XV. CIEKAWA LITERATURA
Ta sekcja została wprowadzona po odkryciu, że firma Google
(ponieważ jest to firma należąca do Big Pharmy) usuwa wszelkiego
rodzaju
wrażliwe treści stwarzające zagrożenie ich systemowi
eutanazyjnemu.
Jednym z moich odkryć była główna przyczyna Egzemy. Zaraz po
opublikowaniu mojego odkrycia w internecie z naukowym artykułem,
który był w centrum mojego odkrycia ten artykuł został zaraz usunięty
z Internetu. Zawartość tego artykułu jest już niedostępna.
Aby zachować wszystkie interesujące elementy literatury
postanowiłem skopiować treść tych artykułów do tej książki.
Jest to jedyny sposób, w jaki można zapobiec mopowaniu cennych
źródeł internetowych z interesującą zawartością kampromisująca
Zachodnią Medycynę.
Oto niektóre ze źródeł, które zdecydowałem się opublikować:

https://stop007.org/home/death-camp-program/#UKGenocideOfPoor
https://www.geoengineeringwatch.org/
https://futurism.com/kurzweil-by-2030-nanobots-will-flowthroughout-our-bodies
https://www.cnet.com/news/nanobots-can-now-swarm-like-fish-toperform-complex-medical-tasks/

MOLESTOWANIE ELEKTRONICZNE
Źródło strona:
https://stillnessinthestorm.com/2019/11/5-targeted-individualsexpose-shocking-electronic-harassment-and-torture/
Artykuł opisujący 5 osób „na celowniku”, które zostały
wyselekcjonowane do poddania (jako forma ukarania) szokującym
elektronicznym metodom molestowanie i tortur.
(Makia Freeman) Osoby docelowe („Na Celowniku”) to osoby, które
r z ą d ( z a p o ś r e d n i c t w e m a g e n c j i Wo j s k o w e g o Ko m p l e k s u
Wywiadowczego) wybrał do nękania, ataku i tortur - z użyciem
zaawansowanych form niewidzialnej broni elektronicznej.
Autor: Makia Freeman, 29 października 2019
Jest to nowa forma kontroli umysłu XXI wieku. Niektóre osoby
docelowe mają powiązania z wojskiem (np. pochodzą z rodziny
wojskowej), ale inne nie. Wielu z nich nie jest działaczami ani
donosicielami, ale musiało stać się jednym z nich tylko po to, aby
przetrwać.
Te wybrane osoby są elektronicznie prześladowane i nękane przy
użyciu DEW (Directed Energy Weapons, znanymi również jako Broń
Elektro Magnetyczna, i broń nieśmiercionośna), która jest używana do
wycelowania w głowy ofiar za pomocą promieniowania
elektromagnetycznego.
Ataki te mogą również wstawić "głosy" do głów ludzi, które mylą z
własnymi myślami, które mogą wywoływać poważne negatywne
emocje (depresja, samobójczość), a nawet powodować paraliż i
śmierć.
Niestety, wiele osób wyselekcjonowanych są uważane za szalone, a
czasem są zamykane na oddział szpitala psychiatrycznego tylko
dlatego żę wypowiadają się publicznie i narażają się tym że mówią
prawdę o tym, jak są one atakowane.

Zjawisko to jest uznawane za fakt spiskowy, a nie teorią spiskową i
jest zbyt realne żeby to nazwać teorią. Nawet niektórzy urzędnicy
państwowi (np. polski minister obrony narodowej) przyznali że jest to
rzecz realna. Teraz właśnie zaprezentujemy 5 z wielu takich
przypadków elektronicznego molestowania:

Osoba wyselekcjonowana - „Na celowniku” - David Voigts

David Voigts jest byłym oficerem marynarki wojennej USA i sygnalistą.
Był torturowany od stycznia 2012 roku i szacuje, że od tego czasu
stracił milion dolarów niezarobionych dochodów z powodu wyboru
jakiego dokonał.
Służył w oddziale zwalczania elektronicznego w wojsku. Podczas
swojej służby usłyszał jak jedna z ofiar przedstawia swoją historię o
niezgodnym programie eksperymentów ludzkich obejmującym wojnę
psychologiczną, molestowanie elektroniczne, tortury bez dotyku i
prześladowanie gangów. To pozostawiło głębokie wrażenie na Voigts;
potem celowo postarał się aby jego samego wdrożono do tego
programu jako „ofiara”, aby zrozumieć go lepiej – Cel był taki żeby on
mógł pomóc go zakończyć. Voigts prowadził kampanie mające na celu
podniesienie świadomości na temat osób docelowych. Wybrał pieszy
tryb przejścia przez części USA żeby zwrócić na siebie uwagę. Tak
pisze:

"Program Targeted Individual to krajowy program tortur skierowany w
kierunku niczego nie podejrzewających obywateli USA ... rewelacje o
zorganizowanym nękaniu popełniane przez niektóre grupy w Kościele
Scjentologicznym odpowiadają kampaniom nękania skierowanym w
stronę osób docelowych".
Voigts wskazuje również na technologię kontroli umysłu stosowaną
przeciwko dyplomatom USA:
"Kolejnym wielkim źródłem są niedawne historie o ostatnich "atakach
uszkadzających zdrowie" na amerykańskich dyplomatów na Kubie. To
niepokojące, że dyplomatom tym się wierzy i otrzymują opiekę i
pomoc medyczną, ale obywatele USA dotknięci tutaj w stanach nie są
słuchani, a ich prośby o pomoc są odrzucane głównie jako urojenia."

Osoba wyselekcjonowana - „Na celowniku” - Katherine Horton

Targeted Individual Dr. Katherine Horton jest naukowcem, który
studiował fizykę na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie uzyskała tytuł
magistra fizyki, a następnie uzyskała doktorat. Jest fizykiem
wysokoenergetycznym i analitykiem systemów. Przez lata pracowała w
CERN w Genewie.
Katherine była nękana przez agentów Wywiadu Wojskowego. Ona
ujawnia jak musi się chronić w piwnicy, jak musiała umieścić
aluminium i mylar wokół wnętrza swojego mieszkania, a czasem
dosłownie spać w metalowej wannie, aby chronić się przed nękaniem z
elektronicznym molestowaniem z broni skalarnej i broni
elektromagnetycznej. Broń ta z łatwością przenika przez takie
materiały jak drewno, cegła i beton.
Prowadzi informacyjną stronę internetową Stop007.org. Definiuje
elektroniczne nękanie jako okaleczanie mikrofalowe. Była szczera w
swoich próbach gdzie próbowała stanąć w obronie swoich praw i praw
innych osób okaleczanych, biorąc różne agencje wywiadu wojskowego
(MI6, MI5 i GCHQ) do sądu w Wielkiej Brytanii, jak również
skrupulatnie katalogowania brytyjskich, niemieckich i szwajcarskich
agencji (i osób zaangażowanych), którzy dopuszczają się tego
przeciwko niej.
W maju 2017 roku dowiedziała się, że została jej potajemnie
wszczepiona wojskowa biotechnologia i neurotechnologia. Jej
antidotum na to wszystkie niewidzialne nadużycia jest śmianie się ze
wszystkiego i śmianie się z tych manipulatorów w trakcie tego jak ona
ich eksponuje. Dla ochrony ona sugeruje wszystkim którzy

podejrzewają że są poddawani takim torturom pokrycie domu farbą
zawierającą metalowe cząstki stałe z aluminium i miedzi (miedź jest
lepsza, ale kosztuje 10 razy więcej), jak również za pomocą mylar. Jak
mówi Katherine:
"Jedynymi realnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego na
świecie są wojsko i agencje wywiadowcze".

