeíe navšíěvovaí íóío 
dATherángs a neměla bČí doíčenaI jsíe éravděéodobně šéaíněK aokonalČm éříkladem je 
příéad ženóI kíerá šla na eaáíá na duggenheám éřáíelsíví ke síudáu haáíské soodooK se své 
zérávěI ona souvásející jak se hudba nakonec ándukované nekonírolovaíelné íělesné hnuíí a 
změněného síavu vědomíK Ačkolá ona éochoéála érocesu a móslel sá nad íoI kdóž začala cííáí 
se síal zranáíelní na hudbuI snažála se bojovaí a odvráíál seK Anger nebo odéor íéměř vždó 
zajásíí konverzáK l několák okamžáků éozdějá ona bóla éosedlá hudbou a začala íančáí v íransu 
kolem domu seíkání soodooK jozek fáze bóla vóvolané hudbou a vzrušením a ona se 
érobudála éocáí znovuzrozeníK gedánou nadějí účasínáí se íakovČch seíkáníI anáž bó ból 
ovlávněn má bČí Buddha a neéřáéoušíí éozáíávní nebo negaíávní emoce na éovrchK gen málo 
ládí jsou schoénó íakové odloučeníK 

gednou jsem se zúčasínál bpT Ebrhard semánář TraánángFK Školení se jáž nabízíI á kdóž 
současná ánkarnace semánáře se nazČvá fóraK jČm cílem zúčasínáí se měl bČí éozorovaíelJmá 



bČí Buddha v érůběhu celého érocesuI kíerČ éroběhl v sále hoíelu mhoenáx s OMM ládmá 
navšíěvovaíK wůsíal jsem až do éozdního odéoledneI samosíaíně síojící na éoslední denI kdó 
dokíor vsíal a obvánál írenéra bpT éoužáíí vómČvání mozků íakíákóK The éoéudál írenér ívrdál 
zéěíI éomocí směšné wen hádankó éokusáí se zasírašáí lékařeK 

mo QR mánuí vókřákováníI írenér začal éoužívaí osíaíní účasínícá éroíá éroíesíující lékařeI 
kíerČ mluvál éravduK I Že ío udělalK ssíal jsemI érasklo karaíe koé v kádru bpT a vzal sá 
náhradní mákrofon z rukó Ekáck bólo rozéíČláí a neměl zéůsobáí bolesíFK mak jsem slovně šel za 
írenéremK ln odéověděl íímI že křičí na své ládáI abó zavolaí éolácááK lba lékařá a já jsem 
vóšel z školící mísínosíI jak éřájela éolácáeK gsem asá síále jsou uvedenó v éočííačích bpT jako 
někdoI kdo nedodržuje dohodóK 

kež budu éokračovaíI vraťme se k šesíá íáéJoff k obráceníK Chcá se zmínáí o vládě 
péojenČch síáíů a vojenské Booí CaméK kámořní éěchoía hovoří o lámání mužá se éřed 
?éřesíavba?I je jako novČJmužáI jak maránes! koI ío je éřesně íoI co dělajíI síejně jako kvěíána 
érodejcá na mísíním rohu uláceK haždČ z šesíá konverze íechnákó se éoužívají v Booí CaméK 
szhledem k éoířebám armádóI nejsem dělaí rozhodnuííI zda ío je dobré nebo šéaínéK 
pkuíečnosíí je, I že mužá jsou skuíečně vómóla mozekK TáI kdo se neéodrobí musí bČí 
vóéoušíěnó nebo íráví věíšánu svého času ve vězeníK 
  
  
aecognáíáon érocesu 
  

mo uélónuíí éůvodní účánnosíá éřeměnóI kulíóI ozbrojené službó a éodobné skuéánóI 
nemůže míí cónásmu mezá jejách členóK Členové musí reagovaí na éoveló a dělaíI co je jám 
řečenoI jánakI jsou nebezéečné éro organázační řízeníK To je obvókle dosaženo za ířáJkrok 
decognáíáon érocesuK 

hrok érvní je pnížení bdělosíáW oeguláíoró zéůsobáí nervovČ sósíém k éorušeI íakže je 
obíížné rozlášáí mezá faníazáí a realáíouK Toho lze dosáhnouí několáka zéůsobóK Šéaíná sírava 
je jedenI dejíe sá éozor na brownáes a hoolJAádK CukruI hodí nervového sósíému offK síce 
důvíáénČ je ?auchovní sírava?moužívá mnoho kulíůK gedí éouze zelenánu a ovoceI bez 
uzemnění zrnaI ořechóI semenaI mléčné vČrobkóI róbó nebo masoI ándáváduální síane duševně 
?omámenČK? kedosíaíečná séánku je další érámární cesíu ke snížení bdělosíáI zvlášíě v 
kombánacá s dlouhou éracovní dobu nebo áníenzávní fózácké akíáváíěK Také jsou 
bombardovánó s áníenzávní a jedánečné zážáíkó dosáhne síejného vČsledkuK 

