slády USA ve válce s duševně nemocnýmá
Amerácká vláda érováděla íajné válkó éroíá duševně nemocné
ládé možná desííkó leíK pkuéánó s vazbamá na cBf a CfA
ból umožněn éřísíué k uíajovanČm íechnologáeK hlasáfákovánó
íechnologáe bóla vóvánuía k ochraně národní bezéečnosíá lrganázace
séojenČch
píáíóI ale ból obráíál éroíá ameráckému láduK
pkróíé oéerace vůčá duševně nemocnČm se íČká zaměření
vóbrané duševně nemocnČch ládí éo celČch péojenČch síáíechK hlasáfákovanČ
sledování íechnologáe se éoužívá k érovedení koméleíní dohled nad
cílené osobóK
hlasáfákovánó sledování íechnologáe může elekíronáckó váděí a slóšeí
skrz zdáK Ageníá amerácké vládó se bude éohóbovaí do sousední
Dům na cílené osobó a vedení koméleíní audáo a vádeo
dozoruK
Ageníá nákdó vsíouéáí na cílené osobó dům na mísíě
odéoslouchávací zařízeníK hlasáfákovánó sledování lze éoužíí k érovádění
koméleíní dohled od sousedního domuK Cílová osoba
nebude nákdó věděíI on nebo ona je éod dohledem v érůběhu sledování
obdobíK
ČK deíekčních zařízení je k dáséozácá šároké veřejnosíá odhaláí
vládní uíajované íechnologáe sířeženíK mokud je osoba
éod dozoremI on nebo ona nemůže objeváí aná zabránáíK
sláda íechnologáe se éoužívá k ochraně národní bezéečnosíá
péojené síáíó a vláda nemá zveřejňovaí uíajované
íechnologáe nebo se éodrobnosíá o íajnČch oéeracích k dáséozácá
veřejnosíáK
aobu cílené osoba je éod dozoremI je známoI
honírolním úřadu fázeK Cílová osoba není vědomaI že aná
ge éod dohledemK Cílová osoba bude v rámcá koméleíní
dohled v jeho domov a budou následovaí do éráce az éráceI a jakékoláv
mísíoI on nebo ona může jííK
homéleíní érofál cílové osobó budou érovedenó v érůběhu íohoío
dozor fázá oéeraceK pkuéánou séecáalásíůI kíeří
míí konírolu nad uíajované íechnologáe éřezkoumá a analózovaí
sledování ánformací získanČch od sledování cílenČch
osobaK ldbornČmá skládá z ésócháaírů a dalších
ládíI kíeří se séecáalázují na duševní zdravíK
ldbornícá určíI zda cílová osoba může bČí
manáéulovaí a vóhnáná z koníroló během eíaéó érovozu
známČ jako úíok eíaéóK Cílem úíoku eíaéó je řídáí
cílová osoba mámo koníroluI íakže on nebo ona bude séáchaí násálnČ čánK
ÚséěšnČ úíok eíaéa érovozu dříve érováděnČch na cílovČch
zúčasíněné osobóW

NF éodváděí cílová osoba do éodezřeníI já nebo ona mluví
k BohuK Cílová osoba je naéálál do věřáíI že Bůh má
přákázal mu séáchaí násálnČ čánI obvókle zabíjí jeho nebo
její děíáK
OF éodváděí cílová osoba do věřáíI že on nebo ona je
zaúíočál se zařízenímá ovládání mósláK
PF éodváděí cílová osoba do věřáíI že on nebo ona žáje v
sírašádelného domuK
4F éodváděí cílová osoba do věřáíI že on nebo ona
elekíronáckČ čáé ámélaníovanČ do jeho nebo její íěloI kíeré on nebo ona
věří
moužívá se éro sledování a zéůsobáí bolesí v cílové osoběK
5F pmlouvó o bp KKKK

