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d~ng=pí~lkáng=je=sósíémová=form~=konírolóI=kíerá=se=sn~ží=znáčáí=k~ždČ=~séekí=cílené=lbč~né=
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síejně=j~ko=se=ío=sí~lo=v=jánČch=séolečnosíechI=kde=m~jí=íóío=éodobné=druhó=obíěžování=
érogr~mů=ból~=éroveden~K=qo=vše=je=součásíí=sósíému=koníroló=~=éosuzování=shodóI=kíerá=ból~=
n~=mísíě=éo=mnoho=leíK=honírolní=sósíémI=s=mnoh~=mísínímá=skuéán~má=~=éodkožíI=kíeré=se=
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pí~lkáng=mroxóI=lrg~názov~ná=pí~lkángI=mroíože=pí~lkángI=julíáJpí~lkángI=~le=je=ío=všechno=
součásíí=síejného=obíěžování=éroíokolK=Co=mnoho=ládí=neuvědomujeI=jeI=že=d~ng=pí~lkáng=je=
jen=jeden=éříd~vek=íéío=sósíémové=formó=konírolóK=bxásíují=á=d~lší=formó=koníroló=éoužíván=
éoíl~čáí=~=udržeí=jednoílávcá=v=ř~děK=gáné=formó=nebo=éřívěskó=z~hrnujíI=~le=nejsou=omezenó=n~W=
jobbángI=ClfkqbimolI=_uzzs~wI=z~sířenou=válkuI=áníerneíové=šák~nóI=~ídK=qo=jsou=jen=
někíeré=z=názvů=je=věnován~=velmá=sí~rá=hr~I=kíerá=oéěí=hr~je=od=sládó=n~=jejách=nác=neíušící=
obč~néK==
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lfácáálně=cíle=mohou=bČí=ozn~čenó=~=vóšeířenó=éro=éodezřeníI=nebo=hlášené=chováníK=
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bČí=vědomá=íoío=ozn~čení=~=monáíorov~cí=sósíémI=nebo=že=zn~čnou=čásí=n~ší=séolečnosíá=jsou=
nóní=vóužívánó=j~ko=Cáíázen=reséondeníůK==
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hdo=se=úč~síní?==

iádé=ze=všech=séolečenskČch=vrsíevI=jsou=součásíí=íohoío=sósíémuI=éroíože=j~kmále=cíl=je=
ozn~čenI=je=jejách=ánform~ce=dásírábuován=šároké=séekírum=ládíI=org~náz~cí=~=komunáíK=iádé=ze=
všech=r~sI=věkuI=éohl~víK=h~ždé=odvěíví=séolečnosíáI=kíeré=sá=můžeíe=mósleíI=je=součásííK=
Cávální=péáes=L=pnáíches=z~hrnujíI=~le=nejsou=omezenó=n~W=dener~l=dělnícáI=boh~íČI=cóklásíóI=
překuéníkó=drogI=užáv~íelé=drogI=ládé=n~=ulácáI=éunksI=háé=hoé=kulíuróI=hhhI=černá=~kíávásíůI=
církevní=skuéánóI=mládežnácké=skuéánóI=h~sáčůI=éolácáe=úřednícáI=érávnícáI=ér~covnícá=ve=
zdr~voínácívíI=obchodě=chov~íeléI=služkóI=domovníkůI=k~belové=ánsí~láíoróI=osobó=íelefon=
oér~váíI=m~ál=doér~vcáI=zámečnícáI=elekírákářáI=~ídK=q~m=oér~vdu=není=žádnČ=mánámální=nebo=
m~xámální=věkové=rozéěííK=Článek=vóšel=nedávno=ve=selké=_ráíánááI=řík~í=oná=bólá=nábor=děíí=
jáž=ve=věku=osmá=leí=se=Coverí=ládská=zér~vod~jskČch=zdrojůK==

seřejné=ándáváduálníI=že=cílenou=ándáváduální=éřáchází=do=síókuI=jsou=vzhledem=k=íomuío=
v~rováníK=qoío=ozn~čení=z~č~lo=s=dobrČmá=úmóslóK=mr~covnícá=~=séolečensíví=j~ko=celek=m~jí=
érávo=bČí=oznámenóI=éokud=se=chósíáíe=seíkáváme=s=ř~dou=osobI=kíeré=m~jí=násálnéI=nevhodné=
hásíoráeK=lbč~né=chíějí=míí=možnosí=chránáí=sebe=~=své=komunáíóI=nácméně=co=se=dějeI=jeI=že=
íenío=érogr~m=se=í~ké=éoužívá=k=f~lešně=n~=nevánné=ládáK==

http://gangstalkingworld.com/Forum/YaBB.pl?num=1205738832/0


jnozí=necháéou=~ná=jednoI=že=n~=koncá=důsledku=íoío=ozn~čeníI=íoío=obíěžování=éroíokol=je=
znáčáí=člověk~K=jnoho=ládí=v=dnešní=séolečnosíá=se=bojíI=že=jsou=ochoíná=vzdáí=se=osobních=
svobodI=z~=f~lešnČ=éocáí=bezéečíI=~=éokud=ío=zn~menáI=že=odebrání=éráv~=n~=jáné=osobó=ke=
sélnění=íohoío=úkoluI=nem~jí=žádnČ=éroblém=děl~íK==

mroč=se=ládé=úč~síní=d~ng=pí~lkáng?==

bxásíuje=mnoho=důvodůI=že=někdo=se=éodílí=n~=íéío=čánnosíáK==

bxásíuje=mnoho=důvodůI=že=někdo=se=éodílí=n~=íomíoK==

NK=kěkíeří=ío=éro=éocáí=mocáI=že=jám=dáváK=j~jí=éocáíI=éod=konírolouK=I=Že=víI=kdo=je=šé~ínČ=~=
kdo=éoířebují=chránáí=sebe=~=své=komunáíó=zK==

OK=gání=ío=j~ko=zéůsobI=j~k=získ~í=éřáíele=~=udržeí=k~m~rádóK=ge=ío=něcoI=co=socáální=~=záb~v~=
éro=něK=jálujíI=že=zvlášíní=éocáí=sledov~í=~=chránáí=své=komunáíóK=jnohé=séolečnosíá=éoužív~jí=
jednou=rukou=zn~kovČ=j~zók=éro=komunák~cá=~=je=velmá=účánnČ=éřá=odbourávání=r~sóI=éohl~víI=
věkI=socáální=b~ráéróK=ge=í~ké=mojďme=jám=věděíI=kdo=je=n~=jejách=sír~něI=vs=kíeří=bó=mohlá=bČí=
éoíencáální=cílK==

PK=gání=jsou=nucenáI=nebo=vódíráná=ze=sír~nó=síáíu=nebo=éolácáe=do=kíeré=se=úč~síníK=sáděl=jsem=
éár=ládí=vóvíjen=íl~kI=do=kíeré=se=úč~síníK==

QK=gsou=ío=řík~lI=že=oná=jsou=součásíí=vl~síá=nebo=národní=bezéečnosíáK=gsou=ío=řík~lI=že=oná=jsou=
éoužáíó=n~=éomoc=udržeí=~=očí=o=nebezéečnČch=nebo=cáíově=n~rušenČmá=jedáncáK=sádí=s~má=
sebe=j~ko=hrdánskČ=zvědó=éro=síáíK==