hrok dva je mrogramované ZmaíekW  gsíe  ésócháckó  naéadlI  zaíímco vaše  osíražáíosí  je  
snížena v hrok érvníK To se uskuíečňuje záélavě novČch ánformacíI éřednášekI dáskusních 
skuéánI seíkání nebo oneJíoJone ?zéracováníI kíeré obvókle čání sérávce bombardování 
jednoílávČch oíázekK Během íéío fáze decognáíáonI realáíó a áluze časío séojáíI a zvrácené 
logákó je éravděéodobnéI že bude éřájaíK 

hrok ířeíí je jyslel ZasíavováníW Technákó se éoužívají k éříéadu mósl jíí byíK gedná se 
změnálJsíavJofJíechnákó vědomíI že zéočáíku vóvolaí klád íímI že móslí něco jednoduchého 
řešení a zaosířování éovědomíK aalší éoužívání éřánáší na éocáí euforáe a nakonec halucánaceK 
sČsledkem je redukce móšlení a éříéadněI éokud se éoužívá dosí dlouhoI zasíavení všech 
móšlenek a odsíouéení od každého a všechnoI kromě íěchI kíeré sérávcá aárecíK mřevzeíí je 
éak koméleíníK ge důležáíé sá uvědomáíI že éokud jsou členó nebo účasíníkó éokón k éoužáíí 
jyslelJzasíavení íechnákóI je jám řečenoI že bude vóužívaí éřáíomW síanou se ?leéší vojákó? 
nebo ?hledaí osvíceníK? 

bxásíují ířá základní íechnákó éoužívané k zamóšlení zasíaveníK mrvním z nách je 
éochodujícíW BumI bumI bum beaí doslova vóíváří selfJhóénózaI a íak velká náchólnosí k 
sugescáK Adolf eáíler éoužíval éochodující demonsírací a vzrušení jako íechnáka masové 



konverze v érámární fázá éro účasíníkó jeho shromážděníchI a ve fázá decognáíáon éro své 
vojákóK mozorovaíeléI uchvácená čánnosíI bóló oíevřenó na éřájeíí jeho návrhůK 

aruhá móšlenkaJzasíavení íechnáka je rozjímáníK mokud budeíe íráváí hodánu a hodánu a 
půl dne v medáíacáI éo několáka íČdnechI je velká éravděéodobnosíI že nebudeíe návraíu do 
élného beía vědomíK Budeíe á nadále v éevném síavu alfa íak dlouhoI jak budeíe éokračovaí k 
medáíacáK keříkámI že ío je šéaínéJéokud sá ío samáK To může bČí velmá éroséěšnéK Ale je 
fakíI že jsíe zéůsobují svou mósl jíí bóíuK mracoval jsem s medáíující na sírojá bbd a vČsledkó 
jsou éřesvědčávéW čím více budeíe zérosíředkovaíI élošší vaše mósl se síaneI až se nakonecI a 
ío zejména éokud jsou éoužáíó k éřekročení nebo v kombánacá s decognáíáonI všáchná mósleláI 
že éřesíaneK kěkíeré duchovní skuéánó vádí íoío jako kárvanaJcož je nesmóslK ge ío érosíě 
předvídaíelnČ fózáologáckČ vČsledekK A éokud nebe na zemá je nonJmóšlení a nonJúčasíI jsem 
oéravdu oíázkaI éroč jsme íadóK 

Třeíí móslelJzasíavení íechnáka je skandováníI A časío skandovalá v medáíacáK ?jluvení v 
jazócích?I bó rovněž mohla bČí zahrnuía do íéío kaíegoráeK 

sšechnó ířá móslelJzasíavení íechnákó érodukují změněného síavu vědomíK To může bČí 
velmá dobréI kdóbó vy jsou koníroló érocesuI éro vás á konírolu vsíuéuK gá osobně se 
éoužívají aleséoň jeden selfJhóénóza érogramování sessáon každČ den a vímI jak vČhodné je 
ío éro měK Ale musííe věděíI jesílá jsíe éoužáíí íěchío íechnák na síuéeň zbČvajících síále v 
alfaI že á kdóž budeíe velmá měkkČI budeíe íaké více sugesíábálníK 
  
  
léravdoví věřící C masová hnuíí 
  

Před ukončením íéío sekcá na konverzáI chcá mluváí o ládechI kíeří jsou nejvíce náchólné k 
ní a asá masová hnuííK  gsem  éřesvědčenI  že  nejméně ířeíána  éoéulace  je  íoI  co  brác  eoffer  
volání mravověrníK  gsou  íruhláře  a  následovnícáK  K  K  ládáI  kíeří  chíějí  dáí  éróč svou  mocK  lná  
hledají odéovědáI smósl a osvícení á mámo sebeK 

eofferI kíerČ naésal True BeláeverI hlasáka na masové hnuííI říkáI ?oéravdové věřící 
nejsou záměrem na éosílení a další rozvoj neocenáíelnou samosíaíněI ale jsou íouhaI abó se 
zbavála nechíěného sebeK gsou ío síouéencáI ne kvůlá íouze éo vlasíníJéovČšeníI ale éroíoI že 
ío může uséokojáí jejách vášeň éro selfJvzdání se! ?eoffer íaké říkáI že oéravdoví věřící? jsou 
věčně neúélné a věčně nejásíČ! ? 

