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#1471

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier

om het gebruikersprofiel van

deze gebruiker te zien

BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS 1 Jaar, 4 Maanden geleden  

Beste Medemens,

Petitie:

BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS,

www.ipetitions.com/petition/synergy/index.html

www.ipetitions.com/petition/synergy/signatures-1.html

Quote: < ... > We, the undersigned victims of various forms of Electronic Warfare (who are known as Targeted Individuals (TI) worldwide), and our

Supporters (Advocates & Activists), are collectively outraged & demand an end to our perpetual torture & harassment! These diabolical Electronic

Weapons (EW), which include Directed Energy Weapons (DEW) and (V2K) among others, have been remotely deployed against us for many years

and are beaming us into metastasizing sickness & even premature deaths! Also, these, Information Operations (IO), with their potentially lethal

neurological and psychological attacks explain many of our similar clinical symptoms and diagnoses which are caused by exposures to these

Electromagnetic Radiations (EMP).

We demand an immediate end to this pandemic! We hold all those sadistic shadow networks, Secret Services, e.g. CIA (Jackals), NSA, KGB, and

Organized Stalking (OS) accountable! By writing you we hope that you would acknowledge our protest, aid in raising public awareness, initiate an

investigation, and legally support our appeal for justice!

These unconscionable travesties are the ultimate crimes against humanity and we are all at risk! Please address the outcries of all survivors in ending

all forms of electronic genocide and menticide! We are pleading for your help to be unleashed from these atrocious Psychotronic shackles. Please do

not allow secrecy to enslave civility! < ... >

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.
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pimmeke

Re:BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS 1 Jaar, 4 Maanden geleden  
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 De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2076

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier

om het gebruikersprofiel

van deze gebruiker te zien

Re:BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS 1 Jaar, 2 Maanden geleden  

BIOEFFECTS: ‘grappenmakerij’

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers Gewillige BEULEN, Standaard Uitgeverij van Reemst uitgeverij, 1996, pag.220-221.

(informatie op: Liberales.be, < www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?boek&goldhagenhitlers > ).

Quote: “Wat voor uitwerking had het moorden op de moordenaars? Hun toewijding lijdt geen twijfel. Ze kweten zich met verve van hun taak, en met

resultaat. Het gruwelijke ervan stuitte sommingen, maar niet allen, tegen de borst. Een moordenaar beschrijft een levendige herinnering aan die dag:

‘Deze joden werden naar het bos gebracht van (sergeant)Steinmetz. We begeleiden de joden. Na zo’n 200 meter beval Steinmetz de joden naast elkaar

op hun buik te gaan liggen. Ik merk hierbij op dat er alleen maar vrouwen en kinderen van een jaar of twaalf waren … Ik moest een oude vrouw van over

de zestig doodschieten. Ik weet nog dat ze tegen me zei: Maakt u het kort, of zoiets… Naast me stond collega Koch… Hij moest een jongen van een jaar

of twaalf doodschieten. Ons was nadrukkelijk gezegd dat we de loop op dertig centimeter van het hoofd moesten houden. Koch had dit blijkbaar niet

gedaan, want toen we weglliepen lachen de anderen me uit, omdat ik spetters van de hersenen van het joch op mijn mouw had. Ik vroeg waarom ze

lachen, waarop Koch, naar mijn mouw wijzend zei:”Dat is van de mijne, die beweegt niet meer.” Hij zei dit met duidelijke bravoure…’(57)

Dit soort grappenmakerij, dit soort jongenachtige, openlijke lol die men had in het massamoorden, was geen voorval dat op zichzelf stond. De

moordenaar die de toon van de ander als bravoure omschrijft merkt op:’Ik heb meer van dit soort smeerlapperij(Schweinereien) meegemaakt…’ “:

< www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?boek&goldhagenhitlers >

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2077

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het

gebruikersprofiel van deze gebruiker te

zien

Re:BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS 1 Jaar, 2 Maanden geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Dr. Munzert, ‘Info-(Weihnachts)Geschenk von New Scientist’, findefux.de, 24.12.2008,

< www.findefux.de/forum/read.php?84,10219,10219#msg-10219 >.