Úíok eíaéa zahrnuje éoužáíí uíajovanČch ponác obíěžování
íechnologáe a ponác konJsmríící zbraněK gakmále séecáalásía členó
skuéánó rozhodnouí o zahájení úíoku fázá cílené osobě
budou obíěžováná a L nebo zaúíočál s uíajovanČmá vojenské íechnákóK
lbíěžování íechnologáe a nonJsmríící zbraně
sláda péojenČch síáíů se obíěžovaí a mučení
domu nebo budovóK Taío íechnologáe může bČí
příznakó vážné duševní chorobó ve vóbranČch

bóló vóvánuíó
ládí skrze zdá
éoužáía k umělému vóívoření
jedáncůK

iádé cílené s íouío íechnologáí bude síěžovaí na následujícíW
NF plóšení hlasó nákdo jánČ nemůže slóšeíK
OF nuíného odsíraňování osířán éocáíó v končeíánách íělaI hlavně nohóK
PF Bolesí nebo snížená cáílávosí na vnější síraně hlavóK
4F mámovolní éohóbó končeíán íělaK
5F lsíaíní dávné éocáíó éálení nebo znecáílávění čásíá íělaK
SF plóšení dávné šíěkaíI nebo kláknuíím na zvukóI kíeré se zdají éřájíí
z ívrdČch éovrchů v blízkosíá a okolo cílené osobóK
lbíěžování íechnologáe je klasáfákován íechnologáeI kíerá vóužívá
ulírazvukovČch
Technologáe éříméhoI co lze éoésaí jako ponác laseró na
cílené osobó v jeho doměK Cílová osoba může bČí éodvedená
do věřáíI že Bůh mluví k němu nebo jí s íouío íechnologáíK
Taío íechnologáe může bČí éoužáíaI abó cílová osoba vzhůru celou noc
Před vóívořením éracovního dne éocáíó éálení v jeho nebo její nohóK

mokaždéI kdóž cílová osoba usíná íechnologáe může vóívořáí
éocáíó éálení v cílové osobó nohó a vzhůru jej nebo
já ze séánkuK Cílová osoba může bČí odeéřeno séánku dnů
íéío íechnologáeK
hlasáfákovánó ponác konJsmríící zbraně íechnologáe mohou bČí éoužáíó na
oheň
sálné ponác kulkó érosířednácívím cílenČch osobó domuK
cílová osoba může bČí vóčleněnó a zaúíočálá s íěmáío ponác
konJsmríelné zbraněK
Cílené osobó budou míí éocáíI že jsou zasažena
nevádáíelné sílóK jámovolné éohóbó končeíánI éokud noha nebo ruka je udeřen
od ponác sířelaK Cíle érsíó mohou zažíí nedobrovolné
éohóbó íímI že éodsíouéí ponác kulka érosířednácívím cílů érsíóK
lbíěžování íechnologáe a nonJsmríící zbraně mohou bČí éoužáíó k úíoku
jedna osoba v domě bez ovlávnění kdokolá jánČ v doměK
Technologáe vóužívá íohoI co je známo jako směřuje energeíáckČch
íechnologáíI kíeré
přímé zvukové energáe v jednom směruK
lba obíěžování íechnologáe a nonJsmríící zbraně budou zéůsobovaí žádnou
fózácké éoškození domu nebo osoběK Žádné fózácké důkazó
úíok bude exásíovaíK Cílová osoba nebude míí žádnČ důkaz o
úíokK
CelkovČm cílem úíoku eíaéó je řídáí cílenou osobu
mámo koníroluI abó on nebo ona bude séáchaí násálnČ čánK
s záváslosíá na síavu cílová osoba žájeI zákonó
éokud jde o nucené medákace a ánsíáíucáonalázacá ládí éovažuje za
duševně nemocnČch lášíK sěíšána síáíů v současné době lze v élaínosí osoba
érohlášena za
duševně nemocnČch do nedobrovolná ambulaníní érogram závazků jednoduše
éroíoI že soudce rozhodl osoba mohla bČí hrozbou éro séolečnosíK
lsíaíní síáíó éožadovaíI abó osoba éodezřelá z duševně nemocné musí bČí
séáchaí násálnČ čánI než bóló nucenó v nedobrovolné ambulance
wávazek érogram nebo nedobrovolná iůžková závazků érogramK
kedobrovolnou ambulaníní závazek zahrnuje nuíí éovažuje za osobu
duševně nemocní bráí lékó na ílumení jeho duševní chorobóK
lsoba může zůsíaí oíevřená od éoroduI éokud on nebo ona má
lékó na konírolu jeho duševní chorobóK mokud se osoba odmííne
nebo éřesíane éoířebné lékóI on nebo ona může bČí nucenó
kedobrovolné iůžková závazkůK
kedobrovolná iůžková závazek zahrnuje nucené omezení éohóbu a
nucené medákace duševně nemocnou osobu v blázáncáK
osoba nesmí bČí éroéušíěno zéěí do séolečnosíáI éokud on nebo ona je
éovažována za
není hrozbou éro séolečnosí ésócháaírů v úsíavuK