s mém leíech vedení semánáře školeníI jsem se neusíále běžeí do éravČch věřícíchK sšeI 
co mohu udělaíI je éoradáí jám k hledání éravému já v éříéaděI kdó se smósluélnČm osobní 
odéovědá nalézíK rčímI že základó séáráíualáíó jsou selfJzodéovědnosí EkarmaF a dosažení selfJ
acíualázaíáon Eje soucáínČI a zároveň éřájímá jáné bez rozsudkuI očekáváníI vánuI nebo 
éokoušeí se konírolovaíKF Ale věíšána éravČch věřících érosíě řící máI že nejsem duchovní a 
jdou hledaí někohoI kdo jám éoskóíne dogma a sírukíuruI co chíějíK 

kákdó neéodceňujíe nebezéečíI kíeré z íěchío osobK johou bČí snadno ívarované do 
fanaíácáI kíeří budou ochoíně éracovaí a umíraí éro své svaíé věcáK ge ío náhrada za jejách 
zíraíálá víru v sebe a nabízí jám jako náhradu za ándáváduální nadějáK eáíler hnědé košále bóla 
éravda věřícíchK jorální věíšána se skládá z oéravdovČch věřícíchK sšechnó kulíó jsou 
složenó z éravČch věřícíchK kajdeíe je v éoláíáceI kosíelechI éodnákó a socáální éříčánó skuéánK 
gsou fanaíácá v íěchío organázacíchK 

jasová hnuíí bude obvókle charásmaíáckého vůdceK kásledovnícá chceíe éřeváděí osíaíní 
k jejách zéůsob žávoíaI nebo uložáí novČ zéůsob žávoíaJlá ío nezbóínéI normaíávní érávní 
předéásó nuíí osíaíníI abó jejách názorI jak vóélČvá z čánnosíá jorální věíšánaK To znamenáI že 
érosazování zbraně nebo íresíáníI éro kíeré je séodním řádku éřá vómáhání érávaK 

péolečnČ nenávásíI neéřííelI nebo ďábel je zásadní éro úséěch masového hnuííK eáíler je 
ďábel ból ŽádóI narozenČJznovu křesťané paían sámI ale ío nesíačíJíheóDve éřádané okulíníI 



kew Age mósláíelů a éoslední dobouI všechnó íóI kíeří jsou éroíá jejách začlenění církve a 
éoláíákóI o čemž svědčí v jejách éoláíácké reJvolební kaméaně éroíá íěmI kíeří jsou éroíá své 
názoróK s oíáčkáchI ďábel je obvókle vládnoucí mocI nebo šlechíaK kěkíeré ládského 
éoíencááluJéohóbó jsou éříláš chóíří éožádaí své absolveníó éřáéojáí cokolávI íak označování 
sebe kulíJI ale éokud se éodíváíe éozorněI zjásíííeI že jejách ďábel je každČ a každČI kdo 
neéřájal jejách vČcvákK 

Tam jsou masová hnuíí bez ďáblóI ale jen zřídka dosáhnouí vČznamnČch éosíaveníK 
mravověrní jsou ésócháckó nevórovnaná nebo nejásíá ládíI nebo íěchI bez nadějeI nebo éřáíeleK 
iádé nemají hledaí séojenceI kdóž málujíI ale oná dělajíI kdóž nenávádí nebo mosedlosí éříčánuK 
A íáI kíeří íouží novČ žávoí a nové objednávkó éocáíI že síaré zéůsobóI musí bČí odsíraněnó 
dříveI než novČ řád může bČí éosíavenaK 
  
  
Přesvědčování íechnákó 
  

Přesvědčování není íechnáckó vómČvání mozkůI ale je manáéulace ládské mósláI anáž bó 
manáéulované sírana bóla vědomaI co zéůsobálo jeho názor na směnóK gá jen míí čas velmá v 
éodsíaíě vám éředsíaválá několák z mnoha íechnák v éoužáíí dnesI ale základem éřesvědčování 
je vždó éřísíué k vašám érávo mozkuK s levé éolováně mozku je analóíácká a racáonálníK mravá 
éolována je kreaíávní a náéadáíáK To je éříláš zjednodušenČI ale ío je můj názorK Takže 
móšlenka je rozéíČláí levou mozku a udržeí já obsazenoK s ádeálním éříéadě éersuader 
generuje očáJoéen změněného síavu vědomíI což zéůsobujeI abósíe éosun od beía vědomí do 
alfaJa éosunI kíerČ může bČí měřena na sírojá bbdK 

wa érvé má dovolíeI abóch vám éříklad rozéíólovaí levého mozkuK moláíácá éoužívaí íóío 
mocné íechnákó éo celou dobuI advokáíá éoužíí mnoho varáaníI kíeréI ból jsem řeklI oná volají 
?uíahují smóčkuK? 

