
Powszechnie w Polsce wykorzystywane są fale elektromagnetyczne w celu 
śledzenia osoby (czytanie myśli), nawet nie musisz sobie z tego zdawać spra-
wy! Jeśli zaczniesz się orientować że ktoś grzebie Tobie w pamięci, w najlep-
szym przypadku dostaniesz diagnozę Schizofrenia paranoidalna!, objawy iden-

tyczne podobne Kontrola Umysłu!  

W Polsce na przestrzeni 2 lat setki osób zgłosiło się do nas, obecnie Stowa-
rzyszenia STOPZET ponieważ są w straszliwy sposób prześladowani m.in. 
wewnątrz ich umysłów, ich organizmy są zdalnie torturowane, cierpią niewyob-
rażalnie, są zastraszani że coś stanie się ich rodzinom, boją się o tym mówić. 
W ostatnim czasie zrobiło się głośno za sprawą Ministra Macierewicza który w 
Toruniu w lutym br. stwierdził ze znane są mu przypadki prześladowania falą 
elektromagnetyczną (więcej na www.stopzet.org). Wysłaliśmy 40 świadectw 
takich przypadków do MON. Są także liczne przypadki udokumentowanego, 
nielegalnego zaimplantowania mikro procesora u ludzi, jak do tej pory bez 
zainteresowania ze strony prokuratury, policji, sędziów.  W Polsce stworzono 
i d e a l n e  w a r u n k i  d l a  t y c h  e k s p e r y m e n t ó w . 

Żądamy zakazu jakiejkolwiek kontroli ludzkiej podświadomości! 

„(…)Informacja Wojskowa prowadziła tzw. „badania naukowe” prowadzące do 
dezintegracji osobowej, pod nazwą „Kompleksowy System Dezintegracji Oso-
bowości”. Były to tortury psychiczne i fizyczne, mające na celu zmianę sposo-

bu myślenia.(…)”  

„(…)Poza wytwarzaniem syntetycznej telepatii, mikrofale można obciążyć od-
powiedzialnością za zmianę zachowań (…) Kiedy moc fal elektromagne-
tycznych zostanie sprzężona z centralnym systemem nerwowym, wystę-

pują reakcje przypominające opętanie przez szatana.

Remote-Motor-Control (RMC—kontrola motoryczna na odległość). Dyspozytor 
tej broni może kontrolować na odległość przeróżne reakcje mięśniowe. RMC 
może posłużyć do sztucznego wywołania zawału serca, symulowania napa-
dów duszności i kontrolowania mięśni odpowiedzialnych za mówienie, uderze-
nia gorąca. Można zneutralizować ofiarę wytwarzając zniedołężnienie, niemoż-
ność wyrażenia swoich myśli, lub represjonować syntetyczną telepatią a wy-
woływanym bólem dawać do zrozumienia że tego nie chcą byś się zajmował, 
albo dzięki stymulowaniu odpowiednich mięśni powodować wytwarzanie nie-
autoryzowanych słów, które wydobywają się z ust, chociaż dana osoba wcale 

nie chce mówić.”
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Powszechnie w Polsce wykorzystywane są fale elektromagnetyczne w celu 
śledzenia osoby (czytanie myśli), nawet nie musisz sobie z tego zdawać spra-
wy! Jeśli zaczniesz się orientować że ktoś grzebie Tobie w pamięci, w najlep-
szym przypadku dostaniesz diagnozę Schizofrenia paranoidalna!, objawy iden-

tyczne podobne Kontrola Umysłu!  

W Polsce na przestrzeni 2 lat setki osób zgłosiło się do nas, obecnie Stowa-
rzyszenia STOPZET ponieważ są w straszliwy sposób prześladowani m.in. 
wewnątrz ich umysłów, ich organizmy są zdalnie torturowane, cierpią niewyob-
rażalnie, są zastraszani że coś stanie się ich rodzinom, boją się o tym mówić. 
W ostatnim czasie zrobiło się głośno za sprawą Ministra Macierewicza który w 
Toruniu w lutym br. stwierdził ze znane są mu przypadki prześladowania falą 
elektromagnetyczną (więcej na www.stopzet.org). Wysłaliśmy 40 świadectw 
takich przypadków do MON. Są także liczne przypadki udokumentowanego, 
nielegalnego zaimplantowania mikro procesora u ludzi, jak do tej pory bez 
zainteresowania ze strony prokuratury, policji, sędziów.  W Polsce stworzono 
i d e a l n e  w a r u n k i  d l a  t y c h  e k s p e r y m e n t ó w . 