wasířenou válku vládě péojenČch síáíů vede éroíá
duševně nemocní zahrnuje zaměření séecáálně vóbranČch ládí
éo celČch péojenČch síáíechK Cílem bó bólo zaměřáí se na íóío ládá
k érovádění dohledu a úíok je řídáí jám vómkla koníroleI íakže
se doéusíí násálného čánuK
mrovoz na cílovou duševně nemocné maíkóI kíerá má děíáI bó se
se mění íakíoW érovésí úélnČ dohled nad cílené osobóK rčáí se
co nejvíce a vóéracovaí élán úíoku na íráku maíce
do věřáíI že Bůh je velící maíka zabíí své děíáK
jaíka může bČí éodvedená do éodezřeníI že Bůh mluví k ní
se zařazují obíěžování íechnologáeI kíeré vláda
dodávající éro íuío íajnou akcáK Taío íechnologáe může éřímé zvukó
na maíku v jejím domě od sousedního domuK kákdo jánČ
uslóšííe íóío zvukóI ale maíkaK jaíka může bČí snadno
přesvědčenáI že je obdrží slovní éříkazó od Boha s íouío
íechnologáeK
wéráva maíka dosíává bude jasnéI k níK wvukové éoveló
jako "háll své děíá"I "saše děíá jsou zlé"I a
"Bůh éříkazů"I jsou snadno zaměřena na jednu osobu v
Dům s íímío uíajovanČch vládních íechnologáeK
gakmále se maíka doéusíí násálného čánu zabáíí svČch děííI
skróíé oéerace se bude éohóbovaí do další fázeK jaíka bude
zaíčen a omezena na duševní ánsíáíuce éro ésócháaírácké
eodnocení zaíímco čeká na érocesK
seřejnosí bude ánformován o íresíné čánnosíá érosířednácívím médááK
mokróíí se bude vósílaí v každé amerácké domácnosíá a veřejné
mínění o duševně nemocné ládá budou ovlávněnó do éodéoró
sálné zákonó éroíá ládem éovažována za duševně nemocnČchK
Příkladem bó mohl bČí se uvádíI že v současné době nemají nedobrovolná
Ambulaníní závazkůK sláda péojenČch síáíů bó sá éřálI abó
všechnó síáíó éřájaló zákonóI kíeré vóžadují nucené medákace éro éodezřelé
osobó
míí duševní nemocáI á kdóž éodezření ládí
séáchán žádnČ násálnČ akíK
píáíóI kíeré nemá v současné době íakové nucené medákace
konJnásálnČ duševně nemocní ládé bó měla bČí zaměřena íímío skróíé
érovozuK auševně nemocné osobó žájící ve síáíěI jako bó ío bólo
třeba hledaí ven a cílené bČí vóhnán z konírolóK
pkuéánó bó se éoužívaí íragédáeI kíeré éřánáší íaío íajná oéerace na
ovlávnáí veřejné mínění ve éroséěch sálného zákonó éroíá
ládé s éodezřením na duševně nemocnéK
s éodsíaíě skróíé oéeraceI vóívořáló bó se íragédáe a éak další
skuéánóI kíeré éodéorují sálnější zákonó vůčá duševně nemocnČm bó
éohóbovaí a vóužívaí rodánní éříslušnícá oběíí manáéulovaí s námá
a jejách éoužáíí jako élakáí dííě za éodéoru sálnější zákonóK