Quote: Den Opfern von Mikrowellen-Verbrechen und -Folter friedliche und frohe Weihnachten zu wünschen, wäre unrealistisch und

zynisch. Stattdessen eine zentrale Stelle aus dem Psalm 23:

"Der Herr ist mein Hirte... und ob ich schon wanderte im finstern Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir...".

< www.findefux.de/forum/read.php?84,10219,10219#msg-10219 >.

David Hambling, ‘US police could get 'pain beam' weapons’,

newscientist.com, 24.12.2008, < www.newscientist.com/article/dn16339-us-...in-beam-weapons.html >.

Quote: Torture concerns

The effect of microwave beams on humans has been investigated for years, but there is little publicly available research on the effects of

PHaSR-type lasers on humans. The attraction of using a laser is that it can be less bulky than a microwave device.

Human rights groups say that equipping police with such weapons would add to the problems posed by existing "non-lethals" such as

Tasers. Security expert Steve Wright at Leeds Metropolitan University describes the new weapons as "torture at the touch of a button".

"We have grave concerns about the deployment and use of any such devices, which have the potential to be used for torture or other ill

treatment," says Amnesty International's arms control researcher Helen Hughes, adding that all research into their effects should be

made public.

< www.newscientist.com/article/dn16339-us-...in-beam-weapons.html >.

A Message For You, April 09, 2000, Part 3: MICROWAVE MIND CONTROL: MODERN TORTURE AND CONTROL MECHANISMS

ELIMINATING HUMAN RIGHTS AND PRIVACY, by Dr. Rauni Leena Kilde, MD, October 23, 1999:

www.prophecies.org/Messages/april09c.htm

www.raven1.net/kilde1.htm

BIO-Electronic/Psychotronic BRAINMind/Body Control/ANNIHILATION Weapons:

freedomfchs.com/ffchsmessages/viewtopic.php?t=563

Christians Against Mental Slavery:

www.slavery.org.uk/news.htm

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2469

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om

het gebruikersprofiel van

deze gebruiker te zien

Re:BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS 10 Maanden, 3 Weken geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

ANP, Artsen vragen aandacht voor stralingsrisico's, NRC Handelsblad, nrc.nl, 5 april 2009, < www.nrc.nl/binnenland

/article2204216.ece...oor_stralingsrisicos >

Quote: Den Haag, 5 april. De politiek en de gezondheidszorg moeten maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te

verminderen. Die oproep doen vijftig Nederlandse artsen.
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Zij ondertekenden een appèl van het Nationaal Platform Stralingsrisico's. Het platform, dat het publiek bewust wil maken van de vermeende

gezondheidsrisico's van mobiele telefoons en

andere apparaten,

maakte dit vandaag bekend.

Volgens de ondertekenaars is sprake van een algemene toename van chronische aandoeningen, zoals chronische hoofdpijn, moeheid en

slaapstoornissen. Zij brengen dat in verband met ,,de explosieve toename van stralingsbelasting in de leefomgeving'', onder meer via mobiele

telefoons, zendinstallaties en elektrische huishoudelijke apparatuur. < … >

Read full article

www.nrc.nl/binnenland/article2204216.ece...oor_stralingsrisicos

--- ----

The petition,

Nationaal Medisch Appel Stralingsrisico's, ipetitions.com, sept. 2008,

www.ipetitions.com/petition/stralingsrisicos2008/index.html

Quote: < … > Wij constateren een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken. Deze toename van gezondheids- en

welzijnsproblemen treedt gelijktijdig op met de explosieve toename van stralingsbelasting in onze directe leefomgeving door de opkomst van de

mobiele telefonie en vele andere draadloze toepassingen. Wij zijn van mening dat er oorzakelijke verbanden bestaan tussen zwakke

stralingsbelasting door elektromagnetische velden en (subtiele) biologische effecten. Deze effecten kunnen leiden tot problemen met gezondheid en

welzijn.