RK=lsí~íní=jsou=jen=mísíní=hrdlořezové=nebo=ánformáíorůI=kíeří=jsou=jáž=vóužívánó=éro=jáné=
čánnosíáI=~=jejách=energáe=jsou=jen=odkloněnó=éřes=do=íěchío=péolečensíví=v=obl~síá=zdr~ví=~=
bezéečnosíá=érogr~můK=k~éřK=kěkíeré=mohou=bČí=uvedenó=volbó=monáíoráng=cílenou=
ándáváduální=éro=péolečensíví=nebo=éolácáe=vs=jíí=do=vězeníK==

SK=gání=jsou=vóérávěnó=éřímo=lží=~=éomluv=o=cílové=dosí~íI=~bó=šlá=séolu=s=náčáí=cíle=žávoí~K=
k~éřK=jnoho=éečující=rodánó=řeklI=že=jednoílávcá=se=zobr~zí=duševní=zdr~víI=~=může=bČí=
nebezéečí=éro=sebe=nebo=péolečensíví=j~ko=celekI=~=že=ozn~čování=je=nezbóíné=éro=udržení=
komunáíó=v=bezéečíK=gsou=éožádánáI=~bó=nezveřejňov~l=íeníoK==

TK=jnohé=z=nách=jsou=vš~k=jen=érůměrné=obč~nóI=kíeří=se=v=érůběhu=děje=o=jejách=k~ždodenní=
érácáI=jsou=vóužívánó=k=udržení=éozorI=~=jeJlá=ozn~čen=cíl=éřájde=do=jejách=blízkosíáI=jsou=
éožádánáI=~bó=sledov~íI=monáíorov~í=~=sledov~í=cíl=K=ge=ío=zéůsobI=j~kČm=séolečnosíáK==

g~ké=jsou=někíeré=íechnákó=éoužív~né=éroíá=cílům?==

Několák=z=nejběžnějších=íechnák=jsou=uvedenó=nížeK==

Několák=z=nejběžnějších=íechnák=jsou=uvedenó=nížeK==

~F=hl~sácká=klám~íáz~ceK==



wískání=cílenou=ándáváduální=cáílávosí=n~=k~ždodenní=éodněíóK=Cílenou=ándáváduální=érůběhu=
měsíce=nebo=dokonce=rokóI=je=neg~íávně=cáílávé=n~=k~ždodenní=éodněíóI=kíeré=se=é~k=éoužáje=
éro=obíěžov~í=jeK=moužívá=se=n~=veřejnosíáI=~bó=věděláI=že=jsou=neusíále=obíěžováná=~=
monáíorovánóK=kěkíeré=éříkl~dó=k~ždodenní=éodněíóI=kíeré=bó=mohló=bČí=éoužáíóI=z~hrnujíW=
zvukóI=b~rvóI=vzoróI=~kceK=k~éřK=ČervenáI=bíláI=žluíáI=éáskóI=éer~=kláknuííI=klíče=cánk~jícíI=
hl~sáíČ=k~šelI=hl~sáíé=éískáníI=hl~sáíČ=éoílesk=élácnuíím=rukou=dohrom~dóI=mobální=íelefonóI=
noíebookóI=~ídK==

bF=OQ=L=T=honírolního=qo=bude=z~hrnov~í=vl~jkó=~=éo=cílové=všude=jdouK=fnform~ce=o=cílovéK=
q~mI=kde=n~kuéov~íI=ér~cov~íI=hráíI=kíeří=jejách=éřáíelé=~=rodán~=jsouK=_líží=cílI=éohóbující=se=
do=péolečensíví=nebo=do=bóíuI=kde=žájíI=n~=éroíější=sír~ně=uláceK=pledování=cíle=íelefonI=důmI=~=
éočíí~č čánnosíK=aohled=n~d=éoláíákóK==

cF=fzol~ce=řekl=cíleK==

qo=se=děje=éomocí=zérávK=lzn~čování=je=chíěl=v~rov~í=péolečensívíI=~le=oná=se=chov~jí=j~ko=
málo=víc=než=éomluvó=k~mé~níK=mředsí~vují=jednosír~nné=éosouzení=cílů=chování=~=~kíáváíuK=
Cílem=je=nákdó=nedovolál=řícá=své=sír~ně=éříběhu=nebo=zrušíe=jejách=jménoK=qoío=jednosír~nné=
éosouzení=může=z~hrnov~í=f~lešné=zérávóI=lžáI=~=legáíámní=mámořádnČch=událosííI=kdó=ból=
sí~noven=cíl=n~horuK=k~éřK=iádé=v=cílů=péolečensíví=je=řečenoI=že=cíl=je=šílenéI=nebezéečnéI=
zlodějI=n~=lékóI=érosíáíuík~I=éedofálI=v=nesnázích=z~=něcoI=je=ířeb~=ohlíd~íK=qenío=velmá=
ozn~čování=s~mo=o=sobě=je=schoéen=vóívořáí=é~r~noá~I=~=f~lešné=áníeréreí~ce=k~ždodenních=
událosííK==

pouboró=bude=dokonce=vóráběí=n~=cílK==

qo=bólo=érokázánoI=že=péolečensíví=oznámení=j~kéhokoláv=druhu=mohou=~=děl~jí=vóívořáí=
éocáí=é~r~noáe=uvnáíř=péolečensívíK==

dF=eluk=~=n~éodobování=k~mé~něK==

k~rušení=cíle=žávoí~I=séáí=s=hl~sáíČm=elekírácké=nář~díI=sí~vebníI=síereofonníI=dveře=
z~bouchnouíI=~ídK=jluváí=n~=veřejnosíá=o=soukromé=věcá=v=žávoíě=cíleK=k~éodobování=čánnosíí=
cíleK=s=éodsí~íě=nájmu=cíl=vědíI=že=jsou=v=cílá=žávoí~K=aenní=rušeníI=nácI=co=bó=bólo=éříláš=
zjevnéI=~bó=neírénov~né=okoI=~le=ésóchologáckó=éonážující=~=éoškozuje=cílové=v=érůběhu=č~suK==

eF=h~ždodenní=žávoí=éřesíávkó=~=éouláční=dáv~dloK==

_óí=éneum~íákóI=nedosí~íek=séánkuI=druggáng=éoír~vánI=uvádění=šéínó=n~=cíle=m~jeíkuK=j~ss=
cázáncá=děl~í=věcá=n~=veřejnosíáI=~bó=obíěžují=cíleK=qóío=cázáncá=mohou=dosí~í=íexí=mess~ged=bČí=
v=určáíém=č~se=~=mísíěI=~=érováděí=konkréíní=oé~ířeníK==

fF=áníerneíové=šák~nóK==

blekíronácké=érosíředkó=mohou=bČí=éoužáíó=k=vóívoření=áluzeI=že=cíl=má=duševní=zhrouceníI=á=
kdóž=ve=skuíečnosíá=jsou=cílená=~=obíěžováná=komunáí~I=kíerá=se=sn~ží=éřáměí=k=éohóbuI=
éroíože=oná=věříI=že=osob~I=je=nebezéečíI=nebo=nežádoucíK=qenío=och~bující=sósíém=umožňujeI=
~bó=péolečensíví=éov~žov~í=cíl=j~ko=nážšíI=než=někohoI=komu=je=dovoleno=obíěžov~í=~=
šák~nov~íK=qo=jám=dává=éovolení=k=íomu=nevóslováíelné=věcá=nevánnČ=cíleI=~=jejách=rodánóK==



