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List Otwarty w sprawie :
Nieludzkie tortury psychofizyczne na obywatelach RP i przymusowa hospitalizacja
psychiatryczna za sprawą broni energii kierowanej i nanotechnologii

Szanowny Panie Ministrze

Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom informuje po raz kolejny o
nieludzkich torturach na ludności cywilnej naszego kraju, za pomocą technologii militarnej z
wykorzystaniem światła, dźwięku i fal elektromagnetycznych. Generalnie broni energii skierowanej
oraz nanotechnologii. Te działania są destrukcyjne dla zdrowia i życia.
Fale elektromagnetyczne są niewidoczne i mogą zmieniać sposób, w jaki mózg przetwarza informacje,
wpływając jednocześnie na specyficzne warunki w umyśle oraz ciele, przy czym atakowana nimi osoba,
początkowo nie zdaje sobie z tego nawet sprawy. Poprzez śledzenie ludzkiego mózgu i bio-neurologię,
manipulowanie umysłem, ciałem oraz duszą można kontrolować myśli tudzież emocje, zmieniać pamięć
krótkotrwałą / długotrwałą, wstawiać obrazy, prowadzić doświadczenia audio i sensoryczne jak też
przejmować kontrolę nad autonomicznymi a także spontanicznymi funkcjami ciała.
Opisów takich eksperymentów/doświadczeń z udziałem ludności cywilnej na Polakach w kraju i za
granicą, Stowarzyszenie STOPZET ostatnio praktycznie dostaje każdego dnia. Na członkach naszego
Stowarzyszenia aktywnie działających, te tortury w ostatnim czasie bardzo zintensyfikowano.
Osoby torturowane płaczą z bólu i bezsilności wprost do słuchawki telefonu czy opisują to w listach i
mailach. Szczególnie trudne jest do akceptacji dla osób w podeszłym wieku, kiedy wmawia im się
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choroby psychiczne, gdy odczuwają fizyczne oddziaływanie na swoje ciało czy umysł. Jest to podwójna
trauma, z jednej strony dolegliwości od nieznanych sprawców działających zdalnie na człowieka a z
drugiej, wmawianie często także przez członków najbliższej rodziny, że to choroba psychiczna.
I następuje całkowita izolacja rodzinna i społeczna, która bardzo przyspiesza procesy destrukcyjne
organizmu, gdyż często te osoby, (zwłaszcza starsze ) nie potrafią sobie wytłumaczyć tej nieludzkiej
sytuacji.
Nie ma mowy o chorobach psychicznych, kiedy cały świat już mówi coraz głośniej o technologiach
militarnych i jej zastosowaniach w ramach testów na cywilach. Nasze NCBiR też o tym mówi oficjalnie.
Oficjalnie potwierdził to też marcu ubiegłego roku p. Minister Antoni Macierewicz, gdzie oświadczył
na konferencji w Toruniu , że zna przypadki ofiar z powodu eksperymentów z energią skierowaną już
od lat osiemdziesiątych , jak i w tym roku potwierdził to policjant na służbie z Komisariatu WarszawaŚródmieście:
https://www.youtube.com/watch?v=Ww-4-IPpGUU - chipy są włączone za zgodą władz najwyższych
– policjant Warszawa- Śródmieście 11 marca 2017r.
https://www.youtube.com/watch?v=VzSJ6ygQcyo - „Tak znamy takie przypadki w formie
eksperymentów już od lat osiemdziesiątych” – p. A. Macierewicz
Wobec powyższego, na podstawie nadsyłanych do MZ oraz innych ministerstw rządowych przykładów
celowego niszczenia zdrowia i życia obywateli RP, jako Stowarzyszenie STOPZET wnosimy o :
- całkowity zakaz stosowania dalszych eksperymentów medycznych bez wiedzy i zgody obywateli
- upublicznienie listy osób wytypowanych do eksperymentów długofalowych z zaznaczeniem rodzaju
eksperymentu,
- upublicznienie całej listy osób już wyeksploatowanych ( czytaj zamordowanych ) podczas
eksperymentów , gdyż osobiście w gronie naszych znajomych znamy takie przypadki,
- wnosimy o natychmiastową reformę psychiatrii , m.in. ograniczenia stosowania diagnoz chorób
psychicznych (szczególnie schizofrenii), z wcześniejszym wykluczeniem innych patogenów z
organizmu a mających objawy zbieżne z wymienianymi w schizofrenii , z wykluczeniem
nadwrażliwości elektromagnetycznej, gdy są wykonane badania biorezonansem wskazujące inne
dolegliwości naszego stanu zdrowia, z wykluczeniem opętania/owładnięcia czy to naturalnego czy
syntetycznego,
- Uznanie badań biorezonansowych wzorem państw cywilizowanych UE za wiarygodne.