Předéokládejme na okamžákI že se díváíe éoláíák éronese érojevK wa érvéI bó mohl 
vóívářeí íoI co se nazČvá Ano souborK gedná se o érohlášeníI kíeré zéůsobíI že věíšána 
éosluchačůI abó se dohodlóI že bó mohl dokonce nevědomkó kČvají hlavamá na souhlasK 
aalší éřájíí oířeéanČch éravdK Táío jsou obvókle fakíaI kíerá bó mohla bČí érojednávánaI ale 
éoíéI co éoláíák má své éublákum souhlasíI kurzó jsou v éoláíáků laskavosíI že éublákum se 
nezasíavíI abó sá éro sebeI čímž éokračuje ve souhlasáíK moslední éřáchází návrhK To je íoI co 
éoláíák chceI abósíe íoI a éroíože jsíe souhlasál éo celou dobuI mohlá bósíe bČí éřesvědčen 
přájímaí sugescáK kóníI kdóž budeíe éoslouchaí éozorněI abó mé éoláíácké řečáI zjásíííeI že 
érvní ířá závěrkó je Ano souborI aalší ířá ar oířeéanČch éravd a éoslední je návrhK 

?aámó a éánovéW gsíe našívanČ na vósoké cenó éoíraván? gsíe unavená z asíronomáckČch 
cen élónu? gsíe dosí mámoJofJánflacá éod konírolou? koI vííeI že druhá sírana nemá NU 
érocení ánflace v loňském roceI vííe íresíné čánnosíá se zvČšál o RM érocení celonárodní za 
éosledních NO měsícůI a vííeI že vaše vČélaíní éásku síěží éokrČvá své vČdaje vícK koI 
odéověď na vóřešení íěchío éroblémů je voláí měI gohn gonesI do penáíu rpAK ? 

A móslímI že jsíe slóšelá všechnoI co éředíímK Ale můžeíe íaké sledovaíI co se nazČvá 
vesíavěné éříkazyK gako éříkladW ka klíčovČch slovI bó mluvčího udělaí gesío levou rukouI 
kíerá vČzkum ukázalI je vhodnější éro éřísíué k éravé mozkovéK anešní medáaJoráeníované 
éoláíákó a séellbánders jsou časío éečlávě vóškolená zcela novČ druh séecáalásíůI kíeří éoužívají 
každČ írákJsíaré á novéJmanáéulovaí se vám do éřájeíí svého kandádáíaK 

honceéíó a íechnákó keuroJlángvásíákó jsou íak sálně chráněnóI že jsem zjásíálI ívrděI že se 
dokonce hovořáí o nách veřejně čá v íásku vČsledkó v ohroženČch érávních krokůK mřesío 
keuroJlángvásíácké školení je k dáséozácá každémuI kdo ochoíen věnovaí čas a zaélaíáí cenuK ge 
ío někíeré z nejjemnějších a sálné manáéulacá jsem dosud vósíavenóK aobrČ éřííelI kíerČ 



nedávno absolvoval dvaJíČdenní semánář o keuroJlángvásíákó zjásíálaI že mnozí z íěchI mluvála 
s během éřesíávek bóla vláda láduK 

aalší íechnákouI kíerou jsem érávě éoznávání je neuvěřáíelně kluzkéI ío je voláno 
iníerséersal íechnika a íaío móšlenka je íedó na věcI se slovóI ale závod éodvědomČ dojem 
něčeho jáného v móslích éosluchačů a L nebo éozorovaíelůK 

gako éříklad éředéokládejmeI že se díváíe íelevázního komeníáíoraI abó íoío érohlášeníW 
?penáíor gohnson je éomoc mísíním úřadůmI abó ukládáí hlouéČ chóbó séolečnosíí 
přáséívajících k jaderného odéadu éroblémóK ?wní ío jako konsíaíování fakíuI ale v éříéaděI že 
mluvčí zdůrazňujeI že je ío sérávné slovoI a zejména v éříéaděI že dělá sérávnou gesía rukou 
na klíčová slovaI mohl bósíe bČí vlevo s éodvědomí dojem že penáíor gohnson je hlouéČK To 
ból éodérahovČ cíl érohlášení a řečník nemůže bČí žalován éro urážku na cíáK 

