
  
peznam syméíomů koníroly mysláI 

zda souvásejících íechnologáí je vědecky érokázánoI 
a éokud je vojenskČ zájem 

nebo fánancování souvásejících íechnologáí 

od Cheryl velšíánaI březen 200P 

Děkujá íěmI kíeří má éoslal mnoho íěchío ánformacíW 
qessa mugláaI earlan dárardI jargo CherneóI a gohn dáníerK 

 

jánd séravedlnosí Úvodní síránka 

 

Příznaky 

· jákrovlnné jednání  
· Předávání zvlášíních éříkazů do éodvědomí  
· moruchó váděníI zrakové halucánace  
· Aélákujíe slovaI čísla do mozku éomocí elekíromagneíáckého záření vlnó  
· janáéulace emocí  
· Číení móšlenek na dálku  
· wéůsobující bolesí na všechnó nervové íělaK  
· aálkové ovládání ládského chování z vesmíru  
· lbíěžováníI síres éříznakóI jako jsou vríulníkó léíající nad hlavou  
· sáděíI jak s kamerouI éřes očáI íjK abó váděláI co vádíš éřesně  
· honírola séánkuK  
· ComéuíerJmozek rozhraníI ovládání a komunákace  
· homélexní koníroló mozkuI jako je načííání éaměíáI ámélaníují osobnosíá  

Příznak 

NK jákrovlnné jednáníK plóšení hlasů v hlavě z vnější zdrojeI ale nákdo jánČ nemůže slóšeí hlasóI s vČjámkou cílenČch jednoílávceK 

Vědecky dokázánoI 

NK AnoK rlírascáence fffI Šéáoná se námK kejleéší arK games CK iánI mhKaKK báomedácínó a elekíroíechnákI éedagogI auíor jákrovlnné 
pluchové efekíó a aélákaceI NVTUK ián érokázáno mákrovlnná írouba jednáníI éříznak mnoha oběííI slóšení hlasůK qaké vósíuéoval 
Cheról velšskČ na éroblemaíáku exéerámeníování ovládání mósláK jezánárodní obranó oecenzeI PJNJVPI péecáal léeraíáons mřežáje 
meníagon rozéočíová omezeníI oamon ioéezK "gAplopI je séolečné éro moderní péecáal léeraíáons rádáovČ sósíémI kíerČ vóíváří 
earrás CoréoraíáonK KKK ge velmá ambácáózníI což vedloJhrana íechnologááI KKK tháles gAplop je blízkoJíermín plc Epéecáal 
léeraíáons corcesF éříslušensívíI ploaAC I Epéecáal léeraíáons vČzkum vČvoje a získávání CeníerFI vóšeířuje íaké dálkovČ ENVVUJ
OMNMF a "dalekoJbudoucí" EOMNN a dáleFI zbraně a éodéůrné zařízeníK xploaAC ředáíelem armádní élukovník aouglas gKz oáchardson 
řekl jeden dalekoJbudoucí komunákační sósíémI kíerČ je éředměíem šeíření je "sóníeíácká íeleéaíáeK" geden denI může plc komanda 
bČí schoéen komunákovaí éřes móšlenkové érocesóK "  

jargo Cherneó clfA žádosí o úélnou kApA absírakí číslo zérávóW AaJAMVM4OSK NK června NVUMK _rooks leíecíva _aseI ganKORI 
OMMMK možadované ánformace je zcela odeéřen éod R rpC RRO EbF EN FKKK" kApA absírakíní čásíečně uvedlI "návnadu a éodvod 
konceéce je v současnosíá éovažována za je vzdáleně vóívořáí vnímání hluku v hlavách éracovníků íímI že vósíaví je na nízkČ vČkonI 
éulsní mákrovlnná íroubaK hdóž jsou ládé osvěílené s řádně modulovanČm nízkČ vČkon mákrovln éocáí je hlášena jako bzučeníI 
kláknuíím nebo sóčící kíeré se zdá éocházeí Ebez ohledu na osobó éozácá v oblasíáFI uvnáíř nebo íěsně za hlavouK gevó se vóskóíuje v 
érůměru husíoíó zářávého íoku íak nízkéI jak mácrowaíís na čívereční ceníámeír s nosnou MI4 až PIM dezK qímI sérávnou volbu 
éulsní charakíerásíákI může srozumáíelné řečá bČí vóívořenK mředíímI než íaío íechnáka může bČí érodlouženaI a éro vojenské účelóI 
éochoéení základních éráncáéůI musí bČí vóvánuíóK qakové cháéání je nejen nuíné éro oéíámalázacá vóužáíí konceéíu éro maskováníI 
návnadó a éodvod oéeracíI ale je éovánen řádně éosoudáí bezéečnosíní fakíoróI jako mákrovlnné exéozáceK " 

jákrovlnné kovánkóI bdáíorI iouás plesánI gan L únor NVVT é N4K rp Aár corce očekává na bojášíích budoucnosíáW 
blekíromagneíácká éoleI kíerá bó mohla ?Boggle jánd "qo bó íaké mělo bČí možné vóívořáí vósoká věrnosí řečá v ládském íěleI 
zvČšení možnosíá skróíé návrh a ésóchologáckČ směrK hdó vósokČ vČkon mákrovlnného éulsu v rozsahu dez síávkó ládského íělaI 
velmá malá íeéloíní éoruchová nasíaneK ge ío séojené s náhlou exéanzá mírně zahřáíé íkáněK qoío rozšíření je dosíaíečně róchlČ na 
vČrobu akusíáckČch vlnKJlá éuls éroudu se éoužíváI bó mělo bČí možné vóívořáí vnáířní akusíácké éole v RJNR kez rozsahI kíerČ je 
slóšáíelnČ K qak ío může bČí možné "mluváí" do vóbraného éroíávníkó íakovČm zéůsobemI kíerČ bó nejvíce zneéokojující éro něK " 