Osoba wyselekcjonowana - „Na celowniku” - Karen Melton-Stewart

Innym ex-sygnalistą z Amerykańskiej agencji NSA, która posunęła się
do przodu, aby ujawnić co naprawdę dzieje się w Nikczemnej Agencji
Szpiegoskiej (jak nazywa ironicznie NSA), Karen Stewart stała się
jedną z ofiar po tym kiedy dowiedziała się, jak amerykańskie agencje
wywiadu wojskowego były zaangażowane w atakach 9 września 2001.
Jej przełożeni rozkazali jej, aby zachowała ciszę na ten temat. Była
dosłownie maltretowana i krzyczała przed testami poligraficznymi, aby
celowo zawiodła. Została zablokowana przed awansem, prześladowana
i nękana. Miała również swój dom elektronicznie zainfekowany (który
znokautował jej kuchenkę mikrofalową).
Ona potwierdza, że technologie takie jak V2K (Voice to Skull) są
prawdziwe. Ujawnia, jak NSA nęka dziennikarzy, którzy następnie stają
się zbyt przestraszeni aby zgłosić coś negatywnego (lub cokolwiek w
ogóle) na NSA. Co ciekawe, podkreśla, jak masowy morderca - Myron
May (który zabił ludzi na Florida State University w listopadzie 2014 w
wyniku masowej strzelaniny) był kolejną ofiarą kontroli umysłu. Który
powiedział wielu ludziom przed masowym strzelaniem (i jego
późniejszej śmierci), że "słyszał instrukcje w głowie." Może nawet
napisał listy wyjaśniające to przed śmiercią i wysłał je do wielu ludzi.
Nawet MSM zgłosiło to; na przykład tu w NBC:
"Wierzył, że rządowi "prześladowcy" nękają go i używają
"bezpośredniej broni energetycznej", aby go skrzywdzić. Powiedział,
że wysłał paczki do 10 osób, które "ujawnią" to, co uważał żę mu robili
... Jego aktywność w mediach społecznościowych ujawniła, że wierzy,
że jest "Osobą Na Celowniku", terminem używanym przez ludzi, którzy

uważają, że rząd i mroczne gangi atakują ich kontrolą umysłu i
niewidzialną, zdalną bronią.
...
W e-mailu, który wysłał o 23:19, [May] napisał: "Przez cały wieczór
byłem napromieniowany bezpośrednią bronią energetyczną w klatce
piersiowej. Teraz boli bardzo źle." Policja twierdzi, że otworzył ogień z
broni na terenie kampusu około godziny później."
May był młodym asystentem prokuratora okręgowego. Przed śmiercią,
skierował się o pomoc do autora Renee Pittman, który napisał książkę
o May i strzelanie pod tytułem „Myron Maj – Osoba Na Celowniku”:
Asystent Prokuratora Okręgowego pchnięty poza krawędź”. W opisie
tej książki mówi:
"Utalentowany młody asystent prokuratora okręgowego tragiczny
koniec po otwarciu ognia w Florida State University's Strozier Library,
tuż po północy, Listopad 20, 2014, raniąc trzy i jego dążenie do
"Śmierci przez zabicie przez Gliniarza".
Fragment listu samobójczego...
"Moim najgłębszym żalem jest to, że nie dołożę bardziej sumiennego
wysiłku, aby udokumentować moje doświadczenia jako osoby „na
celowniku”. Jednak ten dokument jest moją słabą próbą opisania
moich dotychczasowych doświadczeń.
Po pierwsze, proszę aby każdy kto będzie czytać ten dokument, żeby
poświęcił krótką chwilę aby pomodlić się za moją duszę. Mam za to
wszytko czego dokonałem głęboki żal; jednak czuję, że moje opcje są
bardzo ograniczone. Ponieważ jestem osobą „Na celowniku” wszystko
zostało mi odebrane. Dosłownie zostałem okradziony z życia przez
trudności psychologiczne, finansowe i emocjonalne...""
Innym oczywistym przykładem kontroli umysłu osoby która dopuściła
się masowego strzelania w tłum z broni palnej jest Aaron Alexis (który
zrobił strzelaninę w Washington Navy Yard we wrześniu 2013).
Twierdził również, że słyszał głosy w głowie. Możesz przeczytać więcej
o związku między kontrolą umysłu i masowych strzelaninach w
poprzednim artykule tutaj (szukaj na internecie).