De elektromagnetische stralingsbelasting komt door hoogfrequente en laagfrequente velden:

- gebruik van een mobiele telefoon aan het oor en op het lichaam.

- DECT huis- en babyfoons, draadloos internet in de eigen woning of bij de buren, etc.

- installaties van een antenne voor mobiele communicatie o.a. GSM/UMTS/C2000/WIMAX in de directe omgeving van mensen.

- Hoogspanningsleidingen en het elektriciteitsnet (230 volt, 50 Hz).

Uit gepubliceerd wetenschappelijke onderzoek en soms ook uit meldingen van pati nten blijkt:

- leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)

- bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beinvloeden zijn

- hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen

- hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie

- veel varianten van reumatische aandoeningen en spierziekten

- hoofdpijn en migraine

- chronische vermoeidheid

- innerlijke onrust

- slapeloosheid en moeheid overdag

- huidproblemen

- gevoeligheid voor infecties

- zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn

- rechtstreekse cognitieve invloeden, waarvan de schadelijkheid onbekend is

- (indirecte) psychologische en psychiatrische gevolgen

- vormen van kanker, zoals leukemie, hersentumoren en beschadiging van de gehoorzenuw (akoestisch neuroma)

In het belang van de volksgezondheid doen wij daarom een beroep op de verantwoordelijken in gezondheidszorg en politiek om de volgende

aanbevelingen te ondersteunen:

- Landelijk beleid van Wired First, in het bijzonder voor toepassingen in scholen en openbare gebouwen.

- Landelijke offici le waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij gebruik van mobieltjes, DECT-telefoons en draadloze apparatuur.

- Stimuleren van een bewustere omgang met de draadloze technologie, zoals men dat in de ons omringende landen heeft gedaan:

--> voor speeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen.

--> voor kinderen en tieners, bij wie de hersenontwikkeling nog volop in gang is.

--> zwangere vrouwen, ouderen en zieke mensen.

- onafhankelijk wetenschappelijk lange termijn onderzoek, rekening houdend met de aanwezige internationale kritische onderzoeksresultaten.

- Het wetenschappelijk onderzoek van alle nieuwe technologie moet vooraf gebeuren i.p.v. achteraf.

- Streven naar zo laag mogelijke stralingsbelasting vooral op plaatsen voor regeneratie, zoals, woon en slaapvertrekken. < … >

Read full article

www.ipetitions.com/petition/stralingsrisicos2008/index.html

www.stralingsrisicos.nl/index.php?option...;id=21&Itemid=27

Sign the petition

www.ipetitions.com/petition/stralingsrisicos2008/index.html

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.
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Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het

gebruikersprofiel van deze gebruiker te

Re:BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS 4 Maanden, 4 Weken geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

STOP BIO-ELECTRONIC/PSYCHOTRONIC TORTURE BRAINMIND/BODY CONTROL/ANNIHILATION ORGANIZED

STALKING/TERROR SLAVERY ASSASSINATION WEAPONS!!!

Dear @Sir, @Madam,
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Video, Mind Control, Youtube.com, April 28, 2007:

--- ---

gerryduffett, Protest / 14th October 2009 / Microwave Weapons / Toronto, Federation Against Mind Control Europe Forum Index ->

Organized Actions, fedame.org, Sep 25, 2009, < www.fedame.org/phpBB2/viewtopic.php?t=6341 >.

--- ---

VIDEO, Against use of Psychotronic (mind control) Weapons, youtube.com, 17 juni 2009,

Watch this video:

www.youtube.com/profile?user=helenkurdin...ploads/1/eL35CyQfKx0

--- ---

VIDEO,

Against Use of Psychotronic (Mind Control) Weapons. Protest in Toronto, ON, Canada,

youtube.com, 29 augustus 2009,

Watch this video:

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2583

Mindcon Re:BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS 4 Maanden, 1 Week geleden  

STOP BIO-ELECTRONIC/PSYCHOTRONIC TORTURE BRAINMIND/BODY CONTROL/ANNIHILATION ORGANIZED STALKING/TERROR SLAVERY

ASSASSINATION WEAPONS!!!
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BIOEFFECTS: … AND PROTESTS AGAINST ELECTRONIC TORTURE ...