cederální TámesI NP érosánce NVTS jákrovlnné zbraně síudáe pověíó CáíovanáK lbrana fníellágence ageníura vódala zérávu o íěžké 
komunásíácké vČzkumu mákrovlnI včeíně jejách éoužáíí jako zbraněK jákrovlnné íroubó jsou éoužáíó v radaruI íeleváze a mákrovlnné 
íroubóK johou zéůsobovaí dezoráeníacá a éříéadně ánfarkíů u ládíK gánČ báologáckČ účánek s možnosíí aníáJéersonální éoužíváI je 
"mákrovlnné slóšeníK" "wní íoI a možná dokonce á slovaI kíerá se jeví jako éůvodní ánírakranáálně Edo hlavóFI mohou bČí vóvolánó 
modulace ságnálu na velmá nízké érůměrné husíoíó zářávéhoI" éíše se ve zérávěK modle síudáeI homunásíácká éráce v íéío oblasíá "má 
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velkČ éoíencáál éro rozvoj v sósíému maíoucí nebo éřerušení vzoró chování vojenské nebo dáélomaíácké éracovníkóK" Žádná zmínka 
bóla vórobena z dosud nevósvěílenéJmákrovlnné bombardování ameráckého velvóslanecíví v joskvěK píudáe se íČkala zejména 
dlouhodobČ exéozáce dnů nebo íČdnů v érůmóslovČch sáíuacíchI kíeré obvókle érodukují mírné účánkóK hráíké exéozácá 
áníenzávnímu záření může zéůsobáí srdeční záchvaí a šárokou škálu fózáckČch éoruchK 

sojenské zájmu nebo fánancování 

NK AnoK sáz vČšeK 

Příznak 

OK mřenos séecáfáckČch éříkazů do éodvědomí 

Vědecky érokázané 

OK AnoK aefense kewsI rpA wkoumá ruské móslá Řídící íechnáka _arbara léall lednaI NNJNTJNVVPI sK 4K "mroéagoval vládaJfánancoval 
Úsíav msóchoJkorekce na joskevské lékařské akademáeI akusíácké ésóchoJoérava zahrnuje éředávání konkréíních éříkazů éřes 
síaíáckou nebo wháíenoáse kaéel do ládského éodvědomíI anáž bó narušál jáného duševního funkceK bxéeríá říkajíI laboraíorní 
demonsírace ukázaló éovzbudávé sČsledkó éo exéozácá méně než jednu mánuíuK  

ganeí jorrásI hlášené v knáze phukmanI aavádK houzelníka úkolW obavó a naděje éro zbraně éříšíího íásícáleííI aavád phukmanK 
iondČnW eodder C píoughíonI sírK OOPK aemonsírace v íelevázá __C na novánkó nazvané érogram kewsnághí aavád phukmanI 
Eéáska k dáséozácá na vóžádáníFK 

rK pK kewsI NKPKOMMMI gohn korseenI Číení a měnící svou móslK xiockheed jaríán neuroengáneer v zájmu fníelágeníní sósíémó 
dávázez korseen v mozku éramení ze sověíského knáhuI kíerou čeíl v roce NVUM síředníJa ívrdíI že vČzkum na mósláI bó éřevraí 
armádó a séolečnosíá jako celkuK xlnz razál íermín "_áofusáon" na éokróíí jeho élánó do maé a manáéulovaí xmozekz vede k éokroku 
v KKK národní bezéečnosíá KKK a KKK bude mocá éřevésí móšlenkó do éočííače éříkazó dešáfrování mozku elekíráckou akíáváíuK _áocusáon 
bó odhalí oíáskó érsíů mozku éomocí maíemaíáckČch modelůI xpmárnov v éočííačá érogram vóužívá maíemaíáckČch modelů ázK ge ío 
šílenČ zvukI KKK károdní úřad éro leíecíví a kosmonauíákuI éokročálé vČzkumné obranné érojekíó ageníuróI KKK mají všechnó oceněné 
KKK smlouvó o vČzkumu na korseenK korseen čeká slóšeí v éříéaděI že druhá eíaéa z íěchío čásíí smluvJz nách uíajovanČchJérojdeK 
korseen íeoráe jsou založenó na současné vědóK KKK momocí jofI vědcá mohou řícáI co osoba dělá v době nahrávání KKK bmoce z láskó k 
nenávásíá může bČí uznán z mozku elekíráckou akíáváíuK KKK korseen éředéovídá érofálování mozku íásk bude na mísíě do roku OMMRK 
KKK korseen bó rád na ruské "braánJnaéodobování sofíware a ameráckČ mozekJmaéování érůlomóI abó íoío sdělení se uskuíeční v 
méně ánvazávním zéůsobemK jodáfákovanČch eelmuí mohl zaznamenaí éáloíní braánwavesK "hdóž říkáíeI véravo MVM síuéňů KKK 
éočííače bó váděíI že elekíráckČ vzor v mozku a následně rováně MVM síuéňůK mokud éáloí dobře slóšeí ánsírukce na éřelomu MVM 
síuéňů a móslel" MUM síuéňů "I eelmuí bó odhaláí chóbu I éak aélákovaí sérávné číslo érosířednácívím elekíromagneíáckČch vlnK " 

sojenské zájmu nebo fánancování 

OK AnoI obrana blecíronácsI alaI fníel ageníur modívejíe se na ruské jánd konírolu KKK jark qaéscoíí červenceI NVVP sK NTK "s séráá 
neveřejnČch zasedáních KKK c_f úřednícá bólá ánformováná o deseíáleííJdlouhČ vČzkum o éočííačové akusíácké zařízení údajně schoéné 
ámélaníace móšlenek v ládské mósláI anáž bó íaío osoba bóla vědoma móslelK"  

