
Vědecký způsob manipulace lidských mozků a jak je dnes používán 

Jane K., 7. února 2022 

V r. 2014 uspořádal neurobiolog, pracující pro CIA, Dr. Robert Duncan přednášku s názvem 

„Vědecká manipulace mysli: EEG (elektro-encefalografická) heterodynní kontrola mysli na 

dálku.“ Jedná se o ovládání myšlení vybraných jedinců za účelem buď jejich psychického 

zničení, anebo k přeměně na tak zvaného Mančuriánského kandidáta, což je člověk, jehož mozek 

je natolik zmanipulován, že když dostane jakýkoliv příkaz, provede ho bez rozmýšlení i kdyby to 

bylo v naprostém rozporu s jeho původní etikou, mravními zásadami, se zákony země a s jeho 

vlastními plány. Jinými slovy se tomu říká „psyops,“ neboli psychologické operace. U nás, v ČR 

se s největší pravděpodobností takoví lidé nenacházejí, ale je možné, že vlivem injekcí, lživě 

nazývaných očkování, brzy se takové případy začnou vyskytovat. 

Je to materiál značně složitý na pochopení a ještě obtížnější na popsání. Je to naprosto nové 

odvětví vědy, nesmírně zneužitelné a vysoce účinné. Mnoho lidí bylo již tímto způsobem 

dohnáno k šílenství, anebo přímo zlikvidováno. Pomocí energie ultrazvukových tlakových vln, 

nebo mikrovln, kruhového polarizovaného paprsku (EM cyklony), anebo gama paprsků, 2D a 3D 

fázovaných sestav a jiných metod, které jsou na tyto lidi vysílány, je možno docílit naprosté 

ovládnutí jejich mysli a tím pádem naprosté ovládnutí celého člověka. 

Heterodynace je smíchávání dvou signálů, často mozkových signálů venkovní skupinou 

manipulátorů, anebo počítačů. V těchto případech, mozek je považován za pevné vybavení 

(hardware) a mysl člověka je program (software).  

Osoba, tímto způsobem napadená může poznat tyto vlivy podle občasných blesků, které se 

míhají před vnitřním zrakem, pulsování v těle a zvonění v uších kolem 3,3 Hz. Všecky tyto 

způsoby mohou převzít mozek za účelem jeho přesměrování. I překmitávající světla mohou tento 

vliv docílit a podle jiných tomu napomáhá strava, založená na cukru. Když je mozek na 100% 

převzat, nebo unesen cizím vlivem, to je nazýváno „klónování.“ 

Tito lidé se necítí ve své kůži, mají pocit že nejsou sami sebou. Někdy slyší hlasy, jindy se jim 

prohání mozkem několik myšlenek zaráz. Podivné pocity, podivné zvuky, z ničeho nic někým 

jiným mluvené slovo, čichové a chuťové vjemy, dotek a zrakové halucinace – to všecko je 

možno dopravit projekčním způsobem do lidských mozků. Styky s mimozemšťany, nebo 

posedlost temnými silami mohou někdy být rovněž tímto způsobem vyprodukovány. 

Tím stejným způsobem je také možno snížit schopnost mozkových neuronů, což je řízeno 

blokujícími neurony spolu s dendritickým nárůstem a DNA výrobou bílkovin, anebo zvýšit 

signálovou frekvenci zkreslujících neuronů. To vyústí ve zdravotní poruchy, jako je na příklad 

fibromyalgie (trvalá únava s bolestmi), ale také manie, nebo schizofrenie a nespavost, mezi 

jinými. To je docíleno pomocí různého zařízení. Jedním z nich je gama nůž, nebo ultrazvukový 

ovládací systém firmy Sony. Automaticky se zapojující nervové buňky mohou tyto vlivy 

krátkodobě zkreslovat. 

Ti, kteří se touto činností zabývají se mohou s pomocí super-počítačů napojit přímo na mozek 

takové osoby a elektronicky vsunout do mysli různé nálady, myšlenky, podvědomé sugesce, 
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obrazy a zvuky. Tímto způsobem není mysl člověka v něm samotném, ale spočívá v počítačích a 

v záměrech těch, kteří ho na dálku ovládají. 