qóío=~kce=bó=se=mohlo=zdáí=neškodnáI=~bó=íóío=Cáíázen=reséondeníůI=~le=ve=skuíečnosíá=
oé~íření=bó=mohl~=bČí=éříčánou=velkČ=ésóchologáckČ=ír~um~=n~=cílK=k~éřK=_lokování=cílů=
cesíóI=j~k=se=éřed=námá=v=soul~duI=řezání=čá=boxu=je=v=n~=sálnácáI=říká=nebo=dělá=věcáI=vóvol~í=
odezvu=od=cíleK=AídK=ge=ío=j~ko=smrí=íásíce=é~éírovČch=řezóK=geden=nebo=dv~=menší=áncádeníó=
nebudou=éoškozov~í=cíleI=~le=v=érůběhu=č~su=cíl=se=éom~lu=nosí=dolůK==

ldkud=éodéoru=nebo=fán~nční=érosíředkó=n~=íuío=éochází?==

Ačkolá=d~ng=pí~lkáng=sám=o=sobě=je=nemorální=~=neeíácké=v=éříroděI=érogr~můI=j~ko=ból~=í~ío=
v=demokr~íáckČch=zemíchI=~=nákdo=demokr~íáckČch=zemích=vždó=fán~ncovánó=síáíemK=gsou=
jedáníI=s=dosí~íkem=éenězI=koordán~cá=~=síluI=~bó=í~kovČ=sósíém=n~=mísíěK=qóío=CoJkoordánov~í=
úsálí=é~k=se=z~=ruce=s=osí~ínímá=n~=íéío=sósíémové=formó=koníroló=~=obíěžováníK==

?sládnoucí=péolečensíví=s=železnou=éěsííK=?p~vvó=íóéó=čánnČch=v=íresíním=řízení=sá=uvědomálI=
že=v=rámcá=communáíó=éolácáng=rubrákóI=éolác~jíáI=komunáíních=skuéánI=mísíních=fáremI=
soukromČch=n~d~cíI=obč~n=ánformáíorů=~=federálnímá=orgánó=bó=mohló=ívořáí=~lá~nceI=~náž=bó=
docházelo=k=éroíesíům=veřejnosíáK?=Coverí=~kce=ČívríleíníI=v=léíě=NVVTK=?==

hííéWLLwwwK~lbáonmonáíorKcomLVTNNbLéolácángKhíml==

Co=můžeíe=uděl~íI=~bó=éomohl~?==

NK=mokud=znáíe=někohoI=kdo=je=z~měřen~=íímío=zéůsobem=neéosílejíe=jíí=séolu=s=nímK=
keéředéokládejíeI=že=osob~=je=vánn~I=nebo=šé~ínČ=člověkK=jnoho=nevánnČch=ládí=jsou=v=
souč~sné=době=cílenéI=~=ládé=jsou=lh~lK=q~ío=form~=obíěžování=je=sósíémové=~=je=ío=o=síáíní=
konírole=~=shod~K=sójádřáí=Cílem=íohoío=obíěžování=je=znáčáí=jednoílávé=č~seK==

OK=mokud=jsíe=sá=vědomá=někoho=někdo=obíěžuje=íímío=zéůsobemI=nenáé~dně=n~směrov~í=je=n~=
webové=síránkóI=kíeré=se=z~bČv~jí=d~ng=pí~lkángI=nebo=mísí=určenČch=éro=cílené=osobóK=
Vědění=je=mocK==

PK=jůžeíe=sá=nenáé~dně=n~bídnouí=svou=éodéoru=n~=někohoI=kdo=je=éoškozenI=ve=velmá=m~lém=
málo=zéůsobóK==

QK=jůžeíe=sá=éřánésí=~ž=éředměíem=d~ng=pí~lkáng=nebo=cílenČch=osobK==

SK=jůžeíe=sá=nenáé~dně=n~zn~čujíI=že=mísíní=novánó=čá=komunáíní=é~éíró=vóíásknouí=článkó=o=
cílené=gednoílávcá=nebo=dokonce=n~és~í=objekíávní=kus=o=d~ng=pí~lkángK==

g~k=se=úč~sínícá=komunákov~í?==

homunák~ce=se=odehrává=v=několák~=zéůsobóK=hdóž=se=n~=ulácá=nebo=v=~uíech=hlídkováníI=
éoužív~jí=b~seb~ll=nebo=pí~sá=j~ko=ságnálóK==

jezá=ně=é~íří=věcá=j~ko=kleénuíím=n~=sír~ně=nosuI=kouíkem=ok~I=k~ríáčování=zéěí=vl~só=P=kráíI=
nechv~lně=éroslulé=dvojí=mrknuííI=~ídK==

http://www.albionmonitor.com/9711b/policing.html


wde=je=sezn~m=ságnálů=pí~sáI=že=vČchodoněmecká=~rmád~=vóužíí=k=éoužáííK=q~jná=éolácáe=pí~sáK=
hííéWLLwwwKníhéosáíáonKcomLsí~sál~ndKéhé==

págnáló=éro=mlwlolsÁkÍ==

NK=mozor!=mředměí=se=blíží=J=íouch=nos=s=rukou=nebo=k~éesníkem==

OK=mředměí=se=éohóbuje=n~I=jíí=dáleI=nebo=éředjíždění=J=zdváh=vl~só=s=rukouI=nebo=zvČšáí=
klobouk=kráíce==

PK=mředměí=síojí=n~=mísíě=J=ležel=jedné=sír~ně=éroíá=zéěíI=nebo=n~=břáše==

QK=mozorování=Agení=chce=ukončáí=éozorováníI=éroíože=éokróíí=ohroženó=J=z~íáčkou=~=éřeváz~í=
ík~náčkó==

RK=mředměí=návr~íu=J=obě=ruce=éroíá=zéěíI=nebo=n~=břáše==

SK=mozorování=Agení=chce=mluváí=s=qe~m=ie~der=nebo=jánČch=éozorování=k~nceláře=J=vzíí=z=
~kíovkó=nebo=ekváv~leníní=~=érozkoum~í=obs~hK==

g~ké=zdroje=jsou=k=dáséozácá?==

bxásíuje=mnoho=zdrojů=n~=áníerneíu=~=jánde=o=íuío=formu=obíěžováníK==

wéráv~W=NK=hííéWLLwwwKkersélebedebKcomLmósíuffLéoláceLédqJengKmac==

hnáhóW=NK=dj_=_~áleóI=?éřekonání=éroé~síáK?==

OK=dlorá~=k~ólorK=?NVVS?==

PK=hrásíán~=_orjesson=?fnío=_uzzs~w?==

QK=gám=oedden~=?érásk~č=hulíur~?==

RK=ko~=a~venéorí=?jobbángW=bmocáonální=zneužívání=v=~meráckém=ér~covášíá?==

SK=t~rd=ChurchállI=gám=s~nder=t~ll=?Clfkqbimol=dokumeníech?==

TK=Ann~=séonzor=?pí~sál~nd?==

UK=Chránáče=n~=mráválegeW=oed=družsív~=~=éolácejní=reérese=v=měsíské=Ameráce==

VK=sácíor=p~níoro=?dApifdeqfkd=g~k=řídáí=své=neéřáíele=Cr~zó?==

NMK=Aníhonó=_rán~=?puburb~n=péáes?==
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· g~ké=jsou=jejách=sl~bánó?==
· g~ké=věcá=se=jám=líbí=~=nelíbí?==
· Co=můžeíe=uél~íáí=jám?==
· Co=můžeíe=vódírání=jám?==
· g~k=můžeíe=íór~n=je?==
· g~k=mohou=nejléée=řídáí?==