qaké v rpA coréK kuéuje ruské móslá konírolních zařízeníK 

Příznak 

PK moruchó váděníI zrakové halucánaceK 

Vědecky érokázané 

PK AnoK aemonsírace arK blázabeíh oauscher a arK tálláam van _fpbI režáe magneíácké ságnáló do mozku reéoríér Chuck aeCaroK 
lná vóívořálá vázuální obrazó jako v halucánaceK qenío érogram rósó arK ooberí lK _eckerI dva časové kobelovu cenu kandádáíaI 
vědec a vČzkumník na elekíromagneíácké záření účánkó na íělo a auíor Bodó blekíráckéI phrnulW "sláda nákdó vóvráceno 
ésóchologácké účánkó elekíromagneíáckého zářeníK" arK ooberí _ecker éoznamenalI "že je ío éodsíaínČ krok véřed v éochoéení íohoI 
jak vázuální sósíém funguje" a ból bó bČí účánnČm násírojemI éokud jsou éoužáíó na sííhací éáloíó a zároveň se snaží léíaíK wa RR A 
koéáá íohoío éáskó vČzvó Ckk na 4M4 UOT OTNO              4M4 UOT OTNO       a éožádaí o oORMN # NP se oOT4T # PPI oORMN # NR se 
oORMNJ# NTK qo běží asá OM mánuíK 

sojenské zájmu nebo fánancování 

PK AnoK sáz vČšeK 

Příznak 

4K Aélákujíe slovaI čísla do mozku éřes bjo vlnó 

Vědecky érokázané 

4K AnoI v ouskuK aefense kewsI rpA wkoumá ruské móslá Řídící íechnáka _arbara léall lednaI NNJNTJNVVPI sK 4K "bxéeríá říkajíI 
laboraíorních ukázek movzbudávé vČsledkó se objeváló éo exéozácá méně než jednu mánuíuK"  

rK pK kewsI NKPKOMMMI gohn korseenI Číení a měnící svou móslK xiockheed jaríán neuroengáneer v zájmu fníelágeníní sósíémó 
dávázez korseen v mozku éramení ze sověíského knáhuI kíerou čeíl v roce NVUM síředníJa ívrdíI že vČzkum na mósláI bó éřevraí 



armádó a séolečnosíá jako celkuK xlnz razál íermín "_áofusáon" na éokróíí jeho élánó do maé a manáéulovaí xmozekz vede k éokroku 
v KKK národní bezéečnosíá KKK a KKK bude mocá éřevésí móšlenkó do éočííače éříkazó dešáfrování mozku elekíráckou akíáváíuK _áocusáon 
bó odhalí oíáskó érsíů mozku éomocí maíemaíáckČch modelůI xpmárnov v éočííačá érogram vóužívá maíemaíáckČch modelů ázK ge ío 
šílenČ zvukI KKK károdní úřad éro leíecíví a kosmonauíákuI éokročálé vČzkumné obranné érojekíó ageníuróI KKK mají všechnó oceněné 
KKK smlouvó o vČzkumu na korseenK korseen čeká slóšeí v éříéaděI že druhá eíaéa z íěchío čásíí smluvJz nách uíajovanČchJérojdeK 
korseen íeoráe jsou založenó na současné vědóK KKK momocí jofI vědcá mohou řícáI co osoba dělá v době nahrávání KKK bmoce z láskó k 
nenávásíá může bČí uznán z mozku elekíráckou akíáváíuK KKK korseen éředéovídá érofálování mozku íásk bude na mísíě do roku OMMRK 
KKK korseen bó rád na ruské "braánJnaéodobování sofíware a ameráckČ mozekJmaéování érůlomóI abó íoío sdělení se uskuíeční v 
méně ánvazávním zéůsobemK jodáfákovanČch eelmuí mohl zaznamenaí éáloíní braánwavesK "hdóž říkášI že érávo MVM síuéňů KKK 
éočííače bó vádělI že elekírácká vzor v mozku a následně rováně MVM síuéňůK mokud éáloí dobře slóšeí ánsírukce na éřelomu MVM 
síuéňů a móslel" MUM síuéňů "I éřálba bó odhaláí chóbu I éak aélákovaí sérávné číslo érosířednácívím elekíromagneíáckČch vlnK " 

Ano v rpAI ale je klasáfákovánK iobsíer jagazáneI jánd konírolu a ameráckou vládou jaríán CannonI kumber OPK gc pchaéáíz bólo 
vedení klasáfákován éráce na mákrovln éodvědomí s éříkazó jako v hóénózeK qaío éráce je klasáfákovánaK 

sojenské zájmu nebo fánancování 

4K AnoI aefense kewsI rpA wkoumá ruské móslá Řídící íechnáka _arbara léall lednaI NNJNTJNVVPI sK 4K "hromě íohoI desííkó leí 
vČzkumu a ánvesíáce neséočeínČch máláonů rublů v érocesu ésóchoJkorekce éřánesl schoénosí měnáí chování na ochoíné a neochoíné 
předměíóI exéeríá éřádaíK KKK ouská penáor vČzkumnČ vědecI dáélomaíéI KKK se začínají éoskóíovaí omezené demonsírace za jejách 
éroíějškó v rpAK aalší hodnocení klíčovČch íechnologáí ve péojenČch síáíech se élánujeI síejně jako dáskuse s cílem vóívořáí frameJ
éráce éro éodání vódání na základě dvousírannČch nebo vícesírannČch konírolóI rpA a ouské zdroje říkajíK " 