Nové technologie jsou schopny nám vytvořit ráj na zemi. Ale stejným způsobem nás mohou 

zcela zničit, přeměnit na otroky, nebo zbavit života. Ve snaze vytvořit dokonalého vojáka bylo 

docíleno zvýšení chápavosti člověka, zrychlení jeho reflexů, fotografická paměť, syntetická 

telepatie, dokonalá odolnost proti bolesti a proti mučení a mnoho jiného. 

Tento vliv je velmi těžké dokázat, protože jeho zjištění vyžaduje velmi specializované a úměrně 

drahé špionážní zařízení. Je toho velmi málo, co by bylo možno použít tak říkaje na amatérské 

bázi, postiženým člověkem samotným. 

Kdo je Dr. Robert Duncan, BA, MS, MBA, PhD 

Dr. Duncan je odborník na kontrolu mysli, což zahrnuje rovněž mytí mozků. Zná velmi dobře 

neurální kontrolní systém člověka, rozeznávání vzorů a optimizační algoritmy. Podrobně 

zkoumal funkci lidského mozku a jeho schopnost zpracování informaci. Je znalec všech shora 

popsaných způsobů ovládání mysli člověka a má s jejich použitím dlouhodobé osobní 

zkušenosti. 

Nás mozek funguje jak na analogické, tak na digitální bázi. Je stále ještě rychlejší než ten 

nejrychlejší počítač, i když je očekáváno, že bude v brzké budoucnosti počítačem předčen. Mám 

za to, že o tom můžeme právoplatně pochybovat. Když totiž k mozkové činnosti přidáme činnost 

podvědomí, které je ještě mnohokrát rychlejší než mozek sám, pak musíme uznat, že máme 

v sobě zcela unikátní a dokonalé počítačové zařízení. Na příklad, když otevřeme stránku novin, 

tak podvědomí ji má přečtenou v ten okamžik naprosto celou. Během mrknutí oka, podvědomí ví 

všecko. Proto pak snadno najdeme klíčová slova, protože podvědomí ví přesně, kde je hledat. 

Změnou DNA pokynů pro iontové kanály, ať už aktivní, nebo pasivní, je možno docílit zesílení 

vnímavosti pro příjem signálů zvenčí. Stresové hormony iontové kanály narušují a silně 

ovlivňují příjem venkovních signálů tím, že buď zesilují, nebo zeslabují vnitřní signály člověka 

samotného, které vydávají jeho vlastní smysly. 

Člověk, který hodně mluví, má zvýšenou mozkovou činnost. Tu je možno na dálku snížit 

přepojením funkcí přímo v mozku. Také k tomu účelu poslouží isolace (karanténa), kdy je 

možno docílit změnu během načisto několika týdnů. 

Manipulace toho druhu jsou nazývané psyops (psychologické operace). S jejich pomocí je 

rovněž možno ovládat vyměšování hormonů a funkci srdce, které je také závislé na 

elektromagnetických vlivech. Nanočástice kovů (jsou obsaženy v „očkováních“) mají přímý vliv 

na funkci neuronů. Na to, aby byl člověk naprosto neschopen pohybu, stačí se na dálku zaměřit 

pouze na některé mikro-okruhy v mozku. 

Protože pouze některé vjemy mohou být na člověka vysílány, jak bylo popsáno dříve, změny 

člověka s pomocí trauma a utrpení (fyzické a psychické mučení) jsou lepší způsob, jak dokonale 

změnit člověka podle představ jeho manipulátorů. Také NLP (neuro-linguistic programming) je 

hojně v tomto směru využíváno. Je to rovněž velice zákeřná metoda, která se zaměří na klíčová 



slova v řeči ovládaného a jejich manipulací dokáže změnit jeho myšlení a chápání. Také je tímto 

způsobem možno odhalit slabé stránky člověka, jeho sklony a jeho skutečnou povahu. 

Jak se bránit(1) 

Bránit se proti těmto vlivům není lehké, protože když už jsou na jednotlivce, nebo na celou 

populaci použity, tak nejsou založeny na jednom jediném principu, ale na několika, zatím co 

obranná metoda je pouze jedna pro jeden způsob napadení. Také může docházet k situacím, kdy 

použitý obranný systém nefunguje vůbec, protože náš mozek si mezitím už zvykl na určitou 

reakci a není snadné to změnit. 

