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Berlin, 25 sierpnia 2015

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT SKRYTEGO NĘKANIA UJAWNIA
NIELUDZKIE EKSPERYMENTY KONTROLI UMYSŁU I ROBOTYZACJI LUDZKOŚCI
FORUM-Factory, Berlin - Czwartek 1 i Piatek 2 Października 2015
http://covertharassmentconference.com
Ujawnienie globalnej inwigilacji przez byłego współpracownika NSA Edwarda Snowdena lotem
błyskawicy obiegło cały świat i wywołało wielki skandal oraz powszechne oburzenie. Tymczasem,
doniesienia te to tylko ułamek rozlicznych, nielegalnych programów przeprowadzanych na
obywatelach Unii Europejskiej i poza nią.
"Człowiek nie ma prawa do rozwijania swojego umysłu. Ta skłonność do niezależności jest
bardzo kusząca. Musimy przejąć elektryczną kontrolę nad mózgiem. Pewnego dnia armie i
generałowie będą całkowicie kontrolowani przez stymulację elektryczną mózgu.”
Dr Jose M.Delgado, Dyrektor Oddziału Neuropsychiatrii, Yale University Medical School
(wypowiedż przed Kongresem z dnia 24 lutego 1974)
Kiedy niesławny program kontroli umysłu prowadzony przez CIA – MKultra został ujawniony w
połowie lat siedemdziesiątych przez komisje d/s Kościoła Kongresu Amerykańskiego,
oświadczenia podobne do tego złożonego przed Kongresem przez Dr Delgado zszokowały opinię
publiczną.
Dzisiaj istnienie broni umożliwiających zapis, analizę i rozkodowanie bioelektrycznych sygnałów
emitowanych przez ludzki organizm i skrycie testowanych na jednostkach i całych populacjach jest
już, przerażającą, rzeczywistością. Dziś jest możliwe: manipulowanie nastrojami, odczytywanie
myśli, jak również, wprowadzanie myśli do ludzkiego mózgu w sposób niezauważalny dla
właściciela, chyba że jest on wyjątkowo świadomy takich technologicznych możliwości.
Poza tym, bronie te mogą być wykorzystywane do uszkadzania ciała lub wywoływania wszelkiego
rodzaju bólu a wszystko to bez pozostawienia żadnych śladów. Działając według zasad "nowej
fizyki" (często wykorzystując niewykrywalne fale radiowe lub technologie przenikające mury),
bronie te służą do torturowania lub poddawania ludzi okrutnemu, nieludzkiemu i poniżającemu
traktowaniu, a zatem, używanie ich stoi w całkowitej sprzeczności z podstawowymi zasadami UE.
Są one bezpośrednim pogwałceniem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz
konwencji i traktatów międzynarodowych.
Przy wsparciu wielu znakomitych mówców takich jak: Dr Nick Begich oraz licznych ekspertów w
dziedzinie prawa czy najnowszych technologii, cztery europejskie stowarzyszenia: STOPEG
Foundation (STOP Electronic weapons and Gang stalking), The European Coalition against Covert
Harassment (EUCACH), Initiative Gegen Elektromagnetische Folter (IGEF) oraz STOP
Zorganizowanym Elektronicznym Torturom (STOPZET) organizują to wyjątkowe wydarzenie w celu
wywołania publicznej debaty na temat, z gruntu amoralnych i przeprowadzanych bez zgody
zainteresowanych, eksperymentów, a także, w poszukiwaniu rozwiązań położenia kresu tym
nadużyciom.
• Pomóżcie nam zmobilizować opinię publiczną, by domagała się zakazu broni i metod
zagrażających ludzkiemu życiu i zdrowiu!
• Przyłączcie się do poszukiwania prawnych i/lub politycznych rozwiązań dążących do
ochrony ludzkiego prawa do życia!
• Powiedzcie "nie" eksperymentom w zakresie kontroli umysłu, przez które tak wielu
cierpi i tak wielu umiera!
• Powiedzcie "nie" robotyzacji ludzkości, gdyż oznacza ona zniszczenie ludzkiej
wolności i godności!
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