Wzywamy MZ do odpowiedzi z uzasadnieniem, dlaczego do tej pory rząd RP nie unormował prawnie
takiej jednostki chorobowej jak Zespół Nadwrażliwości Elektromagnetycznej wzorem innych państw
UE z jej polecenia. Oświadczenie PE wydane z czerwca 2012 już dawno zostało wdrożone w państwach
UE a u nas na ten temat dalej nic nie wiadomo .Nadwrażliwość na PEM zatwierdził też w roku 2015
Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny
Dowód : Oświadczenie UE z dnia 14 czerwca 2012
Dowód : Opinia EKES ( Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny ( TEN/559-Nadwrażliwość
Elektromagnetyczna)
Dlatego domagamy się uznania Zespołu Nadwrażliwości Elektromagnetycznej jako jednostki
chorobowej z uwagi na czas ekspozycji energii skierowanej (promieniowanie elektromagnetyczne ,
mikrofalowe, infradźwięki, podczerwień) w przypadku TI (Targeted Individual) jest to konieczne.
Taka jednostka chorobowa, konieczna jest też dla wszystkich innych osób nadwrażliwych a
mieszkających w bliskiej odległości od stacji przekaźnikowych telefonii kom. czy linii wysokiego
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napięcia. Oprócz tego masowo występuje bezprzewodowy Internet ( Wifi czy Wimax ) a więc skażenie
elektro smogiem jest dla wrażliwców zabójcze. A leczenie psychiatrycznej tym bardziej .
Nie można bez końca, bezkarnie skazywać elektro-wrażliwych tylko na leczenie środkami
psychotropowymi, co obecnie jest jedyną drogą na skargi z powodu nadmiernej emisji PEM i lub
elektronicznego Gang Stalkingu.
Do Ministerstwa Zdrowia za poprzedniej kadencji pisały w tej sprawie już inne organizacje
pozarządowe , ale ich argumenty pozostawały bez echa lub były źle interpretowane. Jak by Ci
ministrowie posiadali zupełnie inne dane niż publicznie dostępne z PE.
Dlatego Stowarzyszenie STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom od Ministerstwa Zdrowia
oczekuje , że Ministerstwo zrezygnuje z brania udziału w zbrodni ludobójstwa w formie bezprawnego
eksperymentowania i doprowadzi do szybkiej reformy psychiatrii. Ponieważ na ogromną skalę okalecza
się ludzi środkami psychotropowymi bez zgody pacjenta, tylko dlatego, że są świadomi prowadzonych
na nich eksperymentów z bronią energii skierowanej, czy innych testów farmakologicznych z tym
powiązanych.
Do Stowarzyszenia zgłasza się coraz więcej osób dotkniętych tym problemem, skarżących się na
niespotykane wcześniej doświadczenia różnych stanów zdrowotnych takich jak:
Nocne poparzenia ciała , wibracja całego ciała, dźwięki akustyczne w mieszkaniu lub sąsiedztwie,
zniszczenie przedmiotów w mieszkaniu , ciągłe zmęczenie, wybudzania ze snu, ataki duszności i
„gotowania mózgu”, przypiekania głowy, nudności, wymioty, nadmierne wypadanie włosów itp.
Wszystkie wymienione symptomy prowadzą do poważnych zaburzeń zdrowotnych, zmuszają do wizyt
lekarskich, robienia badań, które rzekomo nic nie wykazują.
Czy rzeczywiście nie wykazują ? Czy tylko opisujący wynik, nie wpisuje właściwych parametrów ?
Doświadczenie pokazuje, że wyniki robione poza miejscem zamieszkania, najlepiej wykonane od hoc
pokazują jednak zmiany w organizmie.
A więc masowo otwiera się furtkę do psychiatry i do koncernów farmaceutycznych z którymi
psychiatrzy dobrze współpracują. Zbrodnią jest jednak, jak ludziom na starcie życia zakłada kartotekę
z diagnozą ‘schizofrenia’ i zamyka pod kluczem na przymusowe leczenie, gdy ewidentnie np. widać, że
dana osoba to ofiara nowych technologii (v2k) np. z głosami wprost do czaszki, komentującymi jego
aktualne sytuacje osobiste 24 godz. na dobę. Jeszcze gorzej, jak tam zamyka się też osoby z objawami
somatycznymi.
Taką samą zbrodnią jest także, w taki sposób osaczanie ludzi u schyłku swojego życia i dobijanie ich
również tą sama diagnozą schizofrenii. Gdzie ma sumienie lekarz wystawiający 70-letniej kobiecie taką
diagnozę ?, gdy mówi o faktach dziejących się w jej mieszkaniu, czy wokół jej osoby, w sposób logiczny
i spójny?.
Choroby psychiczne wmawia się osobom z dużymi osiągnięciami zawodowymi i listami
gratulacyjnymi, uznaniowymi w wieku emerytalnym. Takie osoby zmusza się dziś także sądownie do
hospitalizacji psychiatrycznej, gdy mówią otwarcie o nękaniu elektromagnetycznym.
Czy to ma oznaczać, że psychiatria samodzielnie rozszerza zakres czasowy powstawania schizofrenii ?
Początkowo mówiło się, że to choroba ludzi młodych, ale teraz jak widać wiek już nie ma znaczenia,
czyli otwarcie wychodzi fałszerstwo z tą diagnozą i wszelkie nadużycia stają się jasne .
Przeraża fakt, że do tych eksperymentów klasyfikuje się nawet osoby bardzo wiekowe, których schyłek
życia stał się niewyobrażalną dla nich torturą. Przeraża tym bardziej, bo wszyscy będziemy kiedyś w
tym wieku i każdego może to w zasadzie spotkać, jeśli dalej pozostaniemy bierni na krzywdę innych.
Wobec powyższego Stowarzyszenie załącza do MZ opis tortur, także psychiatrycznych i zmagania się
z nimi członkiń Stowarzyszenia STOPZET Eweliny Filipiak (rocznik 83) i Barbary Smali (rocznik 44)
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emerytowanej pedagog, oraz również osoby starszej z poza Stowarzyszenia, Anny Antkiewicz (rocznik
40), która do nas napisała z prośbą o pomoc, jak wiele innych piszących codziennie dramatyczne apele
i prośby o pomoc..
Ci ludzi boją się represji psychiatrycznej za mówienie prawdy, o tym czego doświadczają. Wniosek
nasuwa się sam, w jakim celu powstała psychiatria ?
To nie Stowarzyszenie ma moc sprawczą, tylko organy rządowe i do nich kierujemy te prośby i
wezwania o rozwiązania prawne i uwolnienie od zgotowanego nam terroru elektronicznego jako
eksperyment? Czy może już coraz mniej zawoalowana forma depopulacji ludności polskiej ?.
Załączniki :
1. Oświadczenie UE z dnia 14 czerwca 2012
2. Opinia EKES ( Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny ( TEN/559-Nadwrażliwość
Elektromagnetyczna)
3. Pismo w sprawie Eweliny Filipiak do MZ z załącznikami: a) skierowanie do Szpitala
Zakaźnego; b) wyniki badań z dnia 23-06-2006; c) Opinia Konsultanta Krajowego Piotr
Gałecki -psychiatra
4. Pisma od Anny Antkiewicz ( emerytki ) poddanej m.in. terrorowi technologii wibroakustycznejdo urzędników Gminnych i Policji
5. Pisma Barbary Smali (emerytowanej nauczycielki) która wystosowała do Stopzet pismo w celu
przystąpienia Stowarzyszenia jako Osoby zaufania publicznego do sprawy sądowej o
przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym … z powodu skarg na gang stalkingu, z
zastosowaniem energii skierowanej
Do wiadomości i podjęcia stosowanych działań :
Sz. P. Andrzej Duda – Prezydent RP
Sz. P. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów
Sz. P. Zbigniew Ziobro – PG/MS
Sz. P. Krystyna Barbara Kozłowska – RPP
Sz. P. Antoni Macierewicz - MON
Sz. P. Adam Bodnar - RPO
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