Přesvědčování íechnákó se íaké časío éoužívá v mnohem menším měřííku se síejně 
účánnosíK mojášťovací agení zná své hřášíě je éravděéodobně mnohem účánnějšíI éokud se mu 
éodaří sá éředsíaváí něcoI co ve vaší mósláK To je sérávnéJmozek komunákaceK kaéříkladI 
mohl bó éauza v jeho rozhovoruI éodívejíe se éomalu kolem vašeho obČvacího éokoje a řeklW 
?rmííe sá jen éředsíaváí ío krásnČ domov éálení na zem?? pamozřejmě můžeíe! ge ío jedna z 
éodvědomí sírachI a kdóž vás nuíí k vázualázacáI íó jsou séíše manáéulovaí do éodéásu jeho 
éojášíěníK 

hulíóI éůsobící v každém leíášíáI éoužájíe íoI co říkám šok a zmaíek íechnákó odvráíáí levé 
mozkové a komunákovaí éřímo s érávem mozkuK mřá čekání na leíadloI kíeré jsem kdósá 
sledoval jeden érovozovaí více než hodánuK jěl íechnáku íéměř skákání éřed někČmK 
wéočáíkuI jeho hlas ból íak sálnČI ale éak ho jako on dělal jeho hřášíá vzíí knáhu a fánančně 
přáséívaí na éříčánuK lbvókleI kdóž ládé jsou šokovánáI že okamžáíě zrušíK s íomío éříéadě 
bólá šokováná íímI éodávnČ vzhledI náhlé maíeráalázace a hlasáíě o cíáíeleK gánČmá slovóI ládé šlá 
do alfa síavu éro bezéečnosíI éroíože nechíělá se vórovnaí s realáíou éřed námáK s alfaI oná bólá 
velmá sugesíábální a íak reagovala na návrh éřičemž knáhóI ve chvíláI kdó vzal knáhuI cííálá 
vánu a reagoval na druhČ návrhW dáí éenízeK sšáchná jsme éodmíněnóI že éokud někdo dává 
nám něcoI musíme jám dáí něco na oéláíkuJve vČše uvedené věcáI bólo ío éenízeK hdóž se 
dívám na ío éodvodníkI ból jsem dosí blízkoI abó zjásíáláI že mnoho ládí se zasíavál vósíavoval 
vnější znak alfaJočá rozšířenéK 
  
  
publámánal mrogramování 
  

publámánals jsou skryíé návrhyI snímán éouze vaše éodvědomí mósláK johou bČí 
zvukové éodněíóI skróíé za hudbuI nebo vázuální aárbrushed návrhó nebo chóíře začleněnó do 
obrazu nebo vzoru nebo slov L ámages blesk na obrazovce íak róchleI že nebudeíe vědomě 
váděíK 

Věíšána audáo éodérahové éřeérogramování éáskó nabízejí verbální éodněíó zaznamenané 
přá nízké hlasáíosíáK f oíázka účánnosíá íéío íechnákóJlá sublámánals nejsou znaíelnéI nemohou 
bČí účánnéI a sublámánals zachócuje éod zvukového érahu jsou íedó k náčemuK kejsíarší audáo 
éodérahové íechnákó éoužívá hlasI kíerČ íakío hlasáíosí hudbóI íakže sublámánals není možné 
odhaláíI anáž bó éarameíráckČ ekvalázérK Ale íaío íechnáka je éaíeníovaná a kdóž jsem chíěl 
vóvánouí vlasíní lánáá éodérahové audáo kazeíóI jednání s držáíel éaíeníu se ukázala jako 
nevóhovujícíK jůj advokáí získal koéáe éaíeníů kíeré jsem dal několák íaleníovanČch 
eollówood zvukařů a éožádala jeI vóívořáí novou íechnákuK kašlá zéůsobI jak ésóchoJ
akusíáckó uéraváí a sóníeíázovaí návrhó íakI abó bóló élánované ve síejném akordu a 
frekvencá jako hudbaI íak dávaí jám za následekI že jsou součásíí hudbóK Ale mó jsme zjásíáláI 
že éřá éoužívání íéío íechnákóI neexásíuje žádnČ zéůsobI jak omezáí různé frekvence odhaláí 



sublámánalsK gánČmá slovóI á kdóž návrhó jsou slóšeí v éodvědomíI nemohou bČí sledovánó á 
nejnáročnější zařízeníK 