Osoba wyselekcjonowana - „Na celowniku” - Mariana Maritato

Mariana Maritato to kolejna dzielna osoba „na celowniku”, która
została bezlitośnie zaatakowana przez różne formy elektronicznego
nękania i tortur. Była ofiarą napaści seksualnej (zdalna stymulacja
wymuszająca orgazm, w tym również wiele zappów do narządów
płciowych i odbytu, co czuje się jak porażenie prądem).
Pornograficzne obrazy pedofilii są wymuszane jak w projektorze w jej
głowie – sama musi otworzyć oczy, aby to zatrzymać, nawet jeśli musi
być pozbawiona snu. Technologia V2K jest używana przeciwko niej.
Podobnie jak inne osoby „Na celowniku”, odkryła w sobie syntetyczną
nanotechnologię (HSP72 [Heat Shock Protein] ludzkie komórki
nowotworowe) które zostały wszczepiono do jej ciała.
Niektóre z efektów tych codziennych tortur obejmują: zmniejszoną
pojemność płuc, zmuszanie do gryzienia siebie, ból zęba (jak kanał
korzeniowy), nadęty brzuch i wymuszone odbijanie (więc nie może
jeść prawidłowo i straciła na wadze), rozwój 3-calowej torbieli w
prawej piersi (łagodne, ale [sprawcy V2K] grozili, że zmienią je na
guzowatą formę agresywnego raka) i zasadzili / manipulowali snami.
Elektroniczne nękanie i nadużycia zmieniły jej życie w taki sposób, że
nie może prowadzić ani utrzymać pracy w pełnym wymiarze godzin;
jest w trybie ciągłego przetrwania. Obejrzyj jej zeznania przed ITNJ
(Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości Naturalnej), które jest
poparte wieloma dowodami i szczegółami.

Osoba wyselekcjonowana - „Na celowniku” - Barbara Hartwell

Była agentka CIA Barbara Hartwell pracowała przez 25 lat w CIA jako
analityk śledczy i wywiadowczy. Jest ofiarą kontroli umysłu i ocalałych
z dzieciństwa MK ULTRA. W tym klipie wideo opowiada się, jak zaczęła
być atakowana zaraz po tym, jak "złamała swoje programowanie/
przysięgę" i zaczęła to upubliczniać w 1994 roku. Obudziła się i zdała
sobie sprawę, że żyje podwójnym życiem.
Była wykorzystywana przez CIA do rozpowszechniania propagandy New
Age (Nowy Wiek) w celu mylenia i rozpraszania ludzi - i jak to ujęła,
aby wprowadzić Nowy Porządek Świata. W swoim filmie siedzi obok
Brice Taylor, słynnej ofiary kontroli umysłu, która podobnie jak Cathy
O'Brien była używana jako kontrolowana przez umysł niewolnica
seksualna do obsługi najwyższych urzędników w USA i poza USA.
Hartwell podkreśla, jak Ted Gunderson (były agent FBI, który stał się
ogromnym badaczem odkrywającym kontrolę umysłu, pedofilię i
satanizm) stał się jej wielkim przyjacielem, który pomógł jej w trakcie
tych lat.
Hartwell opowiada o tym, jak była atakowana każdego dnia. Czasami
była śledzona; czasami spotykała agentów w swoim życiu udając kogoś
innego; jej telefon został podpięty; czarne helikoptery przelatywały
nad jej domem; i otrzymała groźby śmierci. Ujawnia, jak została
trafiona egzotyczną bronią, którą opisuje jako broń laserową i broń
mikrofalową, która czasami powodowała że traciła przytomność.

PRZYKŁADY BRONI MIKROFALOWEJ

NANOTECHNOLOGIA
Źródło:
https://newsletter.caddcentre.com/nanobots-will-flow-in-your-bodyby-2030/
"Nanoboty będą płynąć w twoim organizmie nie później niż przed
końcem 2030 roku"
Źródło:
19 Marca 2019

Inne, Technologia

To stwierdzenie może cię zaszokować, jednak jest ono całkiem
prawdziwe. Cóż, pan Ray Kurzweil, autor i wynalazca przewidział, że
do 2030 roku w naszej krwi prawdopodobnie będą krążyć nanoboty, w
celach głównie żeby leczyć różne zachorowania i przekazywać myśli do
chmury bezprzewodowej wifi.