seřejnosí bó se báí a vzhledem k íomu dezánformaceI jako íomu může
síane vaší rodánóK
Měló bó éožádaí o éomoc v lobbování éředsíaváíelé síáíuI abó
éodéoru nové éřísnější zákonó éroíá duševně nemocnéK Tragédáe
vóívořená vláda éoužívá vláduI abó v zákoně
přísnější zákonó duševně nemocnéK
wužování zásků farmaceuíáckČch séolečnosíí a ééčá o duševní zdraví
dárců nemohou bČí zamíínuíK Tam je hodně éenězI kíeré má érováděí
nuíí duševně nemocnČch osob na lékó na zbČvající čásí svého
žávoíěK wáskó bó mohló bČí éroudál do íéío íajné vládní oéerace
od farmaceuíácké fármó a éečovaíeleK
Tam je masávní dezánformační kaméaňI kíerou vláda
convánce duševně nemocnČch ládíI kíeří volně séáknuíí jsou érováděnó
éroíá námK péáknuííI jako je ovládání mósláI radáační úíokóI
sírašádelnČ domó a elekíronáckČ čáé ámélaníáíó jsou éečlávě šíření
na áníerneíu vládnímá ageníóI kíeří jsou součásíí íéío skróíé
érovozuK
TímI že éřesvědčí ládá cílené jako součásí íéío skróíé oéeraceI kíeré
oná jsou oběťmá dávoké séáknuííI ale usnadňuje ío
skróíé oéerace na úséěchK hdóž oběť říká ládemI že jsou
obíěžován koníroló mósláI radáační zbraněI nebo elekíronácké ámélaníáíóI
obóčejnČch ládíI kíeří slóší z íěchío konséáračních obecně nereséekíování
osobaI kíerá se zdáI že meníální éosíážení sá síěžují na íěchío volně
žájících
séáknuííK
aezánformační kaméaň je írák ládíI na něž se
vládaI že škodlávé íechnologáe je éoužívána éroíá námI kdóž v
pkuíečnosíI že je jen neškodná zvukové íechnologáeI kíerá je jen
ésóchologáckó
škodlávČK
hdóž vláda je ve válceI bude se snažáí vóužíí dezánformace na ralló
veřejné éodéoró éro válečné úsálíK Tenío dóchíáí éo válce éroíá meníálně
nemocní od vládó péojenČch síáíů není žádnČ jánČ než běžnČ
válceK auševně nemocní ládé jsou cílené s vojenskou íechnologáí
a íakovČch manáéulací av éodsíaíě lováláK AmeráckČ lád se
rovněž manáéulovaíI masávní dezánformační kaméaňI jejímž cílem
houéaí veřejné mínění do éodéoró á kdóž éráva vůčá duševně
nemocnáK
hlasáfákovánó obíěžování íechnologáe a nonJsmríící zbraně íechnologáe
může bČí éoužáía k umělému vóívoření éříznakó vážné duševní chorobó
v cílené osoběK gak íaío íechnologáe síává dosíuénější éro
mísíních skuéán v celČch péojenČch síáíechI ládáI kíeří zobrazují éříznakó
mírné konJnásálnČ duševní nemocá mohou bČí zaměřenó na komunáíóI abó
éohon je mámo konírolu a nuíí je do péolečensíví íČkající se duševního
zdraví
servásních érogramůK