qo=vše=se=bude=éoužáí~=k=sesí~vení=érofálu=cíle=~=é~k=se=dosí~í=do=sáíu~ceI=n~=jejách=úkorK==

káhodné=seíkání==

qo=bude=ládá=n~=ulácáI=kdo=jsíe=náhodně=~=neček~ně=n~r~záíK=sóé~dá=ío=úélně=éřározené=~=zdá=
seI=že=náhodné=seíkáníK==

johou=éožád~í=o=íelefonní=číslo=éo=z~éojení=sám=v=rozhovoruK=weéíejíe=se=íěI=nebo=jen=zeéí~íI=
k~m=jdeíeK=Cokoláv=od=m~lČch=mluváí=delší=konverz~ceK==

weéíejíe=se=n~=náhr~dní=změnóK==

sše=s=cílem=dozvěděí=něco=o=vásI=nebo=á=jen=dosí~í=vás=něco=uděl~íK==

wnáčenČ=vzí~h==

hdóž=cíle=jsou=ve=vzí~huI=cávální=šéáoná=L=snáíches=éokusí=znáčáíI=že=vzí~hK=qo=bó=mohlo=bČí=
přáíelsívíI=rodán~=nebo=vČzn~mnČ=jáníK==

mokud=je=ío=rom~níáckČ=vzí~hI=budou=zjásíáíI=j~ké=jsou=v~še=d~lších=vČzn~mnČch=rád=~=sn~ží=se=
je=éřáměíI=~bó=éodváděíI=nebo=nech~íK==

mokud=je=ío=éřáíelsívíI=kíeré=budou=lháíI=~bó=se=mezá=vásK=qoíéž=él~íí=á=éro=rodánuK=qo=se=
érovádí=í~kI=že=cíle=nebude=míí=žádné=éodéůrné=érosíředkóI=j~kmále=sá=uvědomíI=že=něco=je=
šé~íně=v=jejách=žávoíěK==

penzábáláz~ce==

qo=je=čím=dál=cíle=cáílává=n~=k~ždodenní=éodněíóK=k~éřK=_~rvóI=vzoró=nebo=k~ždodenní=
čánnosííK=k~éřK=ČervenáI=éáskóI=és~cí=éoířebóI=éíšť~lkóI=hl~sáíČ=k~šelI=íleskáníI=vlnóI=klíče=
cánk~jícíK==

k~éřK=goe=bude=obléhán=v=érácá=~=j~ko=součásí=kíeré=denně=mobbángu=jeho=séoluér~covnícá=
budou=hl~sáíě=k~šl~í=n~=něj=éok~ždéI=kdóž=ho=obíěžov~í=íímI=že=vózv~l~=ho=jmén~=j~ko=
éor~ženČI=bezcennéI=l~meI=demeníníK=_udou=ho=éomluvó=~=jání=jsou=éomlouv~lá=ho=show=
znechucení=íímI=oslňující=~=k~šle=n~=nějK==



k~=veřejnosíáI=že=budou=následov~í=ho=hl~sáíě=~=neéřísíojně=k~šle=n~=nějK=hdóž=éůjde=do=
obchodůI=kíeré=budou=míí=osí~íníI=~bó=učánálá=íoíéžK=mo=měsících=nebo=leíech=íohoíoI=goe=se=sí~l=
cáílávČ=n~=íéío=éodněíó=~=může=bČí=éoužáí=k=obíěžov~í=ho=bez=jmén~=~=do=očí=bájící=vóé~dáK=
Asocá~ce=ból~=vóívořen~I=éroíože=všechnó=osí~íní=obíěžováníK==

k~éřK=aívk~=je=sexuálně=n~é~dl=~=éonožku=je=sírčál=do=úsíI=během=úíokuK=ChceíeJlá=z~chov~í=já=
zcel~=nebo=z~sí~váí=já=od=lásování=éoél~íkůI=úíočník~I=jeho=éřáíelé=~=rodán~=z~=ní=kolem=sebe=~=
házeí=éonožkó=v=její=cesíěI=zmínáí=ío=všude=chodí=~=ukáz~í=jí=své=éonožkó=k~ždČ=š~ncá=
dosí~nouK=ln~=dosí~ne=zérávuI=že=éosíláíeK=szhledem=k=bruíální=úíokI=on~=~=co=se=sí~lo=éoíéI=
co=je=nóní=cáílávéK==

penzoró==

qáío=jsou=éoužíváná=v=domácnosíáI=nebo=bóíu=cíl=dáí=osí~íním=věděíI=umísíění=nebo=mísínosíáI=
je=cíl=é~lců=qó=mohou=bČí=í~ké=éoužáíó=n~=~uío=éáloíK=k~éřK=hdóž=se=cíl=cesíó=sním~če=je=
možné=z~énouí=íáchČ=~l~rm=nebo=dokonce=zvuk=íekoucí=vodóK=qenío=efekí=lze=éoužíí=v=éříé~dě=
cíle=jsou=v=kouéelněI=~bó=Ať=sá=móslíI=že=jejách=éohóbó=jsou=sledov~l=~=dodržovánóK==

págnáló=L=sómboló==

_udou=í~ké=komunákov~í=s=osí~ínímá=n~=ulácá=éomocí=pí~ísá=j~ko=ságnálóK=kíže=jsou=uvedenó=
příkl~dó=pí~sá=ságnálůK==

págnáló=éro=mlwlolsÁkÍ==

NK=mozor!=mředměí=se=blíží=J=íouch=nos=s=rukou=nebo=k~éesníkem==

OK=mředměí=se=éohóbuje=n~I=jíí=dáleI=nebo=éředjíždění=J=zdváh=vl~só=s=rukouI=nebo=zvČšáí=
klobouk=kráíce==

PK=mředměí=síojí=n~=mísíě=J=ležel=jedné=sír~ně=éroíá=zéěíI=nebo=n~=břáše==

QK=mozorování=Agení=chce=ukončáí=éozorováníI=éroíože=éokróíí=ohroženó=J=z~íáčkou=~=éřeváz~í=
ík~náčkó==