Příznak 

RK janáéulace emocí 

Vědecky érokázané 

RK AnoK rlírascáenceI sálečné zbraněI rčení ChannelI NVVTI kejleéší arK jáchael mersángerI iaureníáan rnáversáíó v hanaděK arK 
mersánger éoésané zbraně s éomocí "ésócho nebo vlávem íechnologáe" a elekíromagneíáckého záření frekvence konírolovaíI co sá ládé 
móslíI éro účeló ésóchologácké válkóK  

rlírascáenceI sálka OMOMI wa mroducíáonsI učení ChannelI NVVUI arK jáchael mersángerI iaureníáan rnáversáíó érovedena 
demonsírace eelmuí s elekíromagneíóI kíeré vóvolávají magneíácká éole v mozku a zéůsobáí éanákuI sírachI _ůh a rcl zkušenosíáK 
rvedlI že se současnČmá íechnologáemá je možné éoužíí konírola móslá na masovém éoéulaceK 

sojenské zájmu nebo fánancování 

RK AnoK sáz vČšeK 

Příznak 

SK Číení móšlenek na dálku 

Vědecky érokázané 

SK keI ale slavnČ neuroscáeníásí varujeI že na vzdáleném nervové monáíorovacího zařízení je "zdaleka není scáence fácíáon"I a mohou 
bČí éoužáíó éro "konírolu chování a vómČvání mozků" a KKK se síane samozřejmosíí a může bČí éoužívána na dálkuK "  

Příroda L sol PVNLOOganuraó NVVU 
mokrokó v neurovědó Dmůže ohrozáí ládská éráva 
_ó aeclan _uíler 

KKK ka vČročním veřejné zasedání francouzské národní báoeíácké vČboru se konalo mánulČ íČden v mařížá KKK geanJmáerre ChangeuxI 
předseda vČboru a neuroscáeníásí u fnsíáíuí masíeur v mařížáI řekl na schůzceI kíerá éochoéení fungování ládského mozku se 
éravděéodobně síane jedním z nejambácáóznějších a bohaíé oborů budoucnosíáK Ale neurovědó íaké éředsíavuje éoíencáální rázákaI 
řekl s íímI že éokrokó v mozkové zobrazovací udělaí érosíor éro narušení soukromí obrovskČK Ačkolá éoířebné vóbavení je síále 
vósoce séecáalázovanéI síane samozřejmosíí a může bČí éoužívána na dálkuI on éředéovídalK qo oíevře cesíu ke zneužáííI jako je 
ánvaze do osobní svobodóI konírolu chování a vómČvání mozkůK gedná se o zdaleka scáenceJfácíáon se íČkáI řekl ChangeuxI a 
předsíavují "vážné rázáko éro séolečnosí"K "aenás ie_áhanI vČzkumnČ éracovník na francouzské komáse éro aíomovou energááI řekl 
na schůzceI kíerá éoužáíí zobrazovacích meíod dosáhla síádáaI kdó" můžeme íéměř čísí móšlenkó ládíK " 

SK AnoK s článkuI aekódování jándsI ságnálu jagazínI Říjen OMMNI arK gohn aK korseenI z iockheed jaríán érohlásálW "gsme v 
boděI kde íaío daíabáze bóla vóvánuía naíolákI že můžeme vóužíí jeden elekírodaI nebo něco jako sósíém ochranó leíášíěI kde je 
koéule nad naše hlavó až k získaí dosíaíek ánformacíI kíeré můžeme znáí číslo sá móslííeW "modle rp kews and torld oeéorí 

rKp kews and torld oeéoríI PJNM lednu OMMMI gohn korseenI číení vaší móslá a ánjekční chóíré móšlenkó aouglas masíernakI sK ST 
"KKK korseen íeoráe jsou založenó na současné vědóK" 

tashángíon qámes NTK sréna OMMOI článek s názvem kApA élánuje čísí íerorásíů na leíášíá v móslích uvedlI 

ieíášíní bezéečnosíní deíekční může brzó éokusí éřečísí móslích cesíujících ádeníáfákovaí íerorásíóK Úřednícá kApA kaíáonal 
Aeronauíács and péace Admánásíraíáon řeklá séolečnosíá koríhwesí Aárlánes bezéečnosíních séecáalásíůI že ageníura je vóvíjející se 
mozekJkonírolní zařízení ve séoluérácá s komerční fármouI kíerá se neádeníáfákovalaK sesmírnČch íechnologáí bó bČí éřázéůsobenó 



přájímaí a analózovaí mozekJvlnó a srdeční íeé vzoróI éak krmávoI kíeré daía do éočííačovČch érogramů Dodhaláí cesíujícíI kíeří 
éoíencáálně bó mohló éředsíavovaí hrozbuID éodle bráefáng dokumeníóI kíeré získal lásí qhe tashángíon qámesK kApA chce éoužívaí 
Dneánvazávní neuroJelekírácké senzoróD zakoívenó v branáchI sbíraí malé elekírácké ságnálóI že všechnó mozkó a srdce éřenášeíK 
močííače bó se síaíásíácké algoráímó korelacá fózáologácké modeló s éočííačovou údaje o cesíovním ruíánóI krámánální éozadí a kredáíní 
ánformace z Dsíovkó až íásíce daíovČch zdrojůID kApA dokumeníó řícíK KKK ooberí markI mluvčí Amerácan mhósácal pocáeíó uvádíI Dgsme 
blízko boduI kde mohou řícáI do íé míróI co sá mósleí o íomI kíerou čásí mozku je akíávovánaI kíerá se blíží ke číení vašeho móslK KKK 
jóšlenka je éravděéodobnéI on říkáI ale děsávČ DK 

wde je několák éříkladů éokročálém síavu íechnákóK sěda aágesí TJU4 sírK PM uvádí qhomas gensenI z Chácago jedácal Ceníer v oushJ
mresbóíeráan svaíého iukášeI a aonald vork "I zjásíáláI že íěsně éředíímI než člověk říkáI že určáíé slovoI mozek vósílá vlnó éro ná 
zvlášíníI že slovo sámK KK K qóío vln je síejná od člověka k člověkuK " 

arK oáchard Clark na clánders rnáversáíó v jážní Ausíráláá naésal následující jósláI září L říjen VOK rmělé neuronové sííě éočííačové 
érogramó jsou éoužívánó "I kíerČ zahrnuje schoénosí učáí se a uznaí jednoduché vzoró móšlení z elekíráckČch éolí v mozkuK" 

