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Stowarzyszenie
STOP Zorganizowanym
Elektronicznym Torturom
Ul. Słowackiego 23A/25 m 15
87-100 Toruń
Do :
Sz. P. Antoni Macierewicz
Minister Obrony Narodowej
Ul. Klonowa 1
909 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze !

Stowarzyszenie STOPZET przypomina, że nie dostało odpowiedzi od Pana Ministra na pismo
złożone w Departamencie Skarg i Wniosków MON w dniu 29 marca 2017r. podczas spotkania
członków Stowarzyszenia z p. płk Dariuszem Wiśniewskim. Odpowiedzi mieliśmy oczekiwać po
rozmowach w NATO naszych przedstawicieli z MON w tym Pana Prezydenta do czerwca 2017r, a tym
czasem już niebawem kończy się lipiec, tortury się nasilają a konkretnych odpowiedzi nie ma.
Pismo zawiera pytania, na które i wcześniejsze odpowiedzi z MON nie odnosiły się do poruszanych
przez Stowarzyszenie ich problemów . A mianowicie :
- kiedy zostaną nam udzielone odpowiedzi w kwestii zapowiadanego przez Pana Ministra raportu w
sprawie torturowania z broni ogólnie nazywanej- „broni kierowanej energii” (w skrócie D.E.W)
ludności polskiej? i kto jest właściwym adresatem do udzielenia odp. Stowarzyszeniu w/w sprawie :
MON czy I3TO?
Z punkty prawnego całością zawiaduje kierownictwo MON, a więc Minister jest jak najbardziej
właściwą osobą do rozmów w tym temacie i udzielania konkretnych odp. ale dlaczego Departament
Skarg i Wniosków odesłał nas do ‘i3to’ to zapewne tłumaczy, kto się tymi technologiami zajmuje
fizycznie. Nas jednak interesuje konkretna odpowiedz szefa MON. a ustalenia międzyresortowe nas
jako Stowarzyszenie nie interesują.
Nas jako Stowarzyszenie interesuje, kto za pomocą broni militarnej nas osacza i torturuje, zabija. Kto
wykorzystuje broń energii kierowanej do użytku cywilnego ? Mon twierdzi, w swoich odpowiedziach,
że nie ma z tym nic wspólnego i odsyła nas do Policji i MZ o wyjaśnienia .Oznacza to, że ktoś jak
twierdzi MON bez ich wiedzy w nieuprawniony sposób wykorzystuje tą technologię celem stosowania
na bezbronnych cywilach jako metody badawczej, eksperymentalnej, gdyż polscy targeci są celem
ataków różnych postaci promieniowania elektromagnetycznego, od mikrofal, poprzez fale dźwiękowe,

aż po promienie Roentgena i promieniowanie gamma, i poprzez masowe stosowanie broni
psychotronicznej.
Dziwi natomiast stanowisko MON , że to nie ono zwraca się do rożnych służb w kraju o wyjaśnienia,
tylko odsyła nas ofiary zbrodniczych eksperymentów, gdzie sprawa dalej jest zamykana przez w/w
instytucje do ścigania przestępczości zorganizowanej. Dalej zostawiając nas z tym nierozwiązanym
problemem.
Od przedstawicieli I3TO (Inspektorat Innowacyjnych Implementacji Technologii Obronnych)
usłyszeliśmy, że te rodzaje broni kierowanej energii są wciąż w stadium testów , testów na zwierzętach
i że te urządzenia są duże, ciężkie , jako np. platformy samochodowe do rozpraszania tłumów itp. gdy
tymczasem, są wersje podręczne i miniaturowe, nawet wykorzystywane przez drony nad naszymi
głowami, czy za ścianą sąsiada , gdzie Policja odmawia ingerencji celem sprawdzenia danego lokum,
prawdopodobnie operacyjnego.
Instytucje wojskowe, naukowe, rządowe określają te bronie radiacyjne jako "non-lethal"
(nieśmiercionośne), podczas gdy w rzeczywistości w zależności od dawki wypromieniowanej energii
radiacyjnej mogą one ogłuszać, okaleczać, wywoływać oparzenia, powodować tętniaka lub udar mózgu,
wywoływać takie choroby jak rak, a nawet zabijać. I są już w śród członków naszego Stowarzyszenia
osoby śmiertelne ! .
Tego rodzaju własne doświadczenia zostały opisane przez polskich T.I (Targeted Individuals) i wysłane
w roku ubiegłym do instytucji rządowych takich jak : MON . PG, Prezydenta ( jako Zwierzchnika Sił
Zbrojnych i do innych ministerstw w ilości ok 50 opisów własnych historii z bycia królikiem
doświadczalnym.
Najnowocześniejsza broń globalna, to broń technotroniczna, ogólnie nazwana jako broń ‘F’ to
połączenie najnowszych technologii militarnych ze zjawiskami paranormalnymi i tworzenie broni o
zasięgu globalnym do całkowitej kontroli i podporządkowania całej ludzkości. Do owładnięcia ciała,
umysłu i duszy.
Co też już jest to testowane na obywatelach RP, gdzie poszkodowani opisują różne kontakty z
energiami w postaci różnych widm, duchów, świateł i obrazów w połączeniu z wrażeniami dotykowymi
i zmysłowymi.
Dlatego konieczne jest ustalenie kto na Polakach testuje broń śmiercionośną?, Czy już wdraża się broń
technotroniczną masowo ?, czyli połączenie broni elektromagnetycznej i psychotronicznej w jedną
potężną broń, czy jest to już zawoalowana faza całkowitego zzombienia populacji polskiej głownie?
Czy wręcz już faza depopulacyjna ?
Broń technotroniczna to całkowite zawładniecie ciała, umysłu i duszy jednostki, i jest to całkowitym
sprzeniewierzeniem się wszelkim umowom międzynarodowym o przestrzeganiu Praw Człowieka i
Konstytucji naszego kraju.
Kolejnymi pytaniami do Ministerstwa Obrony Narodowej i pozostawionymi bez odp. były :
- „jakie instrumenty ochrony przewidziało Ministerstwo Obrony Narodowej dla ludności cywilnej
atakowanej z w/w rodzajów broni, czy w ogóle przewidziało?”
- „czy MON, jako instytucja rządowa i posiadająca w swoich zasobach naukowo badawczych różne
urządzenia pomiarowe , umożliwi nam przeskanowania naszych organizmów pod względem radiacji
celem wykluczenia bądź potwierdzenia występowania mikroprocesorów czy innych urządzeń nadawczoodbiorczych w naszych ciałach ?.”

- „czy członkom Stowarzyszenia STOPZET jako poszkodowanym w zw. z testowaniem, wdrażaniem
najnowszych technologii militarnych, udostępni się dostęp do oficjalnych dokumentów dotyczących
aktualnego etapu prac nad bronią D.E.W., nanotechnologią i psychotroniką?”

Z uwagi na drastyczne sytuacje wielu Polaków w kraju i za granicą w gronie Stowarzyszenia i spoza,
gdyż wciąż napływają skargi od osób poszkodowanych w zw. z zalegalizowanymi jak się wydaje
działaniami struktur rządowych na bezprawne torturowanie , wnosimy o podjęcie działań eliminujących
owe bestialskie tortury i śmierć na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej .

Dowód :
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

Załączniki :
1. Pismo Stowarzyszenia z dnia 29-03-2017r.

Do wiadomości i podjęcia stosowanych działań:
1. Sz. P. Andrzej Duda – Prezydent RP
Sz. P. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów
Sz. P. Mariusz Błaszczak- MSWiA
Sz. P. Zbigniew Ziobro – PG/MS
Sz. P. Krystyna Barbara Kozłowska – RPP
Sz. P. Adam Bodnar – RPO