RK=mředměí=návr~íu=J=obě=ruce=éroíá=zéěíI=nebo=n~=břáše==

SK=mozorování=Agení=chce=mluváí=s=qe~m=ie~der=nebo=jánČch=éozorování=k~nceláře=J=vzíí=z=
~kíovkó=nebo=ekváv~leníní=~=érozkoum~í=obs~hK==

momluv~==

_udou=jíí=z~=cílá=zád~=~=lháí=o=náchK=Č~sío=leží=bude=sesíáv~í=z=cílová=do=něčeho=nezákonnéhoI=
nebo=je=někdo=nebezéečnČI=nebo=jen=ířeb~=dív~l=n~=něj~kČ=nej~snČ=důvodK==

k~éřK=Řeknou=cíl=je=érosíáíuík~I=drogovČ=de~lerI=blázenI=íerorásí~I=g~óI=r~sásíáckéI=éedofál=~ídK==



kedosí~íek=séánku==

wb~vují=cíl=séánku=je=oér~vdu=dobrČ=zéůsobI=j~k=oéusíáí=cílové=vósíresov~nČK=ge=ío=í~ké=
zéůsobI=j~k=oéoušííI=je=dezoráeníov~ná=~=fungující=n~=méně=než=NMMBK=m~k=cíle=mohou=bČí=
návn~dou=v=re~kcá=n~=veřejnosíáI=nebo=se=dosí~l=do=~uíonehodóK==

modávné=seíkání=nebo=éouláční=dáv~dlo==

qo=je=běh=n~=ládáI=kíeří=jedn~jí=velmá=neobvókléI=nebo=ládéI=kíeří=jsou=uvedení=n~=skráéíó=čá=
érodukceI=známČ=j~ko=éouláční=dáv~dloK==

k~éřK=qo=bó=mohlo=bČí=z~=méně=záv~žné=j~ko=veřejné=hrubosíI=nebo=ládé=éůsobící=mámo=
é~rodáeI=nebo=é~rodáe=éro=váš=éroséěchK=q~m=se=obvókle=někdo=v=blízkosíá=váděíI=j~k=re~gov~í=
n~=íoK=qo=je=oéěí=hledá=sl~bosí=nebo=re~kceK=mokud=jsíe=show=nežádoucí=účánkóI=kíeré=se=bude=
sn~žáíI=~bó=ozdobál=v=íomío=~=éoužív~í=je=éroíá=vám=éozdějáK==

q~m=je=obvókle=někdo=érovádí=vČrobuI=~=~leséoň=jedn~=osob~=vósíuéující=z=vČkonuI=~=někdo=
éozoruje=re~kceK==

k~éřK=jáíeJlá=jeí=~uíobusemI=éok~ždéI=kdóž=~uíobusové=z~síávkóI=bude=osob~I=cánkoí=klíčůI=
éozorov~íel=hledá=éro=v~še=re~kceI=se=sn~ží=n~jíí=íoI=co=mohou=vóužíí=éro=zvČšení=cáílávosíá=
nebo=ovlád~íK=wdá=seI=náhodnČI=~le=je=ío=všechno=sónchronázov~né=~=koordánov~né=v=élném=
rozs~huK==

qelefon=mřesměrování==

hdóž=sá=z~vol~íI=dosí~í=jméno=~=fa=osobóI=že=jsíe=domluvímeK=cávální=šéáoná=L=snáíches=bólo=
známoI=že=éřesměrování=hovorůK=k~éřK=mokud=z~voláíe=k~belové=séolečnosíáI=élónu=nebo=
íelefonní=séolečnosí=bČí=jásíáI=že=vííeI=že=ío=vl~síně=jeI=že=mluvííe=sK==

hrádež==

slouéání=do=cíle=domov~=~=éřá=m~lé=éředměíóI=věíšánou=nác=cennéhoK=bxásíují=vš~k=vČjámkó=
k~ždé=ér~vádloK=Cávální=péáes=L=pnáíches=se=obvókle=sn~ží=zjásíáíI=co=mohou=dosí~í=éróč=sK==

pledování==

qóío=cíle=jsou=sledovánó=éomocí=různČch=meíodK==

· Cíle=jsou=sledovánó=éěškó=éěšákóK==
· gsou=sledovánó=ve=svČch=~uíechK==
· Cíle=mohou=bČí=sledován~=éomocí=jejách=mobálních=íelefonůK=mokud=se=jejách=číslo=

mobálního=íelefonu=je=znáíI=že=jsou=áníerneíové=érogr~móI=kíeré=budou=sledov~í=cíl=s=
přesnosíí=několák~=málo=meírůK==

· dmp=sledování=~=sledování=jejách=elekíronáckČch=z~řízeníI=l~éíoéůI=mobálních=íelefonůK=
qo=vše=jsou=zéůsobóI=kíeré=cíle=jsou=sledovánóI=k~m=chodí=~=jejách=čánnosí=sledov~íK==



hííéWLLwwwKécworldKcomL~ríácleLád=INNQTONJsíránkóI=NL~ríácleKhíml==

s~nd~lsíví==

mokud=cílovČ=vl~síní=nemováíosí=může=ío=bČí=síejně=jednoduché=j~ko=zlomenČ=dveřní=klákóI=
knoflíkóI=n~=~kíuální=sekání=éneum~íákK=_udou=í~ké=éřerušení=~=děl~í=m~lé=škodó=n~=éoložkó=
cílového=vl~síníK=k~éřK=mokud=sá=kouéííe=novČ=sveírI=mohló=bó=éřerušení=~=vóřízl=díró=v=němK=
lívoró=ve=séodní=érádloK==

mokud=éůjdeíe=do=obchoduI=~bó=sá=oér~vó=érovésí=konírolu=n~=náhr~du=škodóK=qo=él~íí=éro=
boíó=~=k~báíóK=k~éřK=wáéó=~=léčí=dlouho=éodé~íkó=boíK==

soáceOskull==

q~ké=známČ=j~ko=sOhK=mokud=jsíe=slóšeí=hl~só=kemusííe=bČí=blázenK=k~éřK=jůžeíe=bČí=v=
mísínosíá=s=někČm=jánČmI=~=musí=bČí=slóšení=hl~sů=~=budou=slóšeí=nácK==

q~m=je=komerční=verzeI=kíerá=může=érovésí=íenío=úkolK=
hííéWLLwwwKus~íod~óKcomLíechLnewsLíechánnov~íáonsLOMMPJMRJNVJhss_xKhím==

g~ké=cíle=bóló=hlášenó=je=vš~k=vóséělejší=než=íoI=~=můžeíe=jíí=éřímo=skrz=zdáK=Co=bólo=hlášené=
cíle=je=íechnologáeI=kíerá=může=obejíí=ušá=~=odesl~í=zvukové=ságnáló=éřímo=do=mozkuK==

Šé~íné=číslo=žádáI=~bó==

Cíle=bude=denně=dosí~í=šé~íné=číslo=voláK=qó=mohou=bČí=~uíom~íázov~néI=nebo=mohou=bČí=
osobóI=éředsííráI=že=je=šé~íné=číslo=voláK=merés=bude=éoužív~í=íoío=j~ko=zéůsobI=j~k=obíěžov~í=
cíleI=~le=budou=rovněž=éoužíí=j~ko=zéůsobI=j~k=udržeí=v=neusíálém=koní~kíu=se=svČmá=cíláK=
Chíějí=věděíI=kde=je=cílem=vždóK==
=
=

