
Sprawiedliwość i Prawda  
są zabijane przez BROŃ 

PSYCHOTRONICZNĄ!!!  

STOP 
Zorganizowanym 
Elektronicznym 

Torturom 
 
chcemy żeby ktoś 

odważył się 
poważnie, 

merytorycznie 
podejść do 
naszych 

przypadków, 
pomógł udowodnić, 

domagać się 
naszych praw 

naturalnych, do 
życia i zdrowia  

 

Więcej informacji  

w Internecie: 

 

 www.stopzet.org (formularz 

kontaktowy) 

 www.covertharassmentconfe

rence.com 

 www.icaact.org 

 www.stopeg.com 

 www.eucach.org 

 www.e-waffen.de 

 www.worldcach.com 

 www.mindjustice.org 

 www.psychophysical-

torture.de.tl 

 Ewa Pawela na YouTube 

 Dokument COM12 

 Metody Mind Control 

 Patenty kontroli umysłu, 

Gang Stalking, Electronic 

Harassment, Voice to Skull 

(V2K), EDOM, RHIC 

Sprawiedliwość i Prawda  
są zabijane przez 

dyspozytorów radiacji 
psychotronicznej!!!  
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Nasze Stowarzyszenie p.n STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom z siedzibą w Toruniu jest zare-

jestrowane w KRS pod numerem 0000583727 w dn 4.11.2015r. 

Jesteśmy na Facebooku /stopzet oraz na stronie internetowej  www.stopzet.org.  

 

Używanie broni psychotronicznej, inwigilacja myśli, poddawanie kontroli umysłu oraz torturom fizycznym i 

psychicznym organizmów żywych stało się nagminnym zjawiskiem.  

Problemy są bardzo rozwinięte, technologie wciąż ulepszane, a metody bardzo powszechnie stosowane poza 

świadomością na tysiącach ludzi w Polsce i milionach na świecie. 

 

Ofiary nękania i tortur psychotronicznych nie mogą liczyć na pomoc Policji, sądów i prokuratur oraz różnych 

organizacji i urzędów, czy instytucji, mediów mainstreamowych—próbowaliśmy wszystkie. 

Wśród ofiar są osoby bliskie ofiarom, które nie są świadome problemów, które ich dotykają każdego 

dnia. Ofiarami stają się też osoby polskiego pochodzenia, które w poszukiwaniu pracy wyjechały za granice 

kraju i tam zostali poddani działaniom różnych broni skierowanej energii i podłączeni do systemu kontroli 

umysłu, a także skrycie zaimplantowani co zostało udowodnione w paru przypadkach. Te działania noszą 

znamiona przestępstwa, lecz niestety próby egzekwowania swoich praw z racji na objawy mind control iden-

tyczne podobne Schizofrenia Paranoidalna kończą się często orzeczeniem choroby psychicznej. 

 

Z uwagi na to, że problem jest globalny, a władza ofiarom nie chce pomóc, ofiary muszą wyjść na zewnątrz i 

protestować przeciwko stosowaniu kontroli umysłu, różnego rodzaju broni i urządzeń uszkadzających ciało, 

umysł i psychikę, doprowadzające do śmierci i chorób.          

Konstytucja RP określa prawa obywateli – do wolności osobistej, wolności słowa, prawa do obrony oraz nie-

tykalności osobistej. Tymczasem naruszane są wszelkie prawa i bardzo silne pomówienia, kradzieże tożsamo-

ści czy dóbr intelektualnych. Osoby są doprowadzane do stanu w którym często nie są w stanie podjąć stałej 

pracy, mają wprogramowaną fobię społeczną, odruchy warunkowe, wywoływane są potworne cierpienia i 

osaczanie, trudne do opisania efekty somatyczne. Nikt nie chroni prawnie ofiar. 

 

Wyjdźmy więc razem, by uświadomić społeczeństwo jak podstępne zagrożenia dla zdrowia i życia czyhają 

wokół nas! Przyłączcie się do nas! 

 

 

ZAPRASZAMY  

na protest przed 
budynkiem Sejmu RP, 

6 czerwca  
od 12:00 do 17:00 
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