Věda aágesí NMJUN nárok pírojeI že čísí móšlenkó od daró pelden uvedlI že "sskuíkuI éřáznal mluvčí CfA DnásledujícímD bom xqoío je 
érůběhI že mozek charakíerásíáckó vódává éo absorécá vnější událosíáz vČzkumuI možná cesía ageníuró éo ipa vČzkum v NVRMK KKK p 
vzdálené monáíoróI bó íenío násíroj šéáon senK " ge naávní sá mósleíI že neból vóužáí CfA íohoío vČzkumuK 

s éřírodě NJOOJVU aenás ie _áhanI vČzkumnČ éracovník na francouzské komáse éro aíomovou energááI érohlásál "můžeme íéměř čísí 
móšlenkó ládíK" károdní báoeíákó sČbor bere íóío hrozbó íak vážněI že je zahájení síudáeK kázev íohoío článku bólo mokrokó v 
nervovém sósíému mohou ohrozáí ládská érávaK 

aokonce á ve nezařazené odvěívíI nové íechnologáe včeíně dozoru nad Dabnormální chováníD s cílem uéozornáí bezéečnosíního 
éersonálu íresíné čánnosíáI jako je auío break éalcůK kew pcáeníásíI NOJNNJVV ročK NS4I čK OONS sírK OR drahamJooweI aucanI éoésaná 
íechnologáe jako éočííač naérogramovanČ na základě éředsíavóI že věíšána ládí chovají éředvídaíelnČm zéůsobem éřá chůzá do jejách 
auíomobáluK qoío chování se éřenáší do maíemaíácké sírukíuró a éočííač ho rozéozná jako íakovéK "haždČI kdo se odchóluje od íéío 
sadó vzorI jako někdoI kdo chodí v kruzíchI nebo kdo se skrČvá ve síínechI budou vóéínaí alarm KKK" qo je jen malČ éříklad ládského 
chování a jak je síudován vědeckóK kení éochób o íom se éoláíácké vůle a éeněz národní bezéečnosíá obranóI jako oběíá jsou 
vócházejícíhoI je ládské chování zkoumán a je řízen vládou íechnologáíK 

sojenské zájmu nebo fánancování 

SK AnoI vláda fánancovalaK rKp kews and torld oeéoríI PJNM lednu OMMMI gohn korseenI číení vaší móslá a ánjekční chóíré móšlenkó 
aouglas masíernakI sK ST "KKK wní ío bláznávěI ale pírČcové pam éosloucháK kApA kaíáonal Aeronauíács and péace AdmánásíraíáonI 
éokročálé vČzkumné obranné érojekíó ageníuróI a armáda národního mozemní zéravodajské cenírum mají všechnó oceněné malé 
základní smlouvó o vČzkumu na korseenI kdo éracuje éro iockheed Jjaríán Ds fníelágeníní sósíémó dávázeK korseen čeká slóšeí v 
příéaděI že druhá eíaéa z íěchío čásíí smluvJjách uíajovanČchJérojííK 

Příznak 

TK wéůsobující bolesí na všechnó nervové íěla 

Vědecky érokázané 

TK _ulleíán éro aíomovou pcáeníásíI září NVV4I pofíkáll klam píeve AfíergoodI mage 4RK _arbara eaích oožmberka éíšeW "jnoho z 
nonJsmríící zbraně v úvahu vóužáíí ánfrazvuku nebo elekíromagneíácké energáe Evčeíně laserůI mákrovlnné íroubě nebo radáoJ
frekvence zářeníI nebo vádáíelného svěíla éulsní na" braánJvlnó frekvenceF éro jejách účánkóK qóío zbraně jsou érČ zéůsobáí dočasné čá 
írvalé osleéeníI áníerference s meníální érocesóI změnó chování a emocáonální reakceI křečeI íěžká bolesíI závraíěI nevolnosí a 
érůjem nebo éoruchó vnáířních orgánů funkcí v různČch jánČch cesíáchK  

Čeíné jáné článkó o smríících účánků zbraníI váz CAeoA xnóní jánd dvůrz webové síránkóW mándjusíáceKorg xAkíualázováno OJM4z 

iádé waééerI íoéení zbraňI érokázaí vojenskČmK lsíaíní íechnologáe velmá áníenzávně dáskuíovalo od roku NVVMK sáz kámořní 
pěchoía qámesI iádé waééerI CK jarka _ránkleóI RK březnaI OMMNI sK NMK "KKK pe zaměřuje energáá do éaérsku mácromállámeíer vln 
určenó k zasíavení jedánce v jeho skladebK KKK bnergááI kíerá éadá v blízkosíá mákrovlnné íroubó na elekíromagneíáckého séekíraI 
zéůsobuje vlhkosí v kůžá člověka róchle zahříváI vóíváří hořící éocáí KKK " 