Proíiopaíření 
_Čí=v=í~kové=sáíu~cáI=j~ko=éod=OQ=L=T=skróíé=vóšeířování=může=bČí=velmá=zdůr~zňuje=~=velmá=
cáíově=bolesíávéK=k~še=soukromí=je=něcoI=že=sá=vážímeI=~=vórůsí~jí=mósleí=sáI=že=máme=érávoK=
hdóž=se=někdo=sn~ží=vzíí=ío=éróčI=je=ío=o=nác=leéší=než=dosí~í=cáíově=éorušenK=bxásíuje=éár=věcíI=
cíle=se=éokusáí=uděl~í=čeláí=íomuI=co=se=jám=dějeK==

clóers==

oozdáv~í=leíákó=v=komunáíěK=sósvěíleíeI=že=nevánní=ládé=jsou=cílenéK=kěkíeré=z=cáválních=
šéáonů=neíušíI=že=děl~jí=něco=šé~ínéhoK=sěíšán~=jen=íoI=co=jám=bólo=řečeno=děl~íK=sósvěíleíeI=že=
cíle=jsou=návn~dou=L=vóvol~lo=n~=veřejnosíá=í~kI=~ž=se=objeví=šílenČK==

_log==

http://www.pcworld.com/article/id,114721-page,1/article.html
http://www.usatoday.com/tech/news/techinnovations/2003-05-19-hss_x.htm
http://www.gangstalkingworld.com/United/index.php/Main/Counter


Ať=ládé=vědíI=co=se=dějeK=bxéozáce=je=nejleéší=zbr~ň=máme=éro=boj=s=íímíoK=ldh~lení=íohoI=co=
n~še=vládó=děl~jí=~=co=n~šá=séoluobč~né=se=úč~síní=é~lců==

vouíube==

mokud=máíe=něj~ké=důvěróhodné=vádeo=foí~ge=éosí=jej=n~=serveru=óouíubeKcomK=jůžeíe=
dokonce=z~číí=vádeo=č~soéás=o=své=zkušenosíáK==

fnzerov~í==

kosíe=v~še=webové=síránkó=nebo=blog=~dres~=kolem=ve=veřejnČch=í~kI=~bó=osí~íní=mohlá=zjásíáíI=
co=se=děje=s=vámáK=_~íohóI=í~škóI=íJkošále==

jobální=íelefonó=~=elekíronácká=z~řízení==

jobální=íelefonó=mohou=bČí=éoužáíó=k=éoslechu=v~ší=konverz~ceI=sledov~í=vásI=kdóž=jsíe=n~=
veřejnosíá=~=éůsobáí=j~ko=odéosloucháv~cí=z~řízení=éro=váš=domovI=á=kdóž=jsou=vóénuíóK=
mokud=cávální=péáes=L=pnáíches=znáí=v~še=číslo=mobálního=íelefonu=é~k=můžeíe=sledov~í=vásK=
Mělá=bósíe=se=éokusáíI=~bó=se=ujásíálI=že=éouze=důvěróhodnČch=zdrojů=má=své=íelefonní=číslo=
nebo=dokonce=éokusí=změnáí=íelefonní=čísloI=éokud=sá=móslííeI=že=cávální=péáes=L=pnáíhes=bó=se=
dosí~lá=svůj=mobální=íelefonK==

hííéWLLwwwKeng~dgeíKcomLOMMSLMNLOMLworldJír~ckerJíurnsJ~nóoneJáníoJ~JcelléhoneJséóL==

_ezdráíové=g~mmers==

_ezdráíová=j~mmer=éojďme=cíl=blokov~í=bezdráíovČ=ságnálI=že=mohou=bČí=z~sílánó=nebo=jíí=
dovnáíř=nebo=ven=z=jejách=domovůK=k~éřK=sádeo=~=~udáoK=qó=bó=měló=éřesí~í=bezdráíového=
ságnáluK=k~éřK=Chóbó=~=vádeo=dohledK=qó=bó=měló=dosí~í=éřenosné=druhuI=í~kže=sá=můžeíe=nosáí=
z=mísínosíá=do=mísínosíáK=Cen~=se=éohóbuje=kdekolá=od=OMMIMM=rpa=n~=RMMIMM=dol~rů=rpaK==

hííéWLLwwwKglob~lg~dgeíukKcomLwárelessKhím=
hííéWLLwwwKgázmodoKcomLg~dgeísLg~dgeísLwárelessJj~mmerJNNQSVUKéhé=
hííéWLLwwwKbráckhousesecuráíóKcomLséóJc~mer~JéhoneJí~éJdeíecíorsKhíml==

Chób~=aeíekíoró==

gedná=se=o=skvěléI=éroíože=éomáh~jí=cíle=k=n~lezení=chóbI=kíeré=bó=mohló=bČí=ve=svČch=
domovechK=sěíšán~=chób=éráce=n~=cj=ságnálůI=~=í~k=jsou=m~lé=děíá=vózvedne=nejvíce=chób=~=
bezdráíové=ságnáló=do=v~ší=domácnosíáK==

hííéWLLwwwKbráckhousesecuráíóKcomLsfJNMPKhíml==

Přenosné=vádeo=rekordéró==

ld=všehoI=co=jsem=sá=éřečeílI=ío=je=jedn~=z=nejúčánnějších=věcíI=kíeré=cíle=může=uděl~í=éro=sebeK==

http://www.engadget.com/2006/01/20/world-tracker-turns-anyone-into-a-cellphone-spy/
http://www.globalgadgetuk.com/wireless.htm
http://www.gizmodo.com/gadgets/gadgets/wireless-jammer-114698.php
http://www.brickhousesecurity.com/spy-camera-phone-tap-detectors.html
http://www.brickhousesecurity.com/sf-103.html


oecord=všeI=co=se=sí~neK=mokud=nemáíe=éenízeI=s=vČjámkou=éro=báí=~=dosí~neíe=jeden=z=náchI=
nebo=já=n~=kredáíní=k~ríóK=sósí~váí=éerés=~=dosí~í=vše=n~=éáskuK==

sádeo=~=hl~s=lze=z~kouéáí=z~=í~k=nízkéI=j~k=A=UUKMMLrpaK=qo=bude=éůsobáí=j~ko=R=v=jednomK=
aodává=se=s=vádeoI=hl~s=~=bude=dokonce=hráí=jmPK==

hííéWLLwwwKr~dáosh~ckKcomLéroducíLándexKjsé?éroducífdZOORVSSTCcéZOMPOMRRKOMPONONC~l
lCouníZPQCfbnZmráceB=Ocrnder=HB=OQPMMIMM=C=c_C=Z=N=C=fr=Z=píoremráceB=OcophB=
OcMMMMMMMMB=OcMMMPMMMM=C=é~rením~ge=Z=rodán~K==

aágáíální=dákí~fon==

mokud=chceíe=jen=írochu=hl~sové=n~hrávkó=é~k=íóío=lze=z~kouéáí=éro=dolů=A=RMKMMLrpaK==

hííéWLLwwwKr~dáosh~ckKcomLse~rchLándexKjsé?kwC~ífdZCkwZdágáí~lB=OMrecorders=C=orágkw=
Z=dágáíálníB=OMrecorders==

jodláí=se==

Č~sío=n~d=éodív~l=~=éod=odh~dnouíK=Avš~k=v=dobách=kráze=ío=oér~vdu=fungujeK=ge=ío=účánná=
zbr~ňI=kíeří=ér~cov~lá=éro=osí~íní=v=uélónulČch=obdobíchK==

aenní=á=dv~kráí=denněI=je=velmá=efekíávníK=gen=se=zeéíejíe=n~=věcáI=kíeré=budeíe=éoířebov~íK=
k~učíe=se=bČí=íréělávČK==