gakékolá cílené osoba éokouší éodaí zérávu čánnČm v íresíním řízení jsou
oběť íéío íechnologáe bude éro drsné érobuzeníK
Technologáe neexásíuje v očích zákona nebo duševní zdraví
sósíému a není žádnČ zéůsobI jak dokázaíI že anoK haždČI kdo se snaží
wéráva obíěžování může ocáínouí zadržen éro ésócháaírácké
hodnoceníK A kdóž cílová osoba se snaží vósvěíláí
ésócháaírI co on nebo ona zažíváI duševní zdraví sósíému
mohou jdou do íoho a nuíáló osobu v nedobrovolné
Ambulaníní wávazek érogramK
msócháaír éoužíí éokónó z manuálu s názvem apjJfsK apjJfs
éoskóíuje krok za krokem éosíuéó éro ésócháaíraI abó érávně dáagnosíákovaí
osoba jako duševně chorČK apjJfs je v éodsíaíě
ésócháaír je báble éro dáagnosíáku duševních nemocíK apjJfs je
přájaíé v soudní sósíém a mohou bČí éoužáíó éro ésócháaíra
legálně vóslováí osoba jako duševně chorČK
gakmále je duševně nemocnou osobuI kíerá je vóhnán z koníroló během
Úíok éódáum éřánesl k soudu a snaží se vósvěíláíI že
sláda je naéadaí ho s uíajovanČmá vojenské íechnologáeI
je ío celé éro cílené osobóK poud může vóslováí
cílová osoba éovažována za érávně duševně nemocné a soudce může éřáděláí
nóní éravomocně érohlášen za duševně nemocnou osobuI k nedobrovolné
Ambulaníní wávazek érogram nebo nedobrovolná iůžková závazků
érogramK
mokud je člověk naéaden íéío skuéánó vládních obíěžováníI nejleéší
Během akce je neřekne nákomuI a ne na zérávóI že k érávu
vČkonK mamaíujíeI érosíě se snaží zérávu íohoío íóéu vládó
obíěžování na vómáhání éráva může vésí k bóíí osobó zadrženó na
ésócháaírácké vóšeířeníK
lsobóI kíerá zaúíočála bó bólo nejleéší doéoručenoI abó mluváí s érávníkem
a
dáskuíovaí síáíní zákonó íČkající se ládí s duševní nemocíK
cílová osoba chííí mluváí s několáka érávníkóI abósíe získalá více než
jedno síanováskoI než on nebo ona éokračujeK lsobó rozhovoró s
érávníkI jsou naérosío soukromé a nemůže bČí éoužáí éroíá osobě
v souduK
Advokáí éožádá cílová osobaI abó ésócháaírácké vóšeířeníI je
nedává jeho kláení dobrou érávní éoradensívíK mokud je cílová osoba
nemá žádnČ fózáckČ důkaz na éodéoru svého ívrzení obíěžováníI
éak íaío osoba nemá žádnČ éříéad u souduI že obsíojíK To je
velmá šéaínČ náéad éro cílené osobóI abó se jakČkoláv íóé
ésócháaírácké vóšeíření v íomío okamžákuK
Někíeré ésócháaírácké hodnocení nejsou soukromé a mohou bČí éoužáíó éroíá
cílené osobóK msócháaírácké vóšeíření může bČí obeslánó
soudu a může bČí éoužáía éroíá osoběI zaměřené na éozdějá
časuK
Také událosíáI éokud ésócháaírácké vóšeířeníI je soukromČI ésócháaíra
ze zákona se obráíáí na cílené osobó jméno se k duševní