Żądamy zakazu jakiejkolwiek kontroli ludzkiej podświadomości! 

„(…)Informacja Wojskowa prowadziła tzw. „badania naukowe” prowadzące do 
dezintegracji osobowej, pod nazwą „Kompleksowy System Dezintegracji Oso-
bowości”. Były to tortury psychiczne i fizyczne, mające na celu zmianę sposo-

bu myślenia.(…)”  

„(…)Poza wytwarzaniem syntetycznej telepatii, mikrofale można obciążyć od-
powiedzialnością za zmianę zachowań (…) Kiedy moc fal elektromagne-
tycznych zostanie sprzężona z centralnym systemem nerwowym, wystę-

pują reakcje przypominające opętanie przez szatana.

Remote-Motor-Control (RMC—kontrola motoryczna na odległość). Dyspozytor 
tej broni może kontrolować na odległość przeróżne reakcje mięśniowe. RMC 
może posłużyć do sztucznego wywołania zawału serca, symulowania napa-
dów duszności i kontrolowania mięśni odpowiedzialnych za mówienie, uderze-
nia gorąca. Można zneutralizować ofiarę wytwarzając zniedołężnienie, niemoż-
ność wyrażenia swoich myśli, lub represjonować syntetyczną telepatią a wy-
woływanym bólem dawać do zrozumienia że tego nie chcą byś się zajmował, 
albo dzięki stymulowaniu odpowiednich mięśni powodować wytwarzanie nie-
autoryzowanych słów, które wydobywają się z ust, chociaż dana osoba wcale 

nie chce mówić.”



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

psychicznym organizmów żywych stało się nagminnym zjawiskiem, proszę państwa to od dawna nie jest 

scenariusz filmów Science Fiction,  proszę  wpisać w wyszukiwarce przykładowe numery patentowe:  

US 3014477;  US 3951134; US 4395600;  US 4717343; US 4777529; US 6011991; US 6052336;  

US 6470214; US 6587729; US 5159703; US 6011991; US 4858612; US 6506148; DE 10253433;  

Patent 6587729 podobny do 6470214; Patent # 05270800—generator podprogowej wiadomości.  

Problemy są bardzo rozwinięte, technologie wciąż ulepszane a oprawcy coraz lepiej się nimi posługują, ba-

wiąc się podprogowym sterowaniem nieświadomymi osobami. Te metody są bardzo powszechnie stosowane 

poza świadomością na tysiącach ludzi w Polsce i milionach na świecie !! Panuje zakaz mówienia na ten temat 

Ofiary tego typu nękania nie mogą liczyć na pomoc Policji, sądów i prokuratur oraz różnych organizacji i 

urzędów, czy instytucji, mediów mainstreamowych. 

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 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 panuje zmowa milczenia na ten temat i trudno jest egzekwować swoje prawa. 

 

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

protestować przeciwko stosowaniu elektronicznej kontroli umysłu, różnego rodzaju broni i urządzeń uszka-

dzających 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.  

 

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

wokół nas! Przyłączcie się do nas! 

 

Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom z siedzibą w Toruniu   

Jesteśmy na  www.facebook.com/stopzet oraz na stronie internetowej  www.stopzet.org. 
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także skrycie zaimplantowani co zostało udowodnione w paru przypadkach. Te działania noszą znamiona 

przestępstwa, lecz niestety panuje zmowa milczenia na ten temat i trudno jest egzekwować swoje prawa. 

 

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

protestować przeciwko stosowaniu elektronicznej kontroli umysłu, różnego rodzaju broni i urządzeń uszka-

dzających 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 
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