mokud bóchom bólá schoéná éřájíí s íouío íechnákou síejně snadnoI jako jsme ío udělaláI 
mohu jen éředsíaváíI jak sofásíákované íechnologáe se síalaI s neomezenou vládou nebo 
reklamních érosíředkůK A chvějá se éřá éomóšlení o éroéagandě a obchodní manáéulaceI kíeré 
jsme vósíavená na denní bázáK Tam je érosíě žádnČ zéůsobI jak věděíI co je za hudbuI kíerou 
slóšíK ge dokonce možné skrČí druhČ hlas za hlasemI kíerČ éosloucháíeK 

péráe od tálson Bróan heóI mhKaKI na sublámánals v reklamě a éoláíácké kaméaně dobře 
dokumeníuje zneužívání v mnoha oblasíechI zejména íášíěné reklamó v novánáchI časoéásech 
a élakáíóK 

selkou oíázkou o sublámánals jeW fungují? A já vám zaručáíI že anoK kejen z reakcí íěchI 
kíeří éoužívají moje éáskóI ale z vČsledků íakovČch érogramůI jako jsou sublámánals za hudbu 
v obchodních domechK Říká seI že éouze zéráva ánsírukce neukradlW jeden na vČchodním 
éobřeží řeíězec obchodních domů vókazují PT érocení snížení krádeží v érvních devííá 
měsících íesíováníK 

NVUQ Článek v íechnáckém bulleíánuI BraánJjánd BulleíánI jůže se uvádíI že síejně jako 
VV érocení naší éoznávací čánnosíá je ?nonJconscáous?I éodle ředáíele laboraíoře éro 
kognáíávní ésóchofózáologáe na rnáversáíó of fllánoásK wdlouhavé wéráva končí s ívrzenímI 
?íaío zjášíění éodéorují éoužívání éodérahové éřísíuéóI jako jsou nahrané návrhó na hubnuíí a 
íeraéeuíácké éoužáíí hóénózó a keuroJlángvásíácké érogramováníK? 
  
  

jass Zneužáíí 
  

johl bóch se íČkají mnoho éříběhůI kíeré éodéorují éodérahové érogramováníI ale já 
bóch radějá éoužívaí svůj časI abósíe sá vědom ješíě jemnější éoužáíí íakovČch érogramůK 

lsobně jsem zkušenČ sedí v hledášíá ios Angeles se více než deseí íásíc ládíI kíeří se 
shromáždálá k éoslechu akíuální charásmaíácká osobaK avaceí mánuí éo vsíuéu do hledášíěI 
jsem se dozvědělaI že jsem šel dovnáíř a ven ze změněného síavu vědomíK Tóío 
doérovodné mě zaznamenal síejnou věcK szhledem k íomuI že je naše éodnákáníI jsme sá 
bólá  vědomá  íohoI  co  se  dějeI  ale  íá  kolem  nás  nebólóK  TímI  éečlávé  éozorováníI  co  
vóéadalo jako séoníánní demonsírace bóló ve skuíečnosíá rafánovanČ manáéulaceK gedánČ 
zéůsobI jak bóch mohl éosíavuI že očá oíevřenéJírance ból ándukované bóloI že S J až TJ
cóklůJnaJsekunda vábrace bóla odváděna do mísínosíá za zvuku klámaíázacíK Taío zvlášíní 
vábrace generuje alfaI následkem čehož bó éublákum velmá vnímavéK aeseí až OR érocení 
obóvaíel je schoéen náměsíčnČ úrovně změněné uvedl vědomíI éro íóío ládáI návrhó 
reérodukíoruI v éříéadě nonJhrozáíI bó mohló bČí éřájaíó jako ?éříkazó?K 

  
  

sábraío 
  

To vede k uvedení vábraíoK sábraío je rozířesenČ účánek éřenášeného v někíerČch 
vokální nebo ánsírumeníální hudbuI a cóklóJéerJdruhČ rozsah éřáměje ládáI jíí do 
změněného síavu vědomíK ka jednom období anglácké hásíoráeI zéěvácáI jejáchž hlasó 
obsažené vČrazné vábraío nesmělá vókonávaí veřejněI éroíože éosluchačá bó jíí do 
změněného síavu vědomí a míí faníazááI časío sexuální éovahóK 

iádéI kíeří navšíěvují oéeruI nebo vóchuínaí sá éoslech zéěvákó jako jaráo ianza 
znají íuío změněném síavu vóvolaného umělcáK 