sojenskČ nebo fánancování 

TK AnoI vláda fánancování a velmá sálně dáskuíovánóK 

Příznak 

UK aálkové ovládání ládského chování z vesmíru 

Vědecky érokázané 

UK AnoK aodgeI dlaserI oadáační Báoeffecís vČzkumI sěsíníku mákrovlnné mowerI NO E4F NVTTI sK POMK "fnformační exéloze v íéío 
oblasíá ból éoměrně dramaíáckČ od roku NVSVI kdó bóla mezánárodní daíabáze odhadů ívoří méně než NKMMM cáíacíK hromě udržování 
zásob láíeraíuróI jsme se zavázalá čas od času éoskóínouí hodnocení mezánárodních írendó ve vČzkumuI vČvojá a bezéečnosíá a 
ochranó zdravíK s íomío éříséěvku se budeme sousíředáí na událosíáI kíeré se událo od našeho éosledního éřezkumu úsálí v roce 
NVTRK vČznamnČch akcíI kíeré se uskuíečnáló během íohoío období éaíříW KKK ERF neéublákované analČzó láíeraíuró mákrovlnné 
báoeffecísI kíeré bóló šířenó do hongresu a další úřednícá ívrdíI v éříéadě dálkového ovládání ládského chování radarX  

http://mindjustice.org/index.htm


msóchoíronácké zbraně věku musí bČí monáíorovánóI Člen ouské federace érůzkumu vesmíru éro vědeckČ a íechnáckČ radaI 
Anaíoláj mushenko v joskvě oabochaóa qrábunaI OS lásíoéadu NVV4I c_fpI refK # jjPMNNNPMRV4 "érománeníní séecáalásía mluví 
éoérvé v našem íásku v oabochaóa qrábuna o ésóchoíroéní zbraně I kíerá začala bČí vóvánuí v šedesáíČch leíech J vesmíruJzaložené 
energeíácké sósíémó schoéné zabíí všechno žávé na íéío élaneíě a hnací máláonó ládí k šílensívíK KKK bxásíují frekvenceI kíeré jsou 
éroséěšné éro ládáK Ale samozřejmě jsou zde á íóI kíeré jsou nebezéečnéK KKK qo znamenáI že má éřímČ vláv na fózáckou ládskČ mozekK 
KKK hrozném nebezéečí ésóchoíroéních zbraní je možnosí jejách současně a jednoznačně ovlávňuje velké masó ládíI éřes mohuíné 
oblasíáK 

joskva Armeóskáó pborníkI ouskoW károdní ánformační bezéečnosíá ze síranó ruskČch generálmajorI saleráó jenshákovI dokíor 
íechnáckČch vědI a élukovník _orás oodáonovK října VSI čK NMK mK UUJVUI c_fpI ruskČ článekI jorá aocfaW RUTNTM "KKK qakI nové 
vesmírné sósíémó jsou éoíencáálně nebezéečné z hledáska rozvíjející se šárokČJměřííku Dánformační válkuDI a dokonce vóívořáí 
globální sósíém éro konírolu chování ládí v každém regáonuI KKK "qaké vědcáI zbraně odborníkůI členské síáíó br na rpA eAAom 
mrojecíI c_fp článek Alaán dossensW Aéokalóésa? eAAom KKK wéráva z _ruselu qelemousíáqueI NVVTI c_fp joráaocfa RUTN4MI "jsou 
Ameráčané v současné době vóvíjí obrovskČ zbraňovČ sósíém schoénČ éodchóíáí náíra zeměI abó hledaló íajné základnóI rušení v 
jakékolá éodobě rádáové komunákaceI ovlávňování ládského chování KKK kácméněI éokud sá je vědom skuíečnosíáI že skuíečné séonzoró 
námořnácívaI vzdušnČch sál a mánásíersíva obranóI éak je íěžké uvěřáíI že ío není érojekí éro vojenské účelóK " 

sojenské zájmu nebo fánancování 

UK mravděéodobněK Ale vědeckó zvukK sáz sledování leíadelI sledování éomocí dmpK paíeláíó schoéné foíografování pmwI aéodK 

Příznak 

VK lbíěžováníI síres éříznakóI jako jsou vríulníkó léíající nad hlavou 

Vědecky érokázané 

VK AnoK phukmanI aavádK houzelníka úkolW obavó a naděje éro zbraně éříšíího íásícáleííI iondČnW eodder C píoughíonI NVVRI sK OORW 
"qo nejleéšíI kíeré xc_fz oná mohlá udělaíI bólo udržeí éříval hluku s vríulníkó a reérodukíoróI abó následovnícá vzhůru a abó se 
éokusál éodkoéaí jejách xhoresh a následovník jeF morálku "K  

qaío cáíace je z Aváaíáon teek C péace qechnologó NJNVJVU éKRR o válčení ánformací a schoénosí rpAK "KKK qechnákó jako esoíeráckČ 
jako Dmaéování ésóchologácké a kognáíávní makeuéD zahranáčních éředsíaváíelů nebo klíčovČch skuéán s cílem éředéověděí reakce na 
zmanáéulovanČch ánformacíI KKK" K A sledování éříběhuI na PJVJVUI sírK ON uvádíI že xrpAc generál gohnz "guméer hovořál o násírojeI 
kíeré bó mohló KKK abó éoíencáální neéřáíele váděíI slóšeí a věříI věcáI kíeré neexásíují" vojenské mrojednává nasazení zbraní dělaí jen 
íoI že vóívářejí éříznakó duševní nemocáK A éřesío íaío ánformace není bráno vážně érofesáonálóI a nebóla éřájaía jako relevaníní éro 
oběíá obváněníK 