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Freedom From Covert Harassment and Surveillance, Revised Report: Global Protest, OCTOBER 14 &21, 2009, < www.mynewsletterbuilder.com/email

/newsletter/1410067635 >.

Quote: < … > Thanks again to all who participated in this first "Global Protest" event of the International Alliance Against Covert Electronic Abuse

(IAACEA), a new, international umbrella organization that was created for this effort, which can be found at: www.iaacea.org

This event, like none we have had before has galvanized the TI community. Finally, we are starting to work in unison and do things for ourselves, things

that we can do. We've all heard for years from our elected officials time and again that "there's nothing we can do" or nothing at all. Well, here is

something we can do. And it is just the start. Most of us are just getting used to sidewalk activism, while some are veterans at this. It is something that we

are learning because we have to since those who are tasked with helping us are refusing to. We find that we must take our message directly to the

people. And from the reports we are receiving, people are listening. < … >

Read full article:

www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410067635

International Alliance Against Covert Electronic Abuse,

www.iaacea.org/5801.html

VIDEO, Global Protest - USA, Canada, UK, youtube.com, 24 oktober 2009,

Watch this video:

Thank you!

Hoogachtend.

NB!

Re: Persoonlijke ervaringen,

www.volksopstand.net/forum.html?func=vie...catid=28&id=1694

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2604

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om

het gebruikersprofiel van

deze gebruiker te zien

Re:BAN ELECTRONIC WARFARE ON CIVILIANS 2 Maanden, 3 Weken geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Daahaag Rechten van de Mens, vrijbit.nl, 27 november 2009, < www.vrijbit.nl/persberichten/item/730-da...ten-van-de-mens.html >.

Quote: < … > 10 December 2009 (Dag van de Rechten van de Mens)

Plein - Den Haag - van 16:00 tot 19:00 uur

"Daahaag Rechten van de Mens!"

Protest Demonstratie

Aanleiding: Op 10 december 1948 werd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de

Mens aangenomen. Nu, 61 jaar later, moeten we helaas constateren dat de fundamentele burgerrechten op bescherming van de persoonlijke

levenssfeer ook in ons land, steeds verder worden aangetast.

< … >

Read full article:

www.vrijbit.nl/persberichten/item/730-da...ten-van-de-mens.html
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--- ---

Protest Demonstratie; Daahaag Rechten van de Mens!, volksopstand.net, 05 december 2009, < www.volksopstand.net/bigbrother/actie/38...ten-

van-de-mens.html >.

--- ---

International Protest Against Mind and Body-Invasive Technologies, International Alliance Against Covert Electronic Abuse, iaacea.org, October 12,

2009, < www.iaacea.org/9501.html >.

Quote: < … > A global alliance of those covertly targeted by covert mind and body manipulation technologies believed to be emanating from

intelligence agency sources, are holding a worldwide protest against the use of these devices on nonconsenting individuals. The technologies used

are capable of remotely accessing and adversely affecting the human brain and body functions so therefore raise serious privacy issues for all who

value freedoms in modern society. < … >

Read full article:

www.iaacea.org/9501.html

--- ---

Global protest on 10 Dec 2009,

peacepink.ning.com/events/global-protest-on-10-dec-2009

--- ---

Peter Mooring, Mensenrechtenschendingen met electronische wapens, indymedia.nl, 12.04.2008, < indymedia.nl/nl/2008/04/51625.shtml >.

Quote: < … > Electronische wapens worden gebruikt om te martelen en moorden

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

Electronische wapens zijn hitech wapens die kunnen worden gebruikt om te martelen en moorden. Per jaar worden duizenden mensen vermoord

(doodgezapt, zelfmoord uit wanhoop), de meesten hebben geen idee wat er precies gebeurt. Deze wapens zijn ontwikkeld door defensie als de

volgende generatie wapens, maar worden voornamelijk gebruikt door oncontroleerbare geheime diensten tegen inwoners van haar eigen land. Deze

wapens worden ook wel 'people zappers' genoemd. Het is echter beter ze 'people burners' = mensenbranders te noemen.