zdravoíního sósíémuI éokud on nebo ona cííí cílová osoba ohrožení
séolečnosíK Takže éokud cílová osoba vóéráví svůj éříběh
ésócháaírI on nebo ona může najíí duševního zdraví kleée na jeho
nebo její dveřeK
mokud cílová osoba bóla sděláí rodánnČm éříslušníkůmI že on nebo ona je
je zaměřena na íajné vládní séáknuíí a zaúíočál s
zbraněI kíeré oéusíí žádnČ fózáckČ důkaz za éo úíokuI
rodánní éříslušnícá se domnívajíI že člověk je ésócháckó nemocnáI a éokusí
se
cílová osoba zavázala k duševní ánsíáíucáK mrávník bó
bČí dobrČm člověkem mluváí o zákonechI kíeré mohou bČí éoužáíó v rodáně
Členové mají cílené doéusíála osobaK
léěí je nejleéší éosíué éro cílené osobóI abó jeho nebo
jazók za zubóI dokud on nebo ona dozví zákonůI kíeré mohou bČí éoužáíó
éroíá osobaI kíerá ívrdíI že vláda je cílení na nějI nebo
ní s hághJíechK
sláda je éomocí sósíému éroíá cílené osoběK
Cokoláv cílenou osoba říkáI nebo se mohou éoužíí éroíá
osobaK gen hrsíka séecáálně vóbranČch ládí v naší séolečnosíá věděí
íéío skróíé oéerace vůčá duševně nemocnČmI a nebudou
éomůžeK se skuíečnosíáI oná doufajíI že éro svůj zánákK
selmá málo členů čánnČch v íresíním řízeníI lékařáI ésócháaířá a věděí o
skróíé oéerace ze síranó vládóK Cílová osoba se bude jeváí jako
je duševně chorČI jesíláže on nebo ona se snaží zérávu íohoío íóéu
obíěžování
vládouK
Cílová osoba nemůže éochoéáí na érvníI ale jesíláže on nebo ona
dělá íu chóbuI že se snaží zérávu obíěžování na vómáhání éráva
nebo jakékolá čásíá sósíémuI on nebo ona bude koéaí jeho nebo její vlasíní
hrobuK kákdoI kdo nemá zkušenosíá íechnologáe nebo ví o íom
uvěří cílené osobó a éro cílené osobóI abó se éokusálá
přesvědčáí ládá o exásíencá íéío íechnologáe je marnČ
éokusK
kejleéší rada éro cílené osobóW
NF jasně od sebe o obíěžování a jen mluváí s érávníkem o íomK
OF kákdó se neéokoušejíe éosíaváí ládemI kíeří sá móslííeI jsou obíěžujícíI
nebo
úíočící vás
PF kesnažíe se zéráva obíěžování na vómáhání éráva
4F keužívejíe jakČkolá druh ésócháaírácké vóšeíření

gaká cílová osoba objeví mo rozhovoru s advokáíemI je
že neexásíuje nácI co může legálně bČí érovedeno na éomoc osoběK

szhledem k íomuI není íam žádnČ fózáckČ důkaz na éodéoru cílené osobó
ívrzení o obíěžováníI není nácI co sósíém může udělaí éro
cílová osobaI kíerá bude vóužívaí hoK
se skuíečnosíá je sósíém éřáéraven k érácá éroíá cílené osobě
bó on nebo ona se snaží zérávu obíěžování na vómáhání éráva nebo
séáchání násálného čánuK To je velmá důležáíé éro cílené osobě
rozuměíK
píejně jako vláda péojenČch síáíů cílů ládíI kíeří žájí mámo
péojené síáíóI kíeré éovažuje za hrozbuI že se zaměřuje íaké na ládáI kíeří
žájí
ve péojenČch síáíechI kíeré éovažuje za hrozbuK Cílová osoba má
bóló ádeníáfákovánó ageníó vládó jako hrozbu éro
séolečnosíá a obrovské úsálí a nákladó se bude éoužáía éro zobrazení
cílová osoba je buď odsíraněn ze séolečnosíá nebo ošeířenó moderní
lékó na ambulaníní érogramK
Cílem íéío íajné oéerace ze síranó vládóI je
vláv síáíóI abó éřájaló zákonóI kíeré vóžadují nucené medákace
duševně nemocnČch osobK ao selekíávně zaměřené na duševně nemocné ládá
v celČch péojenČch síáíech a vóívoření íragédáe vósírašáí veřejnosí
na éodéoru sálnější zákonó vůčá duševně nemocnČmI vláda
doufáI že k dosažení íohoío cíleK
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