hííéWLLwwwKáníerneíér~óersKcomL==

hííéWLLbábleKcomL=hííéWLLbábleKcomL==

bxéozáce==

ldh~leníI=co=se=děje=n~=vás=~=co=se=děláI=~bó=jsíe=někíeré=z=nejúčánnějších=věcíI=kíeré=můžeíe=
uděl~í=éro=d~ngsí~lkáng=éod=konírolouK==

pí~rí=blog=e~nd=z=leíáků=máme=věrohodné=dáskuzí=o=íomío=obíěžování=mříséěvek=n~=íém~í~=
pí~rí=webové=síránkó=kezůsíávejíe=dosí=o=íomI=co=děl~jí=éro=vásI=kíeré=chíějí=mííI=že=moc=~=
konírolu=n~d=svČm=žávoíemK=qo=není=sérávné=~=je=ířeb~I=~bó=sá=ío=ven=do=oíevřeného=co=
nejvíceK==

mroíože=íenío=sósíém=je=z~ložen=n~=vláděI=éolácáá=~=d~lší=orgánó=budou=z~éojenó=~=není=
ér~vděéodobnéI=že=vám=éomůžeK=qo=s~mé=bude=él~íáí=éro=érávníkó=~=dokonce=á=soukromČch=
deíekíávůK=m~m~íujíeI=je=ío=velmá=éodobnéI=co=se=sí~lo=ve=sČchodním=kěmeckuK=jůžeíe=se=
éokusáí=zjásíáí=éřes=svobodném=éřísíuéu=k=ánform~cím=zákonůI=éokud=jsíe=ból=kl~den=n~=
hodánkó=sezn~můK=kácméně=s=íímío=íóéem=éronásledování=í~ío=ánform~ce=č~sío=není=k=
dáséozácáK==

http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2259667&cp=2032055.2032121&allCount=34&fbn=Price%2FUnder+%24300.00&fbc=1&fr=StorePrice%2FRSK%2F00000000%2F00030000&parentPage=family
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2259667&amp;cp=2032055.2032121&amp;allCount=34&amp;fbn=Price%2FUnder+%24300.00&amp;fbc=1&amp;fr=StorePrice%2FRSK%2F00000000%2F00030000&amp;parentPage=family
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2259667&amp;amp;cp=2032055.2032121&amp;amp;allCount=34&amp;amp;fbn=Price%2FUnder+%24300.00&amp;amp;fbc=1&amp;amp;fr=StorePrice%2FRSK%2F00000000%2F00030000&amp;amp;parentPage=family
http://www.radioshack.com/search/index.jsp?kwCatId=&kw=digital%20recorders&origkw=digital%20recorders
http://www.radioshack.com/search/index.jsp?kwCatId=&amp;kw=digital%20recorders&amp;origkw=digital%20recorders
http://www.internetprayers.com/
http://bible.com/
http://bible.com/


· kejúčánnějšíI=co=jsem=zjásíál=je=érávě=odh~lení=íohoI=co=se=dějeK=ldh~lování=íéío=
kde=ér~cujáI=v=éřímém=éřenosu=~ídK=cávální=Šéáoná=L=pnáíches=nejsou=í~k=účánnéI=
éokud=vám=odh~líI=co=jsou=~=co=děl~jíK=kěkíeré=nejsou=~ná=vědomá=věíší=obrázek=
nebo=věíší=~genduK=kez~éomeňíeI=mnoho=ládí=se=seíkáíe=jáž=bude=součásíí=íěchío=
wér~vod~j=érogr~můK==

q~ké=jsem=zjásíál~I=že=se=modlí=nákdó=neuškodí=KGGG==
=
=

gak se vyrovnaí 
pkróíé=vóšeířování=jsou=o=moc=~=koníroluK=ge=ío=o=éoíl~čení=~=cenzurouK=oozm~čkávání=
nesouhl~sK=mřenocování=cíl=íěchío=vóšeířování=érobudí=~=láííer~lló=ocáínou=neéřáíelé=síáíuI=~=
zásíuécá=síáíuK=gejách=žávoíó=se=bude=n~rušen=v=nevČslovné=zéůsobóI=~=jejách=lávelóhoodsK=
jnohé=cíle=jsou=rozdělenó=do=boduI=kdó=m~jí=velmá=omezené=érosíředkó=k=éřežáííK=qo=dělá=cíle=
vládó=éro=sebevr~žduI=f~lešné=ánsíáíu~íáon~láz~íáonI=z~íčeníI=éodněcov~l=doér~vní=nehodóI=jáné=
nehodóI=nebo=jen=~íeníáí=chíěl=vóé~d~í=j~ko=nehod~K==

Někdo=obíěžuje=íímío=zéůsobemI=je=ésóchologáckČ=bojI=kíerČ=mnoho=cílů=nejsou=éřáér~venó=kI=
~=musí=bČí=éřáér~vená=n~I=m~jíJlá=éřežííK=mřežáíí=se=í~ké=síává=více=než=jen=ésóchologáckČ=bojI=
éroíože=jejách=žávoíó=jsou=áníerf~red=seK=qáío=ládé=budou=sn~žáí=získ~í=jejách=odsír~nění=z=jejách=
mísí~I=~=í~k=nem~jí=érosíředkó=n~=éříjmu=nebo=éodéoruK=_udou=se=sn~žáí=éřáměí=osír~cásedán=
jejách=komunáíI=s=bČv~lČmá=éřáíelá=~=rodánouK=_ude=ésóchologáckó=~=emocáonálně=éocáíI=že=
svěí=je=éroíá=vámI=~=éroíoI=že=íolák=ládí=se=úč~síní=íéío=čánnosíáI=že=hodnocení=nebude=éříláš=
d~leko=od=ér~vdóK==

Přežáíí=se=sí~ne=hrouI=řemesl~I=~=hodně=šíěsííK=keéoužívejíe=slev~=modláíbóK=jnoho=z=cílenČchI=
že=jsem=se=seík~l=měl=hluboké=víró=v=_oh~=~=mnoho=se=zd~jí=bČí=velmá=áníellegení=ládíK==

· Žíí=svůj=žávoíI=j~k=nejléée=v~še=schoénosíáK==
· mobóí=v=ovládáníK=ge=ío=ívůj=žávoíI=~=ne=jejách=žávoí~K==
· pn~žíe=se=medáíov~í=~=modláí=seI=j~k=z~čneíe=svůj=denK==
· mokr~čujíe=s=v~ší=běžné=čánnosíá=co=nejlééeK==
· pn~žíe=se=zír~íáí=nervó=n~=veřejnosíáK=qo=je=íoI=co=chíějíK=se=veřejnČch=éobóí=j~ko=

kládnČ=~=vórovn~nČI=j~k=je=ío=možnéK==
· j~jí=éozorovánó=vásI=íeď=je=ío=ívůj=č~s=se=je=dodržov~íK=lná=m~jí=omezené=funkceI=

j~kmále=se=n~l~dáí=n~=íoI=co=děl~jíI=můžeíe=se=áníelágeníní=náchK==
· keéoužívejíe=ér~cov~í=s=námá=n~=svČch=nejleéších=schoénosííK=aož~dují=se=éozornosíá=~=