Czym są Nanoboty i jak działają?
Nanoboty to małe mikroskopijne maszyny stosowane w małych
urządzeniach i sztucznej inteligencji. Te nanoboty będą podróżować
wewnątrz każdego człowieka na poziomie molekularnym, który będzie
chronić system biologiczny i połączy ludzki mózg z chmurową sieci
komputerowej.
Jaka jest potrzeba dla takich Nanobotów w przyszłości?
Pomysł wstrzykiwania nano maszyn w naszym krwiobiegu jest od
dziesięcioleci przedmiotem trwającej dyskusji. Jednak ostatnio roboty
DNA zostały już przetestowane na ludzkim ciele w leczeniu komórek
nowotworowych. Zgodnie z przewidywaniami, te nano-roboty pomogą
w wielu dziedzinach, takich jak;
▪ Nanobots, poprzez odpowiednią dawkę będą działać na bezpośrednio
podatne obszary chorobowe w człowieku jak również nad
zmniejszeniem innych skutków ubocznych.
▪ Bedą mogły również monitorować i zapobiegać innym szkodliwym
chorobom, które mogą się rozmnażać i mogą powodować poważne
problemy w organizmie człowieka.
▪ Przewiduje się również, że te nanoboty rozszerzą naszą korę
mózgową o informacje przechowywane w chmurze wifi, dzięki czemu
każdy człowiek będzie bardziej doinformowany i wizjonerski.
▪ Dodawanie innych poziomów postrzegania w nanobotach może
zwiększyć kreatywność i dać wyraźne wyrazy i uczucia zachodzące we
wewnątrz umysłu człowieka.
Ponieważ te mikromaszyny są nadal w trakcie procesu rozwoju; do tej
pory możemy tylko rozważyć ich pozytywne punkty. Mamy jednak
nadzieję, że te nanoboty będą w stanie pomóc również w innych
istotnych kwestiach i zapewnić nam idealne sposoby na poprawę
naszych warunków życia.

https://www.cnet.com/news/nanobots-can-now-swarm-like-fish-toperform-complex-medical-tasks/

Nanoboty mogą teraz zaroić się jak ryby, aby wykonywać złożone
zadania medyczne
Naukowcy opracowali nową metodę kontroli nanobotów - wewnątrz
ludzkiego ciała.
Jennifer Bisset
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Nanoboty: roboty w skali nano.
Ludzki Paragon
Przyszłość jest niesamowita.

Dzięki Chińskiemu Uniwersytetowi w Hongkongu (CUHK) zostały
odkryte nowe sposoby korzystania z nanorobotów która będą mogą
pomóc chirurgom w wykonywaniu złożonych zadań medycznych w
przyszłości.
Badania, ogłoszone w czwartek są prowadzone przez profesora Zhang
Li na wydziale inżynierii mechanicznej i automatyki uniwersytetu.
Zainspirowany stadami ptaków i szkół ryb, zespół Zhanga użył pola
magnetycznego do kontrolowania ruchów nanobotów i wdrażania
zachowań roju. Możesz zobaczyć je w akcji w filmie poniżej:
Nanoboty, miliony nanocząstek magnetycznych, mogą zmienić swoją
formę na środowisko, z jakim oddziałują. Mogą podobno rozszerzać
się, kurczyć się, dzielić i łączyć, w swoim roju.
"Najbardziej kreatywną i trudną częścią naszej pracy jest znalezienie
odpowiedniej metody uruchamiania, aby zrealizować wysoce
zrekonfigurowalny rój w mikroskali", powiedział Zhang CNET w emailu.
Metoda może być stosowana przez chirurgów do wysyłania nanobotów
przez trudne w nawigacji przestrzenie, twierdzą naukowcy. Mogą one
również podobno być wykorzystywane do ukierunkowanego
dostarczania leków, terapii nowotworowych i operacji oczu.
"W niedalekiej przyszłości wyobrażam sobie, że technika
magnetycznego mikroroju może zaoferować nową możliwość
rekanalizacji okluzji w układach naczyniowych, takich jak udar
mózgu," Zhang napisał. "Poza tym oczekuje się innych rodzajów
potencjalnych zastosowań, takich jak bezmasowe wzornictwo
powierzchni do mikrofabrykacji i zlokalizowana manipulacja płynami
dla systemów mikro-przepływowych.”
Zespół rozpoczął przeprowadzanie testów na zwierzętach we
współpracy ze Szpitalem Księcia Walii w Shatin w CUHK.
Powtarzam, przyszłość jest niesamowita.
Wyniki zespołu zostały opublikowane w Nature Communications.