Aanval: Hoofd

Omschrijving: Geeft een hoofdpijn gevoel. Kan extreem veel pijn doen. Bij zware aanval kan herstel weken duren. Voornamelijk het bovenste deel van

het hoofd, schedel links, rechts midden, wordt bestookt. Hier bevind zich het meest gevoelige deel van de hersenen, en het korte termijn geheugen.

Dit geheugen 'verslechteren' is een reeel doel. De aanval kan iets afgezwakt worden door het hoofd af te schermen met metaal/water.

Aanval: Electrische douche

Omschrijving: Gebruikt om een (groot) deel van het lichaam te branden, bijvoorbeeld de rug. Voelt niet aan alsof het erg diep gaat. Na een aantal uren

of dagen, afhankelijk van de intensiteit, ontstaat het gevoel dat de hele rug in brand staat (zoals een zware verbranding door de zon bijvoorbeeld).

Aanval: Door-lichaam-stralen

Omschrijving: Dit lijkt niet op de electrische douche want het gevoel is alsof het dwars door je lichaam gaat. Het is een overrompelend gevoel waarbij

je het gevoel hebt zelf echt in een magnetron te zitten. Je gaat eerst boeren en slikken, daarna voel je de pijn van een brandende plek op je rug. Het

slikken doet pijn en direct daarna heb je het gevoel dat het gal uit je keel en porieen spuit. Dit doen ze overal en zelfs tijdens bijvoorbeeld het

hardlopen. Dit is een soort instant effect, dus je krijgt een burst en vrijwel direct begin je te boeren.

Aanval: Boeren

Omschrijving: Dit is een soort vereenvoudigde versie (een iets lage intensiteit?) van de door-lichaam-straal. Je gaat alleen, achterelkaar, boeren.

Aanval: Mes/boor

Omschrijving: Voelt als iemand (met een chirugische precisie) in je lichaam aan het snijden is met een scherp mes (of een gat aan het branden). Het

voelt alsof dit diep in je lichaam gaat. Aanval kan iets afgezwakt worden met metaal.

Aanval: Kogel

Omschrijving: Voelt alsof je geraakt bent door een kogel. Het gevoel is alsof een kogel echt in je lichaam is geschoten, je voelt een soort steek in je.

Dit wordt ook wel beschreven als een dubbele 'zap'. De eerste creert een doorgang in je lichaam zodat de tweede straal heel diep kan komen. Aanval

effect kan ietwat beperkt worden door metaalafscherming.

Aanval: Geslagen - Zij / Nieren

Omschrijving: De linker en/of rechterzij worden gezapt ter hoogte van de nieren. Het gevoel is alsof je flink bent geslagen of getrapt in je zij. Dit is een

extreem pijnlijk gevoel. En het kan heel lang duren voor je hiervan herstelt (als je herstelt). Dit lijkt op een magnetron of een ultrageluid dat niet is te

stoppen door metaal. Het enige dat het effect enigszins beperkt is water heel dicht bij je lichaam. Door dit te doen wordt voorkomen dat je bijvoorbeeld

kunt sporten (de zoveelste poging om weerstand te breken).

Aanval: Buik/maag

Omschrijving: Voelt alsof een straal je maag/buik raakt. De inhoud begint te borrelen. Wellicht hetzelfde effect als geslagen(?).

Aanval: Darmen/anus

Omschrijving: Het gaat borrelen in je darmen en je gaat scheten laten, tot het gevoel krijgen naar de toilet te moeten gaan. Een bijkomend effect is dat

je anus uitermate pijnlijk aanvoelt bij aanraking (met een wc-papier).

Aanval: Trillende lichaamsdelen

Omschrijving: Soort ultrasound die bijvoorbeeld op je duim wordt gericht zodat deze gaat trillen, zacht tot heftig. Kan ook gericht worden op

bijvoorbeeld je dijbeen achter (veel vlees, weinig spieren) zodat het daar gaat trillen.

Aanval: Hartaanval

Omschrijving: Voelt alsof druk op je lichaam, borstkas maar niet een normale druk. Het is een uitermate onprettig gevoel waar je niet zeker van weet

wat het allemaal met je doet.Je kunt dit testen door je hoofd naar de positie van je borstkas te brengen, en in de richting van de mogelijke aanvaller te

kijken. Als je oogleden voelbaar snel gaan knipperen is het een lage frequentie (ELF). Dit gebeurt ook wel in combinatie met andere aanvallen, bv

branden op rug achter links, of ribbenkast links, om het hartaanvalgevoel compleet te maken. Dit geeft een drukkend gevoel op de borst. Ze doen het
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soms eerst rechts en dan weer links.

Aanval: Ogen - tranen

Omschrijving: De ogen worden gezapt, beiden, of links of rechts. Na een zap is het gezichtsvermogen enigszins tot ernstig verslechterd (wazig). Ook

veranderd het wit in je ogen in rood, bij een zware aanval is de positie waar het oog geraakt is zichtbaar.

Aanval: Ogen - rood/pijn

Omschrijving: De ogen worden gezapt, beiden, of links of rechts. De aanval kan ook helemaal van opzij komen in de uiterste hoek van je oog. Na een

zap is er hevige pijn aan het oog of ogen en het gezichtsvermogen is tijdelijk verslechterd (wazig). Ook veranderd het wit in je ogen in rood, bij een

zware aanval is de positie waar het oog geraakt is zichtbaar.

De aanvallers zappen je ogen bijvoorbeeld voor je de deur gaat naar school om je kind op te halen, zodat andere mensen je extreem rode ogen

kunnen zien. of om te voorkomen dat je je normale dingen doet in je leven zoals werken. De foto toont het effect van een zware aanval op de uiterste

buitenpositie in het oog na een paar minuten.

Aanval: Verminderde kracht in spieren

Omschrijving: De handen of voeten benen worden aangevallen. De voeten zullen minder snel herstellen bij hardlopen, je bent gevoeliger voor

blessures. Door de handen te raken is er minder kracht waardoor bijvoorbeeld schrijven met een pen moeilijker wordt maar ook spelen van je

ffavoriete muziekinstrument, enz. Meestal kan je de straal voelen door heen en weer bewegen van je benen of handen.

Aanval: Geslachtsorgaan verdoofd

Omschrijving: Bijvoorbeeld wordt de penis gezapt, zodat totaal gevoelloos vlak voor of na het wielrennen. De suggestie moet gewekt worden dat het

door het wielrennen komt net zoals de scheenbenen gebrand worden om te suggeren dat de pijn hiervan komt van het hardlopen/joggen.

Aanval: Hoesten aanval

Omschrijving: Er is een energiestoot op je keel en je begint spontaan direct acuut heel hard te hoesten. Dit is geen normale hoestaanval en zo voelt

het ook niet. Het lijkt alsof er iets vast zit maar dat is niet zo, hoe hard je ook hoest, het hoestgevoel blijft en is nauwelijks te onderdrukken.

Aanval: Beweging blokker

Omschrijving: Je bent gewoon aan het lopen maar opeens lijkt het of je been wordt tegengehouden iets boven je enkel. Dit zal waarschijnlijk een burst

zijn op je onderscheenbeen.

Aanval: Pijnlijke enkels/benen

Omschrijving: Door continu je enkel te branden wordt deze gevoelloos (dus de co-ordinatie verdwijnt enigszins) maar wel uitermate pijnlijk tijdens het

lopen.

Aanval: Druk op oren / gezoem en gefluit

Omschrijving: Het lijkt alsof je in een vliegtuig bent gestapt. Dof gebrom, gezoem, je voelt druk op je oren, na een tijdje enigszins fluiteffect. Als je de

deur uitgaat, gaat het langzaam weg maar het duurt een aantal uren voordat je oren weer normaal (zonder gefluit) functioneren.

Andere effecten … < … >

Read full article:

indymedia.nl/nl/2008/04/51625.shtml

--- ---

Stichting Stopeg, STOP Electronische wapens. STOP