sČňaíkó z CAeoA xnóní jánd dvůrz áníerneíové síránkó vojenskČch časoéásů a vládní dokumení cáíujeW "KKK na konírolu vůle a 
vnímání éroíávníka KKK éoužáíím režámu šok a hrůza KKK gedná se o znemožnění chováníK" "kávnadu a éodvod konceéce xéomocí 
mákrovlnz na" vóívořáí srozumáíelné řečá Dv hlavěID zvČšení možnosíá skróíé návrh a ésóchologácké směremK "" kásírojůI kíeré bó 
mohló KKK abó éoíencáální neéřáíele uvádííeI uslóšííe a věřímI že věcáI aon Dí neexásíujeK "" KKK zvládání davu a měsíské válčení zařízeníI 
kíerá bó mohla dočasně ochromáí celé vesnáceK " 

sojenské zájem a fánancování 

VK AnoK sáz vČšeK 

Příznak 

NMK sáděíI jak s kamerouI éřes očáI íjK abó váděláI co vádíš éřesně 

Vědecky érokázané 

NMK mrověřené u zvířaíK __C kews lnláne NN října NVVVI Přá éohledu očáma kočkó DcuzzóI ale éaírnČmI arK aavád tháíehouseI 
hííéWLLnewsKbbcKcoKukLháLengláshLscáLíechLnewsád 4TNMMML4TNTUSKsím __C kews článku ánformoval o érvní obrázkó z exéerámení 
váděí očáma kočkaK 

sojenské zájem a érovedáíelnosíá 

NMK keK 

Příznak 

NNK honírola séánku 

Vědecky érokázané 

NNK lsvědčenČ na zvířaíechK # wéravodajsíví Ckk vósíláníI séecáální cváčeníI lásíoéadJNVURI kíeré Chuck aeCaroI sálečné zbraněI je 
íam oc mezera? arK ooss Adeó dáskuíovalá demonsírace NVRM ruskČch iáda sírojI kíerČ éoužívá elekíromagneíácké energáeI abó 
ruské ésócháaírácké éacáeníó séáíI jako náhrada za sedaíáva a éřá léčbě neuroíáckČch éoruchK arK Adeó uvedlI že éracoval na kočkó a 
ésó a dáí jám séáíK lbranó a zahranáčních věcí denníI T června NVUPI ročK uffI číslo NM4I msóJválkaW pověískČ zařízení bxéerámení 
arK píefan qK mossonó hlásálW "KKK arK ooss AdeóI šéf vČzkumu v ioma iánda KKK zahájála íesíování síroj xiídaz KKK éřísíroj je na 
hosíováníI abó arK ooss AdeóK D píroj je íechnáckó éoésaí jako DvzdálenČ éřísíroj éulzní zacházeníK generuje 4M megaheríz zásíavběI 
kíeré síámulují mozek je elekíromagneíácké akíáváíó v éodsíaíně nážších frekvencí " 



sojenské zájmu nebo fánancování 

NNK AnoK K lbranó a zahranáčních věcí denníI T června NVUPI ročK uffI číslo NM4I msóJválkaW pověískČ zařízení bxéerámení arK píefan 
qK mossonóK "KKK ane OVKdubna NVUP íohoío auíoraI jak je účasíník éanelu na obranu UPK konferencá séonzorované obranó a 
zahranáčních věcíI ánformoval o érácá arK Adeó ío KKK qóío éoznámkó bóló dodánó éanel síudáu ésóchologácké válkó K " 

Příznak 

NOK ComéuíerJmozek rozhraníI ovládání a komunákace 

Vědecky érovedáíelné 

NOK AnoK moložka L oozéočeí Čfkklpq oaq C bI obranaJšárokČ _AO aélákovaného vČzkumu oJN fqbj kljbkhiAqrov 
éočííačovČch sósíémů a komunákačních íechnologáíI mb MSMOPMNbI mrojecí pqJNV wesílená moznání EAugCogFI érogram bude rozvíjeí 
érosíředkó éro měření subjekíu kognáíávní síav v reálném čase a manáéulovaí za účelem sélnění funkceK Cílem érogramu wesílená 
éoznání je vóvánouí meíodóI kíeré áníegrují dágáíální zařízeníI kíerá éodéorují éaměíáI vnímání a móšleníI a vzíahI kíeré éodéorují s 
užávaíelá ánformace rámcá síáíu éřímo zleéšují celkovou kognáíávní vČkonnosí tarfághíerK aojem wéracování aásélaó érogram se 
zaměřuje na vóužáíí neurověd a vnímání íechnologáe zéracování na redeságn zařízeníI kíeré éoskóíují ánformace éro ládské vnímání 
sósíémuK qóío nové éřísíroje budou mocá získaí relevaníní ságnál z vnější hluk v éozadíI a ío érosířednácívím vnímání modelováníK 
qenío érogram se bude vóvíjeí íechnologáeI kíeré zjednodušují relevaníníI a elámánovaí árelevaníní ánformace ke zleéšení vnímáníI 
éorozuměníI éaměťI ánference a rozhodováníJérocesuK honkréíně bude íenío érogram demonsírovaí manáéulacá éerceéčních daí éo 
síovkó rozměrů ládského vnímání sósíémuI a bude míí za následek zdvojnásobení ládské vČkonnosíá zéracování ánformacíK 
hííéWLLwwwKdaréaKmálLbodóLédfLcvMP_udbsíKédf 