Není radno spoléhat na pomoc zvenčí, jako na příklad na pomoc policie, státních a vládních 

orgánů, lékařů, nebo i psychiatrů. Tyto technologie jsou příliš nové na to, aby o nich tito lidé 

věděli a tím pádem se přikloní ke snadnějšímu řešení a řeknou, že to všecko má postižená osoba 

v hlavě. Takže z nás radši udělají blázny, než aby se nad problémem zamysleli a tento řešili. 

Stejně tak svěřovat se většině příbuzných a známých nikam nevede. I oni, protože o těchto 

věcech nic neví, rádi použijí tu nejsnadnější cestu ven a v nejlepším případě řeknou, že si to 

všecko vymýšlíte. 

Takže jsme sami na svých, musíme se sami postarat o svou záchranu. 

Obrana proti něčemu takovému existuje, ale její využitelnost bývá, jak již bylo řečeno, sporná. Je 

to obrana jak pasivní, tak aktivní, chemická a mentální. 

Každý postižený prvně zkouší pasivní obranu, což je obklopení se kovovými plechy, nebo si 

nasadí čepici z kovové fólie a podobné. Mnozí se dokonce uchýlili do ledniček, což může být 

velice nebezpečné, protože v případě, že tam usnou, nedostatek kyslíku je zabije. Jak moc a které 

kovové folie, nebo plechy účinkují, je nutno vyzkoušet. Trošku odrazující je, že když dáte mobil 

do silnostěnného nerezového hrnce a zakryjete ho poklicí, že stále dál přijímá signál zvenčí. 

Snad ten nejlepší přístup je použít stejné materiály, jako jsou použity na bombardovacích 

letadlech, kdy mají zajistit jejich neviditelnosti pro radar. Mu-metal (speciální tvrdý plech), 

teflon, keramika mohou být rovněž pomocné. Jelikož s tímto stíněním nebyly nikdy dělány 

pokusy, je na nás, abychom to vyzkoušeli. 

Aktivní obrana se sestává z rušení signálu. Přímé rušení se neosvědčilo, je nejen velmi složité 

a náročné a navíc je vždy možnost vysílaný signál zesílit a pak je nám celá složitá aparatura na 

nic. Takové rušení musí být ve skutečnosti chaotické a musí být schopno naladit se přímo na 

vysílaný signál a uzamknout se do něho. Pak je nutné použít další rušení, zjevné, na odvedení 

pozornosti, na které se ti, kteří signál vysílají zaměří a budou se je snažit odstranit. Obojí je 

velmi náročné zařízení a vyžaduje vysokou znalost elektroniky a těchto problémů. 

Bylo zjištěno, že i když je možno podchytit elektronické a jiné škodlivé paprsky, existuje ještě 

chemická stránka celé záležitosti, kterou není tak snadné zvládnout. Je to chemická 

přecitlivělost na některé látky. Je spekulováno, že na napadených lidech jsou použity chemické 

látky, které se pevně a nadobro připojí k nervovými buňkám a takto způsobují jejich 

přecitlivělost. V takovém případě někdy pomohou psychiatrické léky a to hlavně valium. Jelikož 



většina těchto lidí je ale svými zkušenostmi tak zdecimována, že nikomu nevěří, ani lékařům ne, 

není pro ně snadné takový lék získat a vyzkoušet. Jiné léky, jako např. proti depresi, nemusí být 

vždy účinné a nemusí každému pomoci. Ještě ke všemu vytváří kopce a doliny v emocionální 

struktuře postiženého člověka, kromě časté návykovosti, takže je s nimi nutno zacházet opatrně. 

Mentální obrana je použitelná pro ty, kteří slyší hlasy. Zde je nutno obeznámit se 

s technologií mytí mozku a také zjistit záměry skrytého manipulátora. Tito postižení jsou často 

programováni s pomocí podvědomé, syntetické telepatie ve spánku, s použitím NLP. Kladný 

přístup a účinné sebepřesvědčování zde mohou být pomocné. Pomoc psychologa, nebo 

zkušeného hypnotizéra může mít také svou cenu a může odhalit manipulátorovy záměry, proti 

kterým je možno později úspěšně postupovat. 

Někteří takto postižení si pouštěli na spaní hudbu, která byla stejné frekvence jako jejich zvonění 

v uších a také používali bílý hluk. Po několika měsících opravdu dosáhli zjevné úlevy. 