áníer~kce=s=cíláK=pn~žíe=se=dáí=jám=íoK==
· mokud=se=z~čneíe=bránáí=~=zvČšení=úíoků=n~=érvníI=ío=je=normálníK=jějíe=n~=íoI=bČí=

vóírv~lČK=_udeíe=nosáí=dolůK==
· ao=vČzkumu=n~=d~sJosvěíleníI=ClfkqbimolI=í~jné=éolácáe=pí~sáI=ésóchoé~íáI=kulíóI=

mobbángK=Čísí=knáhóI=sledov~í=fálmóI=učáí=seI=j~k=fungujíK==
· sede=deník=o=íomI=co=se=dějeK==
· oebuáld=svého=séolečenského=okruhuK=wéůsobI=j~kČm=ío=fungujeI=je=íímI=že=vás=do=

exáluK=qoI=co=chceíe=uděl~íI=je=znovu=séolečenskČ=okruhK=mokud=žájeíe=v=m~lém=měsíěI=
se=sn~ží=n~jíí=někohoI=možná=v=jáném=měsíěI=nebo=někohoI=kdo=se=neéodílí=n~=g~ng=
sí~lkánguK=q~ío=díl~=řezání=v~ší=sííáI=nejleéší=obr~nou=je=éokusáí=se=vóbudov~í=nebo=
obnováí=síťK==

http://www.gangstalkingworld.com/United/index.php/Main/Coping


· pá=ládé=uvědomujíI=co=se=dějeK=qo=funguje=dobře=v=íáchuK=kácméně=v=m~lČch=měsíech=ío=
fungujeI=éroíože=éříláš=mnoho=ládí=se=úč~síníK=gdá=onláneI=éokud=máíe=k=sí~rí=blogI=
volání=ládí=éo=íelefonuK=ao=osvěíové=k~mé~něK=aosí~í=slovoK==

=
=

Gp eisíorie 
d~ng=pí~lkáng=v=hásíoráá==

homéoneníóI=kíeré=šló=do=zhoíovení=g~ng=sí~lkángu=ból~=~sá=éo=mnoho=deseíáleííI=neJlá=síovkó=
leíK=k~jdeíe=zde=mnoho=~séekíů=íohoío=obíěžování=bóló=éoužáíó=docel~=úséěšně=v=jánČch=
č~sovČch=obdobíchI=~=konírolov~nČch=síáíóK==

Co=d~ng=pí~lkáng=děláI=jeI=že=se=úséěšné=~séekíó=íěchío=érogr~můI=~=vóužívá=jeI=élus=éár=
novČch=obíěžov~í=~=mučení=osob=n~=mísío=nervového=zhrouceníI=ánsíáíucáon~láz~ceI=
sebevr~žd~I=dev~sí~ce=~=zkázóK=kíže=jsou=uvedenó=jen=někíeré=z=érvků=éředchozích=érogr~mů=
éoužív~nČch=d~lšíI=kíeré=éřáséěló=k=vóívoření=d~ng=pí~lkángK==

Červená=čeíó==

hííéWLLenKwákáéedá~KorgLwákáLoed_squ~d==

Červené=íČmó=jsou=jednoíkó=éolácáe=zér~vod~jskČch=ánform~cíI=kíeré=se=séecá~lázují=n~=
ánfálír~ceI=obíěžující=~=shrom~žďování=zér~vod~jskČch=ánform~cí=o=éoláíáckČch=~=
séolečenskČch=skuéánK=a~íování=j~k=d~leká=zád~=j~ko=e~óm~rkeí=oáoí=v=roce=NUUSI=oed=íČmó=
sí~l=se=obóčejnČ=ve=věíších=měsíech=j~ko=je=Chác~goI=kew=vork=~=ios=Angeles=během=érvní=
červené=zděšení=z=NVOMK=qó=bóló=zřízenó=j~ko=séecá~lázov~né=úív~ró=oddělení=měsíské=éolácáeI=
j~ko=zbr~ň=éroíá=odboróI=komunásíéI=~n~rchásíé=~=d~lší=dásádeníáK=s=kew=vorkI=bČv~lČ=jěsíská=
éolácejní=komás~ř=m~íráck=juréhó=dohled~í=jejách=éůvod=í~m=n~=?áí~lskČ=íČm?=vznákl~=v=roce=
NVMQ=ke=sledování=skuéánó=áí~lskČch=éřásíěhov~lců=v=éodezřeníI=xNzK=kácméněI=ío=je=jejách=
séojení=s=boje=s=komunásmemI=kíerČ=éoskóíuje=zákl~d=éro=název=?oed=pqu~dK?=lná=se=sí~lá=
běžnější=v=NVPMI=č~sío=koncáéován~=j~ko=éroíáoé~íření=n~=komunásíácké=org~názáíoróI=kíeří=
bólá=obváněná=z=érovedení=éoláíákou=dvojího=unáonázmu=J=~=sáceI=sí~vební=revoluční=hnuíí=v=
souběžně=s=člensívím=v=n~hořeJmlel=odborovČch=org~náz~cíK=modobné=jednoíkó=bóló=z~loženó=
v=h~n~dě=v=íomío=obdobíI=á=kdóž=jen=éolácáe=qoronío=éoužív~né=jménoK==

hííéWLLwwwK~lbáonmonáíorKcomLVTNNbLéolácángKhíml==

pkrz=síudenou=válkuI=íóío=sírážcá=éoláíácké=shodó=šéehov~l=~=éronásledováná=zákon=dodržujícíJ
~kíávásíůI=kíeří=se=síočál=éříláš=d~leko=n~levo=od=éoláíáckého=síředuK=rrčeno=éro=obč~nská=éráv~=
obhájce=~=d~lší=bojov~lá=zéěí=~=vóhrál=n~=mísíníI=síáíní=~=federální=froníáchK=Ale=jejách=úséěch=
ból=č~sío=kráíkČJžálK=kové=íechnologáeI=nové=zákonóI=~=vóšší=áníer~kcá=mezá=mezánárodníI=
federálníI=vojenskéI=síáíní=~=mísíní=vómáhání=éráv~I=zér~vod~jské=službóI=í~k=soukromČmá=
séolečnosímá=hrozí=nejen=dáí=červené=íČmó=zéáíkó=ve=hře=celosíáíníI=~le=~bó=se=rozšířál~=
možnosí=jejách=n~éájení=vózvíd~íI=éoškodáíI=~=uvěznáíK==

Ačkolá=communáíó=éolácáng=neból~=í~k=úséěšná=éřá=éoíl~čování=krámán~láíó=v=ulácíchI=j~k=její=
z~síáncá=bó=mohl=douf~íI=ból~=éublác=rel~íáons=úséěch=~=íěší=se=éodéoře=mnoh~=dobře=

http://www.gangstalkingworld.com/United/index.php/Main/GSHistory
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http://members.tripod.com/~HazelWolf/Hazel_Witchhunt.html
http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism
http://www.icdc.com/~paulwolf/cointelpro/churchfinalreportIIIb.htm
http://www.icdc.com/~paulwolf/cointelpro/churchfinalreportIIIb.htm
http://www.icdc.com/~paulwolf/cointelpro/cointel.htm
http://www.dickshovel.com/coin.html
http://en.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO
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