sojenské zájem 

NOK AnoK sáz vČšeK 

Příznak 

NPK homélexní konírola mozkuI jako je načííání éaměíáI ámélaníují osobnosíá 

Vědecky érovedáíelné 

NPK AnoK OMMO konvergující íechnologáe éro zleéšení ládského vČkonuI kaíáonal pcáence coundaíáon L rpA jánásíersívo obchoduJ
séonzorované zérávóK wde jsou relevaníní vČňaíkóK mlnČ íexí na 
hííéWLLáíráKloóolaKeduLConvergángqechnologáesLoeéoríLk_fC_ére_éublácaíáonKédf seznam účasíníků a éřáséěvaíelů včeíně kApAI 
Úřad kavel vČzkumI aAomAI pandáa kaíáonal iabsI rpAc oesearch iabsI oaíheonI iucení qechnologáesI jánásíersívo érůmóslu a 
obchodu a píanfordKOK oozšářování ládského éoznání a komunákaceK mage URK "KKK léravduI mósl je konečné hranáceI a rozířeéení jeho 
íajemsíví bude míí obrovské érakíácké vČhodóK KKK keschoénosí ánvesíovaí do nezbóíné mulíádáscáélánárního vČzkumu bó zéožděníI 
nebo dokonce znemožnáí íóío vČhodó éro hoséodářsívíI éro národní bezéečnosíI a na ándáváduální áJbóííK róchlé nedávnČ éokrok v 
oblasíá kognáíávní vědó a éříbuznČch oborů nám éřánesl do boduI kdó bóchom mohlá dosáhnouí několáka érůlomůI že bó bólo velmá 
přínosné éro ládsívoK KKK kaéříklad éokrok v kognáíávních neurověd ládského mozku bólo dosaženo díkó nové vČzkumné meíodóI 
založené v obou báologáe a ánformaíákóI jako je naéříklad funkční magneíácká rezonance éředsíaváí EfjofF a ánfračervené senzoróK 
gsme však dosahuje rozlášení hranáce současnČch éřísírojůI naéříklad z důvodu obav o bezéečnosí ládskČch íémaí éro vČzkum Egídlo 
a admánásírace drogó NVVUFI íakže éokrok se zasíavíI éokud róchle érůlomó v k_fC nám může dáí vČzkumné násíroje s mnohem 
věíším rozlášeníI cáílávosí a schoénosí analózovaí daíaK "  

PK mage USK iádské Cognome mrojecíK "ge na čase zahájáí ládská Cognome érojekíI srovnaíelnČ s úséěšnČm euman 
denome mrojecíI na grafu sírukíury a funkce ládské mysláK ČK mrojekí by měl bČí více základem éro éokrok v celé 
oblasíá vědy a íechnákyI nebo by vyžadovalo koméleíní sjednocení věd kBfCK KKK waíímco vČzkum by obsahovaí 
koméleíní maéování séojení v mozku člověkaI by bylo mnohem rozsáhlejšíI než nervovém sysíémuK KKK kěkíeří 
účasínícá v ládské éoznání a komunákace éracovních skuéán bylá ohromená dlouho Jíermín éoíencáál éro 
nahrávání aséekíy osobnosíá jedánce na éočííače a roboíyI a íím rozšářuje rozsah ládské zkušenosíáI akce a 
dlouhověkosíK " 

4K mage UUK "mrohlášení a vázeK Účasínícá ládského éoznání a komunákace éanel éřáséěl několáka érohlášeníchI kíeré éoéásují 
současnou sáíuacá a navrhnouí síraíegáe éro budování na nějI síejně jako íransformační vázeI co bó mohlo bČí dosaženo do deseíá 
nebo dvaceíá leí díkó koncenírované úsálí K " 

RK károdní bezéečnosíníI íéma phrnuííK mage OUTK "KKK fnvesíáce do konvergeníních nanoíechnologáíI báoíechnologáíI ánformačních 
íechnologáí a kognáíávní vědó xk_fCz se očekává do ánovačních íechnologáíI kíeré revolučním mnoha oblasíech konflákíů a zachování 
míruK KKK gako bČvalČ mánásír obranó tálláam merró gK éoznamenalI íaío jsou íechnologácké objevóI kíeré jsou "wměna ívář válkó a jak 
se éřáéraváí na válkuK" bxásíuje mnoho séecáálních érogramůI zéráv a érezeníacíI že íóío cíleK mánásíersívo obranó jmenoval 
nanovědó jako síraíegáckého vČzkumného érosíoru s cílem uróchláí očekávané éřínosó Ejurdaó NVVVFK KKK Aélákace mozkuJ
macháne áníerfaceK honvergence všech číyřech oblasíech kBfC dá warfághíers schoénosí řídáí komélexní subjekíy 
zasláním konírolní akce éřed myšlenky (éoznání) je élně vyvánuíaK wáměrem jeI aby mozek ságnály 
(kanoíechnologáe éro zvěíšenČ cáílávosí a nedoíírající deíekce ságnálu) a éoužíí je éřá konírolní síraíegáe 
(ánformační íechnologáe)I a éak éředaí zéěí do mozku éocáí zéěíné vazby ságnálů (báoíechnologáe)K " 

s Blíží se ONK síoleííW éříležáíosíá éro kfje keuroscáence oesearch károdní éoradní duševní zdraví oadó zérávě hongresu o 
deseíáleíí _raánI leden NVUU od rpeepK mage 4V uvádíI že "několák vóšeířovaíelů měl éoznamenaíI že éokud bóló neuronó dané 
kráíkéI ale áníenzávní vósokofrekvenční síámulace jejách elekírácké vlasínosíá se změnáló zéůsobóI kíeré bó se vešel navržené éro 
éaměíáW qóío změnó bóló vóvolánó elekírácké událosíI oná bólá éosílenó oéakováníI a írvala na dobu neurčáíouK KKK vědcá zjásíáláI že 
áníenzávní vósokofrekvenční áméulsó írágger neobvókle velké uvolnění váéníku v éosí sónaéíáckČ buňka KKK " 

http://www.darpa.mil/body/pdf/FY03BudEst.pdf


sojenské zájmu nebo fánancování 

N4K AnoK sáz vČšeK 
 
jánd séravedlnosí Úvodní síránka  
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