Zařízení na vydávání záporných iontů může někdy pomoci, obzvláště když tyto ionty oscilují 

podle nahodilé (random) intensity vylučování. Silné magnetické pulsovací zařízení (EMP) může 

být rovněž pomocné. Je uvažováno, že vysílaný signál se může svézt po existujícím elektrickém 

vedení a pak spoluúčinkuje se statickou elektřinou těla ovládaného člověka. V tom případě 

pomůže vypnout jističem proud do místnosti, kde spíme, nebo také uzemnit spícího člověka. 3D 

(trojrozměrné) magnetické cívky rovněž některým pomohly. Další účinná může být Faradayova 

klec, vyrobená s použitím keramických materiálů. Teflon, guma, Mu-metal v ostrých úhlech a 

jiné tlumící materiály mají přídavný kladný vliv. 

Tato technologie, na člověka vysílaná, dokáže zvýšit krevní tlak, způsobit vynechávání srdečního 

rytmu a jinak škodit srdci, anebo také způsobit mozkové mrtvice. Někteří napadení docílili 

zlepšení, když na sebe navlékli silnou koženou bundu. Beta-blokující tabletky mohou pomoci 

v tom směru, že v případě, že vysílané paprsky jsou zaměřeny na to, aby donutily mozek 

vyměšovat hormony, které způsobí zběsilý tlukot srdce, mu v tom zabrání. Poklepávání na uši 

může rovněž pomoci, protože vyruší mozek natolik, že vysílaný signál na něj nebude mít vliv. Ze 

stejného důvodu pomáhá rovněž biofeedback, nebo neurální feedback. 

Důležité je také zamezit, aby měl kdo přístup do našeho osobního prostoru, když spíme. Dobré 

zámky a jiné zabezpečení jsou nedocenitelné. 

Robotizovaní od narození 

My všichni jsme, ve skutečnosti, robotizovaní od narození. Povinná očkování byla jednou 

součástí tohoto programu, rodinné a společenské tradice, televize, telefony v jakékoliv formě a 

internet, to všecko se snaží vést nás určitým směrem a nedovolit nám vybočit ani o kousíček. 

Všecky tyto zdroje nátlaku si zkreslují situaci po svém, takže už jako malé děti přebíráme názory 

svého okolí, ať dobré, či chybné a podle nich postupně nasměrováváme svůj život, aniž bychom 

si cokoliv z toho uvědomovali. 

Není možno se proti tomu žádným způsobem obrnit, protože je to proces zažitý za celá staletí a 

dnes ještě víc zesílený používáním elektromagnetických vln, 4G, 5G a jiných, všude dokola. 

Takže jsme neustále bombardováni něčím a vesměs se dá říct, že to není vliv kladný a prospěšný. 



Kopírujeme jeden druhého jen abychom se neodlišovali, jen aby nás společnost přijala a 

nevyloučila nás ze svého středu. Když máte celý mrak světlušek, tak ty všecky signalizují ve 

stejném rytmu – taky se nechtějí odlišovat. I my jsme jako ty světlušky a je to na úkor naší 

ojedinělosti a vynalézavosti. 

Tolik toužíme po tom, abychom byli stejní jako ostatní, aby nás ti ostatní nezavrhli a nezačali se 

nám vyhýbat a přitom nemůžeme jeden druhého vystát. Na každém nám něco vadí, nikdo nám 

není docela po chuti. To proto, že máme výhrady i sami proti sobě, ale ty si nepřiznáme a tak je 

maskujeme znechucením nad druhými. 

Křížením lidé vyvinuli dokonalého tvora, plně oddaného, milujícího své panstvo, který jen čeká 

na pánův pokyn, aby ho provedl. Tento tvor je obyčejný pes. Proč se věda nezaměří na to, aby 

podobným způsobem vyvinula dokonalého člověka? Proč máme tolik nedostatků, proč jsme tak 

složití tvorové, že nerozumíme sami sobě, ne pak druhým, když bychom mohli být zcela prostí 

tvorové, zbaveni svých bouřlivých kritických názorů a nesouladu? 

 

------------------ 

(1) Robert Duncan: „How to Tame a Demon; A Short Practical Guide to Organized Intimidation 

Stalking, Electronic Torture and Mind Control,“ Higher Order Thinkers Publishing, Boise ID, 

USA, © 2014 by Higher Order Thinkers Publishing. 

 

 