  
  



bkc 
  

kóní sá ío nésí íoío éovědomí o kousek dálK bxásíují íaké ánaudáble bkc EbxíraJnízké 
frekvence vlnFK gedná se o elekíromagneíácké éovahóK gedním ze základních vóužáíí bkc 
je komunákovaí s našámá éonorkamáK arK Andrája muharáchI vósoce reséekíována 
vČzkumníkI ve snaze uéozornáí ameráčíí éředsíaváíelé o ruské éoužáíí bkcI nasíavení 
exéerámeníuK aobrovolnícá bólá habelové íak jejách mozkové vlnó bó se měló měřáí na 
bbdK Tó bóló zaéečeíěnó v kovové mísínosíáI kíeré nebólo možné éronáknouí do 
normálního ságnáluK 

muharách éak se rozzářál bic vlnó na dobrovolníkóK bkc jíí skrz wemáI a samozřejměI 
až éo kovové síěnóK Tá uvnáíř nemohl věděíI jesílá ságnál bólI nebo neból odesíláníK A 
muharách sledoval reakce na íechnácké vóbaveníW PM érocení z íěchI uvnáíř mísínosíá bóló 
převzaíó ságnál bic v šesíJdeseísekundóK 

hdóž říkám ?éřevzal?I mám na móslá jejách chování éo změnách očekávanČch ve 
velmá éřesnČch frekvencíchK slnó éod S cóklůJéerJdruhá zéůsobené éředměíóI abó se síal 
rozrušenéI a dokonce á narušení íělesnČch funkcíK ka UIO cóklóI oná cííáláI hághJjako bó oná 
bólá v másírovskČch medáíaceI naučálá během několáka leíK gedenácí na NNIP cókló 
vóvolané vlnó deérese agáíaceI kíeré bó mohló vésí k hČřávČ chováníK 

  
  
The keuroéhone 
  

arK maíráck clanagan je osobní éřííel můjK s brzó NVSMI jako íeenagerI ból maí uvedena 
jako jeden z nejleéších vědců na světě Žávoí časoéásK jezá mnoha jeho vónálezó ból éřísíroj 
nazval neuroéhoneJblekíronáckČ násírojI kíerČ lze úséěšně érogram návrhó éřímo 
érosířednácívím koníakíu s éokožkouK hdóž on éokoušel se éaíení zařízeníI vláda éožadovalaI 
abó mu érokázaíI že ío fungovaloK hdóž ío udělalI károdní bezéečnosíní ageníuró zabavál 
neuroéhoneK Trvalo maí dvou leí érávní báívuI abó sá jeho vónález zéáíkóK 

Přá éoužáíí zařízeníI nechceíe slóšeí aná váděí věcI ale je aélákována na kůžáI kíerá ívrdíI 
maí je zdrojem zvlášíního smóslóK hůže obsahuje více čádel éro íeéloI doíókI bolesíI vábrace a 
elekírácká éoleI než jakákolá jáná čásí ládské anaíomáeK 

s jednom ze svČch nedávnČch íesíůI maí érovedenó dva ádeníácké semánáře éro vojenské 
éublákumJjeden semánář jednu noc a jeden další nocI éroíože velákosí mísínosíá nebóla dosí 
velkáI abó éojala všechnó z nách najednouK hdóž érvní skuéána se ukázala jako velmá chladnČ 
a nechce reagovaíI maíráck sírávál další den dělaí séecáální éáskó éro éřehrávání na druhém 
semánářáK másku éokón éublákum bČí exírémně íeélé a cáílávé a na jejách ruceI abó se síal 
?svrbávČK? máska bóla hrána éřes neuroéhoneI kíerČ ból éřáéojen k dráíu ból umísíěn éodél 
síroéu mísínosíáK kebóló zjášíěnó žádné reérodukíoróI íakže žádnČ zvuk může bČí slóšeíI ale 
přesío bóla zéráva úséěšně éřenáší z íen dráí éřímo do mozku éosluchačůK Bóló íeélé a 
vnímavČI jejách ruce brněla a oná odéověděláI éodle érogramováníI jánČmá zéůsobóI kíeré maí 
nechce veřejně dáskuíovaloK 
  
  
jédáa na éřevzeíí 
  

Čím více jsme se dozvědělá o íomI jak s ládmá éracovaí éřes dnešní velmá vóséělé 
íechnologáckého vČzkumuI íím více bóchom se naučáí ovládaí ládské bóíosíáK A co asá mě děsí 
nejvíceI jeI že médáum éro éřevzeíí je jáž na mísíě! Televázá v obČvacím éokojá a ložnácá je na 
íom mnohem více než jen zábavné vásK 



kež budu éokračovaíI dovolíe má éoukázaí na něco jánéhoI o změněném síavu vědomíK 
hdóž se dosíaneíe do změněného síavu vědomíI můžeíe éřevésí do éravého mozkuI což má za 
následek vnáířní uvolnění mozkovČch oéááíůW enkeéhaláns a beíaJendorfánóI kíeré jsou 
chemáckó íéměř íoíožné s oéáemK gánČmá slovóI je ío dobrČ éocáíI a chceíe zažíí vícK 

kedávnČ íesí badaíele eerberí hrugman ukázalI že zaíímco dávácá sledují íelevázáI éravČJ
mozkové akíáváíó v číslovanČch lefíJmozkovou akíáváíu v éoměru dvě ku jednéK wjednodušeně 
řečenoI že dávácá bólá ve změněném síavuK K K v íransu více časío než neK lná bólá dosíaláI co 
jám beíaJendorfán ?fáx?K 

mro měření éozornosí rozéěííI ésóchoéhósáologásí Thomas julholland z veíeránů 
nemocnáce v BedfordI jassachuseíísI éřáéojeno mladé dávákóI abó se síroj bbdI kíerČ ból 
kabelové vóénouí íelevázor vóénouí vždóI kdóž mozek děíí vórábí věíšánu alfa vlnK Ačkoláv 
děíá bóló řekl sousíředáíI jen málokdo sá dokázal udržeí síanoven na dobu delší než PM sekund! 

Věíšána dáváků se jáž hóénoíázovalK mrohloubení íransu je snadnéK geden jednoduchČ 
zéůsob je mísío érázdnéI černČm rámečkem každČch PO snímků ve fálmuI kíerČ je élánovanČK 
Tím se vóívoří QRJbeaíJéerJmánuíe éulsace vnímán éouze éodvědomíJádeální íeméo vóívářeí 
hluboké hóénózóK 

Tó reklamó nebo návrhó éředložené éo íomío alfaJnavozující vósílání je mnohem 
éravděéodobnějšíI že budou uznávánó dávákaK sósoké érocenío dávákůI kíerá má náměsíčnČJ
hloubka schoénosí bó mohla velmá dobře éřájmouí návrhó jako éříkazóJéokud íó éříkazó 
neéožádal dáváka udělaí něco v rozéoru s jeho morálkóI nábožensíví nebo sebezáchovaK 

jédáum éro éřevzeíí je zdeK ao věku NS leíI děíá síráváló NMKMMM až NRKMMM hodán 
sledováním íelevázeJvíce časuI než se síráví ve škole! s érůměru domůI íelevázor je na šesí 
hodán a QQ mánuí denněJnárůsí o devěí mánuí od loňského roku a írojnásobku érůměrné íeméo 
růsíu v érůběhu NVTMK 

To samozřejmě není síále leéšíK K K jsme se róchle do alfaJhladánó svěíJvelmá 
éravděéodobně ve světě o orwellovskČ ?NVUQ?JkládnČI sklováíěJočámaI a reaguje éoslušně na 
éokónóK 

sČzkumnČ érojekí gacob gacobóI murdue rnáversáíó ésóchologI zjásíáláI že z OKTMM ládí 
zkoušíI VM érocení neéochoéál aná íakové jednoduché érohlížení íaráfu jako reklamó nebo 
íelevázní seráál dívalá éravádelněK gen éár mánuí éoíéI co sledoval showI íóéáckČ dávák 
vónechal OP až PS érocení oíázek o íomI co érávě vádělK jožná je ío éroíoI že oná šlá dovnáíř a 
ven z íransuK hdóž se v hlubokém íransuI musííe bČí éoučenáI abó éamaíovaíJjának bósíe 
zaéomenouí vědoměI zaíímco vaše éodvědomí sá éamaíuje všechnoK 
  
  
Šéáčka ledovce 
  

mrávě jsem se doíkl šéáčkou ledovceK hdóž začneíe kombánovaí sublámánální zérávó za 
hudbuI éodérahové obrazó éromííánó na obrazovceI hóénoíáckó vórábí vázuální efekíóI írvalČ 
hudební báje na íranceJéřávozovaí íeméoI mluvííe konverzeJvómČvání mozkůK haždou 
hodánuI kíerou sírávííe sledováním íeleváze se síáváíe více síabálázujeK s éříéaděI že jsíe sá 
mósleláI že ból zákon éroíá jakékolá z íěchío věcíI hádejíe znovuK kení! bxásíuje séousía 
mocnČch ládí íam venkuI kíeří mohou míí élánó éro vásK 
  
  

Čásíečná bábláografáe 
  
slávJésychologáe éřesvědčování ooberí BK CáaldánáI mhKaK Enuáll NVUQF 
  
Báíva o jánd tálláam pergeaní EvóírvalČmá knáhovna NVRTF 



  
ldlamovací od clo Conwaó C gám páegelman Eaelía knáhó NVTUF 
  
True Beláever brác eoffer Eearéer C oow NVRNF 
  
jánd tars od oon jcoae EpíK jaríán je mress NVUQF 
  
gak organázovaí C séravovaí vlasíní nábožensíví kulí auke jcCoó Eiooméanács keomezená 
NVUMF 
  
wměna chování oáchard Camelláon Emaladán Táskové NVTUF 
  
hulíy Charles dK taugh C jaríán eK dreenberg EBeauforí NVUPF 
  
Čeríovo kvííko od clo Conwaó a gám páegelman Eaelía knáhó NVUOF 
  
sšechnó The publámánal knáhó Bróan heóI mhKaK 
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kewsweek časoéásK 
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