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"Carole pmáíh
kíerá umí čísí
vyvolává, a ío
selké Bráíánáá a

éoéásuje ívrdí, že neurovědcá vyvíjejí skenování mozku,
úmysly ládí bez vážnČch dáskusí o eíáckČch oíázkách ío
navzdory skuíečnosíá, že vČzkum byl éodéořen vláda ve
rpAK"

"moířebujeme érogram ésychosurgery éro éoláíáckou konírolu naší
séolečnosíáK Účelem je fyzáckou konírolu mysláK haždČ, kdo se odchČlí od
dané normy může bČí chárurgácky zohavenéK
lsoba může mysleí, že nejdůležáíější realáíou je jeho vlasíní exásíence, ale
je ío jen jeho osobní názorK To éosírádá hásíorácké éerséekíávyK Člověk
nemá érávo rozvíjeí svou vlasíní myslK Tenío druh láberální oráeníace má
velkČ odvoláníK jusíme elekíronácky ovládaí mozekK gednou armády a
generálové bude řízena elekíráckou síámulací mozkuK
arK= gosé= aelg~doKaárecíor= z= keuroésóchá~íráeI= v~le= rnáversáíó= iék~řská=
f~kulí~=hongresu=oecordI=čK=OSI=ročK=NNU=O4=únor~=NVT4K=
qhe= moručník= novánóI= že= obhájce= ér~vdó= ve= péojeném= královsívíI= oíáskl=
článek= vědeckého= koreséondení~I= f~n= vzorkůI= dne= VK= únor~= OMMT= s=
názvemW=
D_r~án=skenováníI=kíeré=lze=čísí=úmósló=ládíDI=se=subJn~déásW=DsČzv~=k=eíácké=
deb~íě=možné=vóužáíí=novČch=íechnologáí=ve=vČslechu=?K=
?moužáíí=skeneruI=mohlá=bóchom=hled~í=kolem=mozkuI=~bó=íóío=ánform~ce=~=
přečísí=sá=něcoI=že=zvenku=neexásíuje=zéůsobI=j~k=sá=vůbec=řícíI=je=í~mK=ge=
ío=j~ko=zářící=éochodeň=v=okolíI=hledá=éro=és~ní=n~=zeď=?I=bólá=vědcá=úd~jně=
érohlásál~K===
se= síejné= doběI= iondon= pcáence= juseum= držel= vČsí~v~= s= názvem=
DkeuroboíácsW= _udoucnosí= móšleníDK= qoío= mísío= konání= ból~= vóbrán~= éro=
uvedení= v= říjnu= OMMS= zérávuI= že= ládské= móšlenkó= může= bČí= čísí= éomocí=
skeneruK =ar =der~ání =oees =Dusmív~jící =se =íváře =bólo =váděí =n~ =foíogr~fáá =n~ =
síránkách= keuroboíácsáxNzI= mod= názvem= ?qhe= jánd= oe~der?K= arK= oees= je=
jedním= z= vědcůI= kíeří= zřejmě= rozlouskl= éroblémI= kíerČ= má= z~móšlenČ=
fálozofů=~=vědcůI=éroíože=éřed=ml~íoW=oná=uděl~lá=vsíuéu=do=vědomé=mósláK=
q~kové= obrácení= člověk~= hásíoráckého= vČvojeI= oznámál~= v= íěchío= éěší=
zéůsobemI=je=éíáíI=j~ké=f~kíoró=bóló=ve=hřeI=~=co=z=oéomenuííI=v=scházení=
íéío =showI =n~jednou =b~nální =~ =mámořádnéK =lznámení =éřáchází =j~kobó =z =
v~ku~K= = keuroscáeníásí= = J= joderní= síólJlovecJsběr~č= ánform~cí= ~= máláček=

?éoířebu= věděí?= éoláíákou= k~ždé= moderní= vládó= J= ío= írochu= vósvěíláíI= j~k=
dosáhl=íohoío=cíle=vsíuéu=do=vědomé=mósláI=~ná=on=d~l=jeho=érácá=v=k~ždém=
hásíoráckém= koníexíuK= jísío= íohoI= jsme= se= zeéí~lá= v= érogr~mu= uvádí=
pcáence=juseum=jeW==
g~k= bósíe= se= cííáláI= kdóbó= někdo= mohl= čísí= v~še= nejvnáířnější=
móšlenkó?= der~ání= oees= z= rCi= říkáI= že= on= můžeK= momocí= mozkuJ
zobr~zov~cí= íechnologáe= je= ío= z~čáíek= éro= dekódování= móšlení= ~=
zkoum~í=rozdíl=mezá=vědomé=~=nevědomé=mósláK=Ale=j~k=d~leko=bude=
ío=šlo?=A=neměl~=bó=v~še=móšlenkó=zůsíáv~jí=v~še=osobní=éodnákání?=
mokud=arK=oees=je=dekódován=mósl=dosí~íečně=í~kové=oznámení=musí=bČí=
éodán~=v=exéozáce=věnov~ná=ío=ér~vděéodobně=někde=je=móslI=kíerá=ból~=
~ =je =n~dále =ířeb~I =dekódov~néK =ln =není =jen =éokr~čov~í =v =jeho =
exéerámeníech= s= éoužáíím= funkční= m~gneíácká= rozlášení= skenování= EfjofFI=
v= cesíě= neurovědcá= bóló= éozorov~í= jejách= éředměíó= v= rámcá= íesíování=
přísíroje =éro =leíI =éožád~l~ =jeI =~bó =vósvěílálI =co =cííí =nebo =sá =móslííeI =kdóž =
vědcům= sledov~íI= ~bó= zjásíáláI= kíeré= obl~síá= se= rozsvíííI= ~= co= mozkovČch=
érůíoku= v= mozkuI= uvádí= éro= jednoílávé= obl~síá= mozkuK= arK= oees= je=
dekódování =móslI =éokud =jde =o =vědomé =~ =nevědomé =érocesóK =w~ =íoI =že =
jeden=musí=míí=éřísíué=k=vědomí=s~m~K=Čí=vědomí?=hde=je=vl~síníkemI=že=
vědomí =J =~ =bezvědomí? =g~k =se =on =L =on~ =cííí? = =mroč= ne =éožád~íI =~bó =nám =
řekláI=j~k=ío=cíííI=mísío==žádá=násK==
keuroboíács= sČsí~v~= ból~= j~sně= n~sí~váíI= ~bó= se= íóío= nové= vzrušující=
objevó =éříležáíosí =éro =rodánné =záb~vóI =~ =í~m =bólo =mnoho =her =éro =
návšíěvníkó=hráíK=geden=dosí~ne=dojemI=že=jsme=se=změkčál= éro=z~vedení=
r~dákálních= novČch= íechnologáíI= kíeré= budouI= možnáI= ~bó= se= mósl=
komunální=b~zénI=séíše=než=ándáváduální=vl~sínácívíK=fnform~ční=íechnologáe=
se=sn~ží=séojáí=nás=všechnó=k=sobě=v=mnoh~=ohledechI=j~k=je=ío=možnéI=~le=
í~ké= zřejměI= n~= íó= obrovské= d~í~b~nkóI= kíeré= umožní= konírolu= vládó=
nejen=éřísíué=ke=všem=ánform~cím=o=n~šách=žávoíechI=~le=nóní=í~ké=n~=n~še=
móšlenkóI=~=ío=á=n~=n~še=éodvědomí=zér~cováníK=já=někdo=ééče?=
geden=z=nejéoéulárnějších=exéonáíů=ból=Djándb~llD=hr~I=kíerá=vóž~duje=dv~=
hráčá= jíí= doslov~= hl~v~JíoJhe~d= v= báívě= o= áníelágenčního= éoíencááluI= ~=
éoužáíČ= DáníelágenceD= sámK= lmezov~nČ= s= čelenkóI= kíeré= vózvednouí=
mozkové= vlnóI= hr~= éoužívá= neurofeedb~ckI= ~le= osob~I= kíerá= je= kládná= ~=
uvolněná= vóhrává= hruK= geden= získ~l= dojemI= že= íenío= klád= ból= duchI= kíerČ=
org~názáíořá=chíělá=éosíláíI=~bó=odvedlá=zbóíečného=veřejné=é~náceI=kíeré=bó=
mohló=vznáknouí=n~=zérávóI=že=soukromé=móšlenkó=bó=mohló=bČí=nóní=čísí=
se= skeneremKááxOz=snáknuíí=do=móslá= j~ko=soukromé=mísío=ból~=éředevším=
událosí=se=líbálo=s=rodánou=n~=odéoledne=venW=
Předsí~víe =sáI =že =může =ovlád~í =éočíí~č= éouze =sílu =své =mósláK =kebo =
čísí=móšlenkó=ládí=~=věděíI=kdóž=lžeíeK=A=co=kdóž=m~gneíácké=šok=do=
mozku=bó=vás=více=kre~íávní=KKK=~le=mělá=bóchom=bČí=schoéná=ánženČr=
n~šách=móslích?=

jóslííeI= že= v~še= móšlenkó= jsou= soukromé?= kákdó= nelh~l= ~= ból=
přásíáženJrukou?=momocí=?br~ánJskenov~cí=íechnologáeI=vědcá=z~čín~jí=
zkoum~í= svou= móslI= ~= řícíI= jesílá= jsme= lžeK= lsí~íní= vědcá= jsou=
dekódování =n~še =íouhó =~ =zkoumá =rozdíl =mezá =n~še =vědomé =~ =
nevědomé=mósláK=Ale=můžeíe=důvěřov~í=íechnologáe?=
lsí~íní=vóhledávání=oíázkó=vznesené=v=érogr~mu=éoznámekI=~=d~lší=hróW=
wjásíěíe=sáI=zd~=máíeI=co=ío=zn~mená=bČí=moderníJdenní=šéáon=v=íéío=
nové=áníer~kíávní=exéozáce=rodánóK=moíéI=co=ból=éřáj~í=j~ko=ér~kíák~ní=
vózvěd~čI= zkoum~í= schoénosíá= ~= dovednosíá= éoířebné= skuíečné=
~geníó=~= éoužáíí= někíeré=z=nejnovějších=íechnologáíI=kíeré=éomáh~jí=
šéáoná= shromáždáí= ~= ~n~lózov~í= ánform~ceK= mozdějá= jíí= dál= ~= zjásíáíI=
j~ké= ío= je= bČí= sledovánáK= ldkrČí= í~jemsíví= obchod= éroíoíóéu=
g~dgeísI= kíeré= vám= éohled= do= budoucnosíá= šéáonážní= íechnologáe= ~=
n~konec=éoužíí=všeI=co=jsíe=se=n~učálá=n~=úíěku=éřed=kv~láfák~cí=j~ko=
élně=fungujícíJ~gení!=
q~m= bóló= í~ké= ukázkó= vděčnČ= é~r~élegákó= ~= qu~dráélegács= je= é~írnéI= j~k=
bohové= věd~= í~k= nesobeckó= osvobodálá= z= jejách= vězeníW= qo= ból= vážnČ=
kobelov~=cen~=sír~n~=showK=Ale=nebólJlne=éředsí~vuje=gejího=seláčensív~=
vlád~=uk~zujeI=j~k=érávě=íóío=éřísírojeáááxPz=může=bČí=éoužáí=zcel~=volněI=~=
rel~íávně= sn~dnoI =v =n~ší =bezdráíové =věkuávx4zI= h= érovádění= exéerámeníů=
n~= volnČJv= rozmezí= cáválásíů= sledov~nČch= kdekolá= n~= světěI= ~= z~= éoužáíí=
nekonečně= rozšářáíelnČ= formou= elekírodouI= kíerá= nevóž~duje= vádáíelnČ=
koní~kí=s=éokožkou=hl~vó=vůbecK=blekírodóI=j~ko=je=elekířán~I=mohou=míí=
rovněž=nevádáíelné=formě=J=elekírod~=je=íermánál=n~=elekíráckČ=zdrojI=jehož=
érosířednácívím= elekírácké= energáe= nebo= éroudu= může= íok= dovnáíř= nebo=
venK= jozek= sám= je= elekíráckČ= obvodK= h~ždČ= mozek= má= svou= vl~síní=
jedánečnou= rezon~nční= frekvenceK= jozek= je= nekonečně= mnohem= cáílávější=
přájím~če= ~= vósíl~čeI= než= éočíí~čI= ~= dokonce= v= bezdráíové= věkuI=
éorozumění=íohoI=j~k=bezdráíové=sííě=fungují=wdá=se=rozšířáí=n~=fungování=
mozkuK= jonoíónní= demonsír~ce= éokožku= s= elekírod~má= k= námI= s= cílem=
érokáz~íI= obs~žené= vedení= elekíráckČch= nábojůI= je= vědeckČ= hlouéosíI=
éokud= je= určen~= k= érokázání= komélexně= schoénosíá= doér~vu= éoél~íků= do=
mozkuI= nebo= n~= ío= éřájde= I= ~bó= k~ždČ= nerv= v= íěleI= j~ko= form~= mučení=
nevádáíelnéK=
g~k= keuroboíács= ívrdíW= Dsáš= mozek= je= úž~snČDI= ~le= moc= ~= konírolu= n~d=
mozkem= ~= nervového= sósíému= dosáhnouí= z~měřením= mozku= frekvencí= s=
zásí~vbě= musí= bČí= í~jně= úž~snČ= vládních= vědců= éo= mnoho= leíK= mroblémI=
kíerČ= nóní= vznáká= v= mísíě= éřáér~venosíá= kdóž= má= íolák= bólo= dos~ženoI= jeI=
j~k =dáí =íechnologáe =do =ér~xe =í~kI =j~k =ío =bude =éřáj~íelné =ve =veřejné =
doméněK=qo=vóž~duje=j~k=se=ío=éřes=šárší=vládní=~=érávní=subjekíóI=~=z~=íoI=
že=musí=bČí=váděí=n~=j~ře=z=nez~uj~íého=vědeckého=vóšeířování=fungování=
mozkuI=v=nejleéší=ír~dácá=éředních=unáverzáíK=ge=určené=éro=arK=oees=~=jeho=
koleg~I= érofesor= e~ónesI= obd~řen= zveřejnění= éro= záv~žnější= moručník=
číenářáI= ~bó= éochodeň= éro= vláduK= híeré= jsou= z~éojenó= mohou= míí= í~ké=

éozn~men~íI=že=je=ířeb~=ukáz~í=neuroscáeníásí=v=zodéovědnější=svěíl~I=éo=
neuroengáneer= rpA= éodéorov~nČch= vládouI= iockheed= j~ríánI= gohn=
korseen= íoI= uéřímnČ= komeníářI= v= roce= OMMMI= o= jeho= éřesvědčení= o=
důsledcích=
svého=
éůsobení=
v=
fjofW=
=
Dmokud=íenío=vČzkum=éánve=venDI=řekl=korseenI=Dmůžeíe=z~číí=m~náéulov~íI=
co =někdo =éřemČšlí =ješíě= éředíímI =než =oná =ío =vědíKD =A =dod~lW =?eíák~ =se =
neíČká=mneI=~le=oná=bó=se=mělo=íČk~í=někoho=jánéhoK?=
w~íímco= neurovědcá= zérávu= jejách= objev= Eá= bez= íolák= j~ko= séecáfácké=
frekvence= svěíl~= z~měsín~nČch= íenío= skener= L= éochodeňFI= vódává= eíácké=
v~rování= éřá= nemísíně= éokr~čov~í= s= jejách= móslJčersívČ= vzduch= érácáI=
vlád~I= kíerá= séonzoruje= náchI= zůsíává= zcel~= němČK= pouč~sná= sondování=
záměró=ládíI=móslI=éoz~dí=móšlenkóI=n~děje=~=emocevxRz=se=rozšířál=do=více=
komélexní =~ =subíální =~séekíó =móšlení =~ =cííěníK =jáme =vš~k =íéměř= žádné =
íechnácké= ánform~ce= o= svČch= meíodáchK= moéás= Dzářící= éochodeň= kolem=
mozkuD= je= síejně= ~bsurdní= zéráv~= j~k= bó= se= d~lo= čísí= z= vědeckého= úsálíI=
zvlášíě= íenI= kíerČ= nese= n~éříkl~d= obrovské= důsledkó= éro= budoucnosí=
ládsív~K=Co=je=ío=oznámeníI=s=íechnáckČmá=mlženíI=éříér~v~=n~=nás?=
ms~ní= n~= habelovéváxSz přáséív~jící= edáíor= píeve= pálberm~n= éouk~zuje= n~=
íoI= že= ležíJdeíekční= schoénosíá= fjof= je= Dchósíá= ír~nsformov~í=
bezéečnosíního= sósíémuI= soudní= sósíémI= ~= n~še= zákl~dní= éojmó=
soukromíDK= Cáíuje= Ceéhos= z~kl~d~íelI= píeven= i~kenI= jehož= séolečnosí=
élánuje=n~=írh=nové=íechnologáe=éro=deíekcá=lžáK=i~ken=Cfqbp=z~držov~nČch=
bez= obvánění= z~držován= v= du~níán~mo= _~ó= j~ko= éoíencáální= éříkl~dK=
Dmokud= í~ío= z~drženČch= míí= ánform~ceI= kíeré= jsme= nebólá= schoéná=
exír~hov~íI= kíeré= bó= mohló= z~bránáí= d~lší= V= L= NNI= móslímI= že= věíšán~=
Ameráč~nů=bó=souhl~sáloI=že=bóchom=mělá=děl~í=vše=éro=íoI=~bó=cáíáí=onoDK=
pálberm~n =í~ké =cáíuje =m~ul~ =hořenové =toléeI =senáor =kolegó =z =Cenír~ =éro =
báoeíáku=éřá=mensólvánské=unáverzáíěI=kíerČ=éoéásuje=zróchlál=éokrok=v=fjof=
j~ko= DučebnácovČ= éříkl~d= íohoI= j~k= může= něco= bČí= íl~čál= doéředu= o=
sblážování= zákl~dní= vědóI= vlád~= režáe= vČzkumu= érosířednácívím=
fán~ncováníI= ~= zvlášíní= zájmóI= kíeří= íoužálá= éo= určáíou= íechnologáá= DK= jáme=
sn~d=věřáíI=že=se=ámélácáíní=možnosí=skenování=mozku=éoroícá=DI=soudnácívíI=
obváněnČ= ~= obž~lov~nČ= éodobněI= kíeré= ovlávňujívááxTz= jeden= n~= úkor=
osí~íníchI= že= érávní= důsledkó= sám= mósláJéřísíué= skeneró= n~= unáverzáíních=
~reálechI=bó=se=érobudáí=mánásír~=sér~vedlnosíá=ze=své=l~váceI=~bó=řekl=éár=
slov=o=íěchío=možnČch=móslá=zbr~ně?=
q~kže= íoI= co= eíácké= deb~íó= vózv~l~= rušné= vědcá= ~= moručníkDp= věd~=
reéoríér?váááxUz= jůže= í~ío= íechnologáeJsálnější= subveríáng= móšlení= s~mo= o=
soběI=než=cokolá= v=~n~mnéze=J=ve=skuíečnosíá= omezen~=n~=rozhodování= o=
íomI =zd~ =je =všude =~ =odvolává =íerorásmu =má =vážnČ =zájem =o =vóhození =
vl~kuI= nebo= zd~= ío= ból= sn~d= hlouéČ= žeríI= ~bó= bombu= ven= z= ch~é~ííá=
moukó?= = jůžeme= éředéoklád~íI= že= vlád~= bó= určáíě= ned~l= doJAhe~d= do=
pcáence =juseum =vČsí~vóI =séojené =s =fméerá~l =CollegeI =hl~vní =vlád~J
séonzorov~né=ánsíáíuce=ve=fózáce=l~serJlá=ío=bólo=n~=újmu=érogr~mó=dozoruK=

ge=užáíečné=míí=n~=é~měíáI=že=vlád~=áníelágence=vČzkum=je=nejméně=deseí=
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jánd conírol
jánulČ měsícI co jsem naésal íenío obšírnČ článek v tashángíon mosí jagazín o skuéána ládí
kdo věříI že vláda ovládá jejách móslK réřímně řečenoI jsem ból věíší zájem o éorozumění
éroč oná věřálá v ovládání mósláI než ve snaze dokázaí J jako někíeří bó radějá J Že íóío ládé
jsou duševně nemocníK

gedním z důvodůI éroč ládé věří v ovládání mósláI je dobřeI éroíože íolák éřesJmedáalázovanČ
ívrdíI že věda jáž dozvěděláI jak éřálákaí hluboké írhlánó v naší mósláK
kejnovější éříklad éochází z péolečnosí jaxe mlancka v kěmeckuI kíerČ se nedávno síal
nejnovější íučně vsíuéující do svěía mozku číeníK sČzkumnícá zde ívrdál bólá schoéná na mísíě
mozku vzoróI kíeré naznačují záměrK
pamozřejměI že íoío oznámení mělo za následek séousíu dechu nadšenČ článkó o éříchod
móslá číeníK péolečnosí jednoznačně rozdmČchal ío nadšeníI s vlasíním érohlášením o érácáW
?moérvé se jám éodařálo? éřečísí ?úmósló účasíníků Dz jejách mozkové čánnosíáK qo bólo možné
díkó nové kombánacá funkční magneíácké rezonance a sofásíákované éočííačovČch algoráímů
(Currení BáologóI OM. února OMMTI onláneW 8. únoraF.
jó seW qá chlaéá mohou bČí érovedenó někíeré oéravdu zajímavé éokrokó v nervovém
sósíémuI ale éravděéodobně sledovalá fálm jánoráíó oeéorí
íakó kolákráí a éřášel jeden míč kráíkČK mokud jsíe vádělá fálm
EwéěíI kdóž qom Cruáse měl fálmovou karáéruFI budeíe éamaíovaíI že íráo z holé jasnovádcá
namočí do brouzdalášíěI zaíímco qom Cruáse vzdal ruce kolemK Cílem bólo určáí budoucí
vraždóI což jám brání síále érobíhajíK gasnovádcá sdělují érosířednácívím barevné koule s
vóróíČm oběť vraždó jménoK ge ío legrace fálmI íak dlouhoI jak sá vzéomeneíe ?fácíáon? čásí
scáJfáK
wde je návodI jak úsíavu vósvěílál svůj éosíuéW
kaše íajné úmósló zůsíávají skróíéI dokud jsme se dáí je do akce J a íak věříme. kóní
výzkumnícá bólá schoéná dekódovaí íóío íajné záměró z modelů jejách mozkové čánnosíá.
kechalá subjekíů svobodně a íajně voláí mezá dvěma možnýmá úkoló
J Buď sčííání nebo odčííání dvou čísel. lná bólá éak žádalI abó držel na éaměíá svůj záměr na
chvíláI dokud se éříslušná čísla bóló érezeníovánó na obrazovce. sýzkumnícá bólá schoéná
rozéoznaí éředměíó záměró s TMB éřesnosíí na základě éouze na jejách mozkovou akíáváíu J
ješíě dříveI než účasínícá vádělá čísla a začal érováděí výéočeí ...

mráce ... dalece éřekračuje jen éoívrdála dřívější íeoráe. To nákdó éředíím nebólo možné čísí z
čánnosíá mozkuI jak se člověk rozhodl jednaí v budoucnu. TrákI kíerým se nevádáíelná je
vádáíelný leží v nové meíodó zvané
"sícerozměrných rozéoznávání". močííač je naérogramován íakI abó rozéoznaí
charakíerásíácké akíávace vzoró v mozkuI kíeré se obvókle vóskóíují v souváslosíá s konkréínímá
móšlenkamá. gakmále je íenío éočííač ból "vóškolen" ío může býí éoužíváno éředéovídaí
rozhodnuíí éředmětů z jejách mozkovou čánnosí sám. aůležáíé íechnácké ánovace séočívá íaké
v kombánování ánformací v šárších oblasíech mozkuI abó sálně zvóšovaí cáílávosí.
mroč se má najíí ío všechno írochu éochóbné? mroíože mozek vČzkumníkůI éodle všehoI jsou
řadu leí daleko od éochoéení velmá složáíé mozkové érocesóI kíeré jsou skuíečně séojenó s
úmóslemI budoucí čánnosíáI a každČ denJmóšleníK cunkční magneíácká rezonanceI kebo
fjofI je užáíečné éro monáíorování mozkové čánnosíáI ale éohledávkó jasnČch odkazů na
konkréíní záměró je éoněkud éochóbnČK gako jeden chóírČ kavó vědec má řeklI že v loňském
roceW ?iádé najíí snímkó akíáváíó mozku vzrušujícíK jóslí sáI že oná jsou více vzrušujícíI než
jsouK mroíože je ío vázuálníI ale móslímI že je realáíaK bxásíuje obrovské množsíví závěruK?
se skuíečnosíá jsem naésal něco o ?éaměíáI číeníI? v íomío měsícá vódání lbrana Technologó
fníernaíáonalI s článku s názvem ?_ad fníeníáons?K s íakovém éříéadě někíeří ambácáózní
vČzkumnícá éokoušelá se éoužívaí ánfračervené zobrazovací deíekovaí malé íeéelné změnó v
osobě do íváře s nadějíI že sladáí íóío změnó se klamuK kěkolák fármám bóló udělenó kavó
malé obchodní smlouvó éro érácá v íéío oblasíáK kováíorská móšlenkaI že éokud ío fungovaloI
bó oíevřelo éole éro hromadné skenování zařízení na leíášíá a hranáčních éřechodechK
qóío dvě séolečnosíá f rozhovor J qechnesí eoldángs a _arron Assocáaíes
J _óló velmá dobré fárem a zaměsínávala áníelágeníní vČzkumnČch éracovníkůI kíeří bólá
uéřímní o jejách vČsledcíchK kalezení konkréíní záměrI uznaláI bólo zaíraceně íěžkéI a ne ve
skuíečnosíá érovedáíelné éomocí ánfračerveného snímkování Eá kdóž síále držela nadějáI že
íeélo bó mohlo korelovaí s změnó náladóFK Ale mósl číení? s žádném éříéaděK jusííe se éíáí
o vojenské ládíI kíeří sá móslel ío ból šákovnČ náéad na érvním mísíěK
aokonce lbrannČ éokročálČ vČzkum érojekíuje ageníuru EaAomAFI jísío známé éro
ukrČvání někíerČch svČch neéřározenČ náéadóI bóla neobvókle éesámásíáckČ o íéío íeéloJ
hledaí éřísíuéK Ageníura má řeklaW
kácméněI obecně éoužívání fkfo
xcunkční blízké ánfračervené zobrazovacíz na deíekcá séecáfáckých kognáíávních síáíůI jako je
úmóslem oklamaí nejeví jako érakíácké šárokýJměřííku screenángového násíroje. kejérve ío bó
vóžadovalo velké exéerámeníální érogram éro éřáéojení výsíuéu fkfo na kognáíávní síav v celé
řadě ládíI a je zcela možnéI že íaío korelace neexásíuje. wa druhéI á kdóbó íam ból íakový
unáverzální korelaceI je éravděéodobnéI že bude šéaíně zahanben vóškolení éroíáoéaíření. A
konečněI oko bezéečnosí a vósokou úroveň svěíla fo našel ješíě normálně osvěílené mísínosíáI
abó ío neérakíácké dělaí fkfo vzdáleně. aAomA není výkon íéío íechnologáe éro síandJoff
odhalování nebo koníakíujíe odhalování složáíých duševních síavů.
pamozřejměI aAomA se íu bavíme jen o ánfračervené zobrazovacíI a ne fjofI kíeré mám
éodezřeníI je věíší zájem ageníuróK Ale á éoíomI éroblémó jsou éoněkud éodobnéW
konzásíeníní korelace v celé éoéulacáI možná éroíáoéaířeníI a obecná schoénosí vórovnaí se
mozku vzoró se konkréíní záměrK

wávěrečné móšlenkóW v současné doběI eádámI dobrČ ésócháckČ má éřáblážně síejnou šancá
na ?mósl číení?I jak vědcáK
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keéřemýšlejí lhaní
gak mozkové skeny jsou objevování vědy lžá deíekce.
píeve pálberman
gsem byí na zádech ve velmá hlasáíě sírojI snaží se udržeí svou mósl
kládnáK kení ío snadnéK snáířek fjof skeneru je úzká a ímaváI jen
kousek svěía váděí v zrcadle nakloněné nad očáK f éřes řadu ucéávkó do
ušíI jsem kouéala v jednoívárnČ řev éoznamenánó rámus jako fén na
élnČ íenáskóK

joíáv:
keéřemýšlejí lhaní
mlus:
Coríex Coé

cunkční magneíácká rezonance J fjof éro kráíké J umožňuje vČzkumnČm éracovníkům
vóívářeí maéó mozku sííí v akcáI éroíože éroces móšlenkóI éocáíóI vzéomínkóI a moíor
příkazóK ld svého debuíu v roce exéerámeníální medácínó éřed NM leíóI funkční zobrazování
oíevřel okno do kognáíávní oéeraceI za íakové složáíé a jemné chování jako éocáí éřeéraveno
hudebního díla nebo uznání ívář máloval jeden v davuK szhledem k íomuI mágruje do klánácké
éraxeI fjof je dělaí ío možnéI neurologovéI abó bólo možné rozéoznaí éočáíeční éříznakó
Alzheámerovó chorobó a jánČch onemocněníI hodnoíáí lékůI a určáí íkáně bódlení kráíácké
schoénosíá jako érojev než se odváží do mozku éacáenía s skaléelemK
kóní fjof je íaké éřáéraven éroměnáí bezéečnosíního érůmósluI soudní sósíémI a naše
základní éředsíavó o soukromíK gsem v laboraíořá na Columbáa rnáversáíóI kde vědcá
éoužívají íechnologáá éro analČzu kognáíávních rozdíló mezá éravdou a lžíK jaéováním
nervovČch drahI za éodvodI vČzkumnícá se obrací fjof do nového druhu deíekíoru lžáI kíerČ
je více íesíovaí a éřesnější než deíekíor lžáI síandardní ležJnásíroj éro deíekcá zaměsínancá
donucovacích orgánů a zéravodajskČch služeb éro íéměř síoleííK
aeíekíor lžá je šároce éovažováno za neséolehlávé ve vědeckČch kruzíchI čásíečně éroíoI že
jeho účánnosí je sálně záváslá na zasírašování dovednosíá vóšeířovaíeleK Co deíekíor lžá vlasíně
oéaíření je síres z vóérávění lžáI jak se odráží v zróchlál srdeční íeéI zróchlené dČcháníI síouéá
krevní ílakI a zvČšené éoceníK pocáoéaíůI kíeří se necííí vánu a ládéI kíeří se učí bránáí jejách
reakce na síres může éroklouznouí éológraéher čásíéK daró oádgwaóI známá jako dreen oáver
hállerI a CfA dvojáíČ agení Aldrách Ames érošel íesíó deíekíoru lžáI a éokračoval v jejách
íresíné čánnosíáK waíímco důkazó založené na deíekíoru lžá íesíů je vóloučen z věíšánó síudáí v
rpAI je éřísíroj éoužíván více časío v éodmínce a dííěJééče slóšení a jako konírarozvědka
násíroj ve válce éroíá íerorásmuK sČzkumnícá se domnívajíI že bó měl bČí ívrdší fjof éřelsíííI
éroíože zjásííI něco mnohem íěžší éoílačáíW neurologácké důkazó o rozhodnuíí o ležK
Můj hosíáíel na doéolední exéerámení je goó eárschI neuroscáeníásí a zakladaíel fjof
Columbáa oesearch CeníerI kíerČ má nabídl čas ve skeneru jako náhled blízké budoucnosíáK
gešíě leíos budou dvě začínajících zahájí komerční fjof ležJdeíekce službóI írh zéočáíku
jednoílávcůI kíeří věříI že bólá neséravedlávě obváněn z íresíného čánuK mrvní fáze dnešní
éosíué je základní áníervalI kíerČ maéuje čánnosí mozku v kláduK mak ?éravdu? fáze začínáK
sóbízel ságnál do zrcadlaI jsem zahájáí do vnáířní monolog o áníámní deíaáló mého osobního
žávoíaK kechcá mluváí nahlasI éroíože á malé éohóbó mé hlavó bó narušálo scanK f zaměřáí se
na formování slova jasně a kládně v mé mósláI jako bó se íeleéaíáckou ánkvázáíoraK
makI éo dalším ságnáluI začnu lháíW kákdó jsem neból ženaíý. jěl jsem éřííelkóná jménem
iánda na sířední škole jáž v Texasu. mamaíujá sáI síojící u vchodu do domu jejích rodáčů Dnoc

se rozešla se mnou. se skuíečnosíá jsem vórůsíal v kew gerseóI neměl můj érvní vzíahI až
jsem šel do školóI a ból šťasíně ženaíČ od roku OMMPK f vrhnouí hloubějá a hloubějá do
éovídání sá éřáéomíná událosíáI kíeré se nákdó nesíaloI kdóž se snažíI abó se událosíá éřáéadají
naérosío věrohodnéK
rleválo se máI kdóž exéerámení je u konce a já jsem zase sám v soukromí mé móšlenkóK mo
hodáně daía křuéáníI eársch oznamujeW ?jám mozek éro vásK? lna vóloží dvě sadó obrazůI
jeden označenČ éravdu a druhČ éodvodI a dává má érohlídku mé vlasíní neuronovČch síííI
koméleíní s kruhó a mosíJáí šáékóK
?ge ío velmáI velmá jasné jedánéJcase exéerámeníI? říkáK s obou obrázkůI oblasíá mého kůró
věnována jazókové rozzáří během mé vnáířní monologóK Ale je íu věíší akíáváíu na éodvod
íesíujeI jako bó se mé móslá měl více snažáí vóívářeí fákíávní vóérávěníK hlíčové bóloI že
oblasíá mozku séojené s emocemáI konflákíó a éoznávací conírol J amógdalaI rosírální
cángulaíeI ocasaíČI a íhalamus J bóló ?horké?I kdóž jsem leželI ale ?za síudena?I kdóž jsem
mluvál éravduK
?lcasaíČ je vaše vnáířní edáíorI kíerČ vám éomůže zvládnouí konflákí mezá mluví éravdu a
vóíváření ležI? eársch vósvěílujeK ?modívejíe se J kdóž jsá éravduI íaío oblasí je séíK Ale kdóž
se snažííe klamaíI ságnáló jsou hlasáíě a jasněK?
gá nejenže nedokázal blázen nevádáíelné vóšeířovaíelemI se má éodařálo obvánáí sám sebe á bez
oíevření úsí mČchK
Věda za fjof lež deíekce vózrál s udávující róchlosííK mojem maéování oblasíí mozkuI kíeré
se síanou akíávní během klamání se éoérvé objevála v íemné radáologáá časoéásech méně než
před éěíá leíóK Účelem íěchío síudáí nebólo vóívořáí leéší deíekíor lžáI ale érosíě éochoéáíI jak
mozek fungujeK
gedním z érůkoéníků v íéío oblasíá je aanáel ianglebenI ésócháaír na unáverzáíě v mensólvánááK
s roce NVVVI ból na píanfordI zkoumání účánků drog na mozek chlaéců dáagnosíákovanČch s
lehkou mozkovou dósfunkcíK Čeíl éaéíru íeoreíázováníI že děíá s Aaea mají éoííže lžeK modle
zkušenosíí ianglebenI nácméněI oná bólá élně schoéná lháíK Ale oná bó časío séolečenskó
íraéné ívrzeníI éroíože ?oná mělá éroblémI že éoílačuje éravduI? říkáK ?lná bó jen vóhrknouí
ío vóéadáK?
iangleben vóvánul hóéoíézuI že éřá formulování ležI mozek nejérve musel zasíaváí sám od
mluví éravduI éak generovaí éodvod J érocesI kíerČ bó mohl bČí maéován s skeneruK cunkční
zobrazovací dělá kognáíávní oéerace vádáíelnČ éomocí sálné magneíácké éole sledovaí vČkóvó
v érůíoku krve skuéánó neuronůI neboť oheňK qo ukazujeI že cesíó móšlenkó vzaló éřes
mozekI síejně jako síoéó v mokrém éískuK
hdóž iangleben běžel onláne vóhledávání éro síudáum klamu éomocí
joíáv:
fjofI nácméněI on nác nenašelK _ól éřekvaéen ?I jako lowJvásící ovoceI? keéřemýšlejí lhaní
jak on říkáI síále nedoíčená ve skleníku vČzkumnČch hlad najíí aélákací
mlus:
éro funkční zobrazováníK
Coríex Coé
moíéI co vzal érácá na rnáversáíó of mennsólvanáa pchool of jedácáne
éozdějá íen rokI on maéoval mozek vósokoškolákůI kíeří bólá ánsíruovánáI abó lež o íomI zda
hrací karíó zobrazené na obrazovce éočííače ból síejnČI oná bó dosíalá v obálce séolu s OM

dolarůK aobrovolníků J kíeří odéovědělá éo síásknuíí ílačííka na éřenosném zařízeníI íakže bó
neměl mluváí J bólo řečenoI že éokud ?oklamaí? éočííačI mohou míí éenízeK iangleben
uzavřené v roce OMMO v časoéásu keurofmage že exásíuje ?neurofózáologácké rozdíl mezá
éodvod a éravdó?I kíeré lze zjásíáí s fjofK
gak se ukázaloI další vČzkumnícá v laboraíořích éo celém světě jáž dosáhl za síejné ovoceK
Přáblážně ve síejnou dobuI ésócháaír rh s názvem pean péence oznámálI že oblasíá
érefroníální kůra rozzářál na fjof éřá své éoddané lhal v odéovědá na oíázkó o íomI co se
síalo íen denK sČzkumnícá z rnáversáíó of eong hong éoskóíl dodaíečné éoívrzení
jedánečnČm souborem neurocárcuáís účasínáí jednáníK
mro fjof róchlé zavedeníI íóío érůlomó éoívrdál érakíáckou hodnoíu funkční zobrazování
samoínéK ?jám éocáíI že ío bóla jedna z érvních aélákací fjof s reálnou hodnoíouI a
celosvěíovČ zájemI? říká ianglebenK ?qo mělo důsledkó v íresíné čánnosíá a séolečnosíá jako
celkuI v obraněI a ío á éro oblasí éojášťovnácívíK?
Předměí se na novou naléhavosíI éo V L NN jako bezéečnosíní sířílel k vrcholu národní agendóK
kavzdoró oíázkó ohledně séolehlávosíáI éoužáíí mológrafácké síroje rosíla róchleI a ío jak na
domácím írhu J hde je zařízení zaměsínán hodnoíáí éracovníkó vládó éro bezéečnosíní
érověrkó J a na mísíechI jako je frák a AfghánásíánI kde jsou mánásíersíva obranó
éológraéhers nasazenó vójmouí doznáníI zkonírolujíeI zda ívrzení o zbraní hromadného
náčeníI éoívrdál věrnosí koaláčních důsíojníkůI a grál vózvědačáK
moířeba leéší zéůsobI jak éosoudáí věrohodnosí bóla zdůraznála zérávó z roku OMMOI
mológrafácké a iež deíekceI károdní radó éro vČzkumK mo analČze deseíáleíích éológraf
éoužáíí meníagon a c_fI oada doséěla k závěruI že zařízení bólo síále éříláš neséolehlává kíeré
mají bČí éoužáíó éro zaměsínance screenáng na národní laboraíořeK píeéhen cáenbergI vědecI
kíerČ vedl hodnoíící komáseI varovalW ?_uď éříláš mnoho loajálních zaměsínancůI mohou bČí
falešně hodnoíáí jako klamavéI nebo éříláš mnoho hlavních bezéečnosíních hrozebI může
zůsíaí neéovšámnuíoK _ezéečnosíní károdní je éříláš důležáíá na ío bČí éonecháno na íakovČ
íuéČ násírojK ? sČbor doéoručálI důrazné sííhání jánČch meíod zjášťování lžáI včeíně fjofK
?Celá oblasí vČzkumu kolem éodvodu a důvěróhodnosí hodnocení bóló mánámálníI
přánejmenšímI během éosledního éůlJsíoleííI? říká Andrew oóanI vedoucí vČzkumu na
mánásíersívo obranó mológraéh úsíavuK aoamf naíáhl vČzvu k fánancování žádosííI abó vědcá
vóšeířování lháí deíekceI a uéozorňujeI že ?cenírální nervovČ sósíémI čánnosí vzíahující se k
éodvodu může ukázaí jako žávoíaschoéné oblasíá vČzkumuK? aoíace z aoamfI mánásíersíva
vnáířní bezéečnosíáI aAomA a dalších ageníur vóvolalo vlnu vČzkumu novČch ležJdeíekčních
íechnologáíK ?hdóž jsem vzal íuío érácá v roce NVVVI můžeme éočííaí laboraíoře
séecáalázované na deíekcá éodvodného jednání na síraně jednéI? říká oóanK ?mosíJOMMNI íam je
RM laboraíoří v rpA sám dělá íenío druh éráceK?
aíkó jejách graníóI federální ageníuró začaló ovlávňovaí směr vČzkumuK mrvní síudáe
zaměřené na objevování ?základních éráncáéů?I jak eársch Columbáa ío říká J základní
neuromechanásms sdílen všemá čánó éodvodu J íímI že v érůměru daía získaná z skenování
mnoha éředmětůK Ale jakmále vládní ageníuróI jako je aoamf začal hledaí na fjofI co začalo
jako zkoumání mozku se síal závod o vóbudování leéší deíekíor lžáK
maul hořenové toléeI senáor kolegó z Ceníra éro báoeíáku éřá mensólvánské unáverzáíěI
sleduje vČvoj lžáJdeíekčních íechnologáíK Říká uróchlené éokrokó v fjof ?učebnácovČ éříklad

íohoI jak může něco bČí ílačál doéředu o sblážování základní vědóI vláda vedení vČzkumu
fánancovánímI a zvlášíní zájmóI kíeří íoužálá éo určáíou íechnologááK?
iangleben íČmI jehož éráce bóla fánancována čásíečně aAomAI začala věnovaí více na
odhalování jednoílávČch lhářá a méně na šárší ésóchologácké oíázkóI kíeré objev klamání sííí v
mozkuK ?Chíěl jsemI abó se vČzkum v íomío směruI ale ból jsem ívrdohlavČ na budování
deíekíor lžáI éroíože ío je mísíoI kde našá ánvesíořá chíělá jsme jííI? říkáK
ChceíeJlá odsíranáí jeden hlavní zdroj éológraf chóbó J subjekíáváíó ládského érůzkumového J
iangleben a jeho kolegové vóvánul vzorJuznání algoráímůI kíeré ádeníáfákují klamání v
jednoílávČch éředměíech éorovnáním jejách skenování mozku s íěmá v daíabázá známČch
lhářáK s roce OMMRI a ío jak laboraíoř iangleben a aoamfJfánancovanČ íČm éod vedením
Andrewa hozel na iékařské unáverzáíě gážní harolínó oznámálI že jejách algoráímó bólá
schoéná séolehlávě ádeníáfákovaí lžáK
ao konce roku roku OMMSI dvě séolečnosíáI žádná lež jof a CeéhosI éřánese fjof schoénosí
odhaláí éodvod na írhuK lba fármamá vznákl ve světě lékařskou dáagnosíákuK Ceéhos
zakladaíel píeven iaken éomohl vóvánouí érvní komerční akA íesí rakovánó ílusíého sířevaK
?cjof lež deíekce je mísíoI kde akA dáagnosíáka bólo NM nebo NR leíóI? říkáK ?kejvěíší
vČzvou jeI že íoío je nová na mnoho různČch skuéán ládíK jusííe se dosíaí érávníkó a okresní
advokáíů éochoéáíI ío není na deíekíoruK wobrazáí jako žádnČ jánČ než rozvojovČch
dáagnosíáckČ íesíK?
iaken se začal zajímaí o markeíáng nové íechnologáe éro deíekcá lžáI kdóž uslóšel o éočíu
vězňů je zadržovánoI anáž éoélaíků na základně rpA v duanínamo _aóI hubuK ?mokud íóío
zadržené míí ánformaceI kíeré jsme nebólá schoéná exírahovaíI kíeré bó mohló zabránáí další V
L NNI móslímI že věíšána Ameráčanů bó souhlasáloI že bóchom mělá dělaí vše éro ío rozbaláíI?
říkáK ?ka druhou síranuI éokud nemají žádné ánformaceI zadržování nách je hrubé éorušení
ládskČch érávK joje éředsíava bólaI že musí bČí leéší zéůsobI jak určáíI zda má někdo
užáíečnČch ánformacíI než mučení nebo deíekíor lžáK?
Ceéhos DležJíechnologáe deíekce bude zaměsínávaí éaíeníó a algoráímó
joíáv:
vóvánuíé íČmem hozel v gážní harolíněK iaken a hozel nedávno zahájála keéřemýšlejí lhaní
další aoamfJfánancované síudáe navrženó íakI abó naéodobáí co
mlus:
nejvěrnějá emoce zkušenČ éřá séáchání íresíného čánuK ka jařeI éoíéI co
Coríex Coé
íenío vČzkum je koméleíníI bude iaken začíí hledaí éro érvní kláeníó
Ceéhos DJ v ádeálním éříéadě ?ládéI kíeří se snaží ukázaíI že oná jsou éravdávé a kíeří chíějí
vóužíí našá íechnologááI abó éřáséěla k éodéoře jejách éříéadK?
Žádná lež jof bude debuí své službó v červencá íohoío roku ve cáladelfááI kde se bude
demonsírovaí íechnologáe mají bČí éoužáíó v élánované sííá zařízení séolečnosíá volá
seraCeníersK haždČ závod bude dům skener éřáéojen na cenírální éočííač v haláfornááK gako
kláení reaguje na oíázkó éomocí kaéesní zařízeníI bude obrazová daía krmení do éočííačeI
kíerČ bude klasáfákovaí každou odéověď jako éravdávé nebo klamavé éoužáíí sofíware
vóvánuíČ íČmem iangleben íoK mro žádná lež zakladaíel jof goel euázengaI scannerJzaložené
lež deíekce éředsíavuje vČznamnČ uégrade na ?závodó ve zbrojení mezá skruíáíorů éravduJa
éodvodnícáK?
lba iaken a euázenga hráí až éoíencáální sílu svČch íechnologáí očásíáí nevánné a
bagaíelázovaí éoíencáál éro éomoc sííhání váníkůK ?Co ío je oéravdu všeI jen o osobóI kíeré se

přáhlásáló dobrovolně a zaélaíí své vlasíní éenízeI abó érohlásálI že oná mluví éravduI? říká
euázengaK EAná fárma síanováí cenu ješíěKF mřesíoI žádná lež jof élánuje uvésí na írh své
službó na vónucování éráva a éřásíěhovalecíví ageníuróI vojenskéI konírarozvědkó skuéánóI
zahranáční vládóI a dokonce á velké fármóI kíeré chíějíI abó budoucí generální ředáíelé nejvóšší
érověrkóK ?gsme oéravdu ílačí na éozáíávní síranu íoI? říká euázengaK ?Ale ío je séolečnosí J
jsme íadóI jak vódělaí éenízeK?
pcoíí caroI radáolog na qeméle rnáversáíó eoséáíalI kíerČ vedl éokusó s vóužáíím fjof ve
séoluérácá s éológrafI éředéovídáI že vónález éřesnější deíekíor lžá ?I se chósíá změnáí celČ
soudní sósíémK kejérve se bude éoužívaí éro hághJérofál zločánó jako je íerorásmus a bnronK
johl jsíe ceníer éo celé zemáI vóbudována v blízkosíá leíášíěI osazenČ s kognáíávní
neurovědcáI jof fózákůI a vČslechu znalcůK kakonec jsíe mohlá míí OM ceníer v každém
hlavním měsíěI a éroces začneI abó se síala efekíávnější a reníabálníK
?iádé říkajíI fjof je drahéI? caro éokračujeI ?ale co se nákladů na šesíáJměsíční éoroíou? A
co nákladó do Amerákó za chóbějící íerorásía? mokud se jedná o éřesnější íesíI nevádím žádnČ
morální na všechnó oíázkóK iádéI kíeří sá ío mohou dovoláíI a věříI že jsou éravdu jdou k lásce
íohoío íesíuK ?
léaírovnícá jáné ánovaceI mháladeléháaI kíerá změnála soudní sósíém J amerácké úsíavó J jsou
jáž séusíál éoélachK s záříI Cornell iaw oeváew zváží érávní důsledkó éoužívání mozku
zobrazování v soudních síních a federální věznáceI volaí fjof ?jeden z mála íechnologáeI ke
kíerČm nóní cláchd éřezdívku z DorwellovskČD oérávněně élaííK?
hdóž se érávnícá zasíuéující Ceéhos Da žádná lež kláeníó jof je éřájíí k souduI érvní érávní
překážkóI kíeré budeíe museí éřekonaíI jsou érecedeníó blokování íakzvanČ junk vědaK
mológraf důkaz ból vóloučen z věíšánó soudních síní v rpA o NVOP rozhodnuíím obvodního
souduI kíerČ se síal známČ jako íesí cróeK sládnoucí nasíaváí vósokou laťku éro éřájímání
novČch íóéů vědeckČch důkazůI kíeré vóžadujíI abó íechnologáá ?všeobecné éřájímání? a
?vědecké uznání mezá fózáologáckČmá a ésóchologáckČmá orgánů? je ířeba zvážáíK hdóž
deíekíor lžá éoérvé éřášel éřed soudóI je ío íéměř žádné éodkladó na éaéířeI k nezáváslému
ověřeníK
cjof lež deíekceI nácméněI vóvánul v éříroděI s každČm novČm éředem éodroben
přezkoumáníK kejvóšší soud jáž érokázalaI že je nakloněn éříznávě dívaí na zobrazování
mozkuW éamáíka rozhodnuíí z roku OMMR zakázaí vČkon éachaíele hrdelních zločánů jako
mladásíví ból ovlávněn fjof síudáe érokazujíI že adolescení mozkó jsou zaéojenó jának než
doséělíK mřájeíí érofálování akA může bČí jánČ bellweíherK sósoce koníroverzníI kdóž
předsíavál v roce NVUMI měl éodéoru vědecké obce a je nóní šároce éřájímáno u souduK
wavedení fjof důkaz éřá soudním řízení může bČí érověřená na érávní érecedeníóI jež mají
zabránáíI co se nazČvá naéadaí érováncáá éoroíóI ?říká Caríer pneadI bČvalČ generální rada éro
oadu o báoeíáceK s roce NVTP federální odvolací soud rozhodlI že ?éoroía je deíekíor lžá? a že
vědecké důkazó a odborné svědecíví může bČí zavedena éouze na éomoc éoroía dosáhnouí
ánformovanější rozhodnuííI nemůže bČí konečnČm arbáírem éravdóK ?qresíní soudnácíví není
určen éouze éro zajášíění éřesné zjášíění éravdóI? říká pneadK ?iádskČ rozměr bóló éodrobenó
hodnocení vašách vrsíevníků má hluboké socáální a občanské vČznamK jáíeJlá nahradáíI že s
báologáckou meírákóI že jsíe zíraíálá něco mámořádně důležáíéI á kdóž získáíe dílčí hodnoíó v
přesnosíáK?

Žádná lež élánó jof je na írh své službó éodnákům bude éravděéodobně dosíala do konflákíu
z roku NVUU zaměsínanců mológraéh ochraně zákonaI kíerČ zakazuje éoužívání lžáJdeíekčních
íesíů věíšánou soukromČmá séolečnosímá éro éersonál screenángK sládI zaměsínavaíelůI jsou
však vóňaíó z íohoío zákonaI kíerá éonechává obrovskČ éoíencáální írh éro fjof v mísíníI
síáíní a federální ageníuróI síejně jako v armáděK
mrávě v íěchío odvěívíchI kíerá fjof a další nové lžáJaeíekční íechnologáe jsou
éravděéodobně zakořeníI jako deíekíor lžá dělalK wákonnosí fjof éoužívání vládních ageníur
se éravděéodobně zaměří na éroblemaíáku souhlasuI éředéovídá gám aeméseóI vČkonnČ
ředáíel Ceníra éro demokracáá a íechnologááI tashángíonI aCJzaložené íhánk íankuK ?w
úsíavního hledáskaI souhlas se vzíahuje na mnoho hříchůI? vósvěílujeK ?sěíšána žádosíí o
deíekíor lžá v rpA bóló v konsensuálním okolnosííI á kdóž je souhlas vóbízel érohlášení jako
Dmokud chceíe íuhle érácáI musííe éodaí na deíekíoru lžáKD molácáe může říkaíW Djohl bósíe úder
do íohoío balónek? qechnáckó vzaío máíe možnosí řící neI ale éokud nemáíe souhlasI budeme
dělaí žávoí éro íebe íěžkéKD ?
anešní fjof skeneró jsou objemnéI cena až na A P máláón každČI a ve
joíáv:
skuíečnosíá vóžadují souhlasI éroíože jejách cáílávosí na éohób hlavóK
keéřemýšlejí lhaní
gakmále Ceéhos a žádná lež jofI abó jejách íechnologáe komerčně
mlus:
dosíuénéI nácméněI bude íaío omezení mohou jeváí jako závadóI kíeré
Coríex Coé
éouze je éoíreba oéraváíK mokud zálohó abó bólo možné érováděí
skenování mozku na ochoíen nebo dokonce nevědomČm éředměíóI zvČší houšíí érávních
oíázek íČkajících se soukromíI úsíavní ochranó éro éříéad selfJobváněníI a zákazó éroíá
éroíáérávní érohlídkó a zabaveníK
Technologácká ánovacíI kíeré érodukují érudké změnó časío uvolňují mámo éůvodní jejách
návrhářá Dúmósló J fníerneíI mlžnou komoruI NVK síoleííJlékaře manžeíu éro měření krevního
ílakuI kíerČI éokud jsou zahrnuíó do deíekíor lžáI se síal nesíabální základem moderního
konírarozvědkó érůmósluK
qakže íoI co začalo jako neurologácké vóšeířováníI éroč děíá s Aaea vóbreéínouí íraéné
éravdó může skončáí nuíí érávní sósíém jasnějá vómezáí nedoíknuíelné hranáce vlasíníK
?joje obava je érávě s cávální a komerční vóužáíí fjof lžá deíekceI? říká maul eíhácásí
kořenového toléeK ?mokud je íaío íechnologáe je na írhu k dáséozácáI bude ío v mísíechI jako
duanínamo _aó a Abu dhraáb v íeéK
?gakmále ládé začnou mósleíI že éolácáe může vóéadaí éřímo do jejách mozku a zjásíáíI zda jsou
ío lžáI? dodáváI ?že ío bude NV84 v jejách móslíchI a íam bó mohl bČí značnČ odéorK Cílem
odhalování éodvodného jednání vóžaduje mnohem více veřejné koníroleI než ío mělo až do
íeďK gako séolečnosíI musíme míí velmá vážnČ rozhovor o íomK ?

Coríex Coé

joíáv:
keéřemýšlejí lhaní
mlus:
sáš leí je nyní síravování. mrosím, érocházka "duševní deíekíoru."
Coríex Coé
mro všechny éřísláb fjof lžá deíekceI někíeré érakíácké éřekážkó síojí v cesíě její šároké
vóužáííW skeneró jsou obrovskéI a éroío není éřenosnČI a mírně zavríěl hlavou J naíož úélně
odmíínuíí bČí íesíovánó J mohou narušáí éosíuéK _ráííon ChanceI emeráíní érofesor báofózákó

na rnáversáíó of mennsólvanáaI vóvánul násírojI kíerČ zaznamenává hodně síejné mozkové
akíáváíó jako fjof lež deíekce J ale vejde do akíovkó a může bČí nasazen na neochoíné íémaK
Šance má celČ žávoí éronásleduje a kvaníáfákace neéolaéáíelnČ ságnáló J elekíromagneíáckéI
oéíáckéI chemácké a báologáckéK _ěhem druhé svěíové válkóI on vedl íČm na jfq záření iabI
kíerČ éřáséěl k rozvojá vojenské radar a začleněnó analogovČch éočííačů v rozmezí sósíému
bombardérůK s roce NVTMI dlouho éřed vónálezem fjofI šance začal éoužívaí ve séojení
íechnákó zvané magneíácká rezonanceJsíudovaí žávé íkáněK mrvní funkčně odrážel mozkuI ból
ío ježek v jednom ze svČch éokusůK kóní VOI Šance éořád jezdí na kole na unáverzáíuI šesí dní
v íČdnu učáí a éracovaí v jeho laboraíořáK geho mósl je íak akuíní jako dříveK mo éodíval éřes
knáhu éoívrdáí daíovČ bodI on éokračuje v konverzacá slovóW ?gsem zéáíkó onláneK?
ln vósvěílujeI že jeho cílem je vóívořáí nosáíelná zařízení ?I kíeré umožňuje má věděíI co sá
móslííeI anáž bósíe má řícíK hdóbóch íě na něco zeéíaíI chíěl bóch věděíI než se odéověďI zda
budeíe bČí éravdávé K ?
ChceíeJlá maéu nervové čánnosíáI anáž bó fjofI šance éoužívá éaérskó blízkoJánfračervené
svěíloI kíeré érojdou neškodně éřes čelo a lebkóI éronákající érvních éár ceníámeírů koríákální
íkáněK qam svěílo odrazí od síejné změnó v érůíoku krve sledována éomocí fjofK hdóž
reemerges od lebkóI může ío svěílo bČí zajaí oéíácké senzoróI fálírovánó éro ?hluk? svěílo v
mísínosíáI a éoužívá k vČrobě íesíujeK
f kdóž blízkoJánfračervené svěílo neéronáká mozek síejně hluboce jako magneíácká rezonanceI
někíeré klíčové éodéásó klamání maéován fjof vČzkumnícá se vóskóíují v érefroníální kůřeI
hned za čeloK mrvní áíerace deíekíor lžá Šance na sesíával z suchČ záé čelenka osázenČ iba
dáodamá a senzoró křemíku dáodaK máskovací íóío čelenkó na ON osob v karíěJblafuje
exéerámení v roce OMM4I neuroscáeníásí na arexel s názvem pcoíí _unce ból schoéen éřesně
deíekovaí ležící VR érocení časuK aalším krokemI Šance říkáI je vóívořáí sósíémI kíerČ lze
éoužíí dáskréíně na leíášíích a bezéečnosíních konírol éro ?dálkovČ érůzkum? mozkové
čánnosíáK qaío íechnologáe bó mohla bČí nasazenó éro konírolu éodvod éřá síandardní oíázkaJ
aJodéověděí vČměn EnaéřK ?někdo jánČ zacházeí vaše zavazadla??F p cesíujícímá éřed vsíuéem
do leíadlaI nebo v érůběhu rozhovorů s íěmáI kíeří bólá vóčleněnó éro jednoílávé vóhledáváníK
p fánancováním z Úřadu kaval oesearchI Šance a jeho kolegové éracují na nahrazení iba
éásek s nevádáíelnČm laser a éřecáílávělé foíon sběraíel vóívořáí sósíémI kíerČ dokáže zvednouí
nervové ságnáló klamání z celé mísínosíáK
Před uskuíečněním íohoío érojekíuI šance konzulíovánó s Aríhur CaélanI ředáíel Ceníra éro
báoeíáku mennK ?arK Šance bóla írochu nesvá o íomI? vzéomíná CaélanK ?Ale íam jsou někíeré
veřejná mísíaI kde jsme zíraíálá érávo na soukromí jako éodmínku vsíuéu do budovóK
_ezéečnosíní éracovnícá na leíášíích nemá hledaí svůj éóíelI svůj majeíekI a dokonce á vaše
těloK modle mého názoru neexásíuje žádné éaušální éravádloI kíeré říkáI ge ío vždóckó šéaíné
éro skenování někdo bez jejách souhlasuK Co éoířebujemeI je soubor éoláíák určáíI kdó vám míí
míí souhlasK ?
Šance je éřesvědčenI že cínosíá íohoI co on nazČvá ?síť éro deíekcá zlomóslnosí? vóvážáí
doéad na osobní svobodóK ?_ólo bó jásíě éředsíavovaí narušení soukromíI? říkáK ?gsem sá jásíČI
že mohou bČí ládéI kíeří za velmá dobré důvodóI bó nechíěl éřájíí v blízkosíá íohoío zařízení J a
jsou ío nejzajímavějšíK Ale budeme všáchná cííáí írochu bezéečnějáI éokud íenío íóé
íechnologáe je éoužáía v mísíechI jako jsou leíášíěK mokud nechceíeI abó íesíI můžeíe oíočáí a

leíěí další denK ? mak se usmějeK ?pamozřejměI ío je nejvěíší vČběr vánó co bó mohl chíííK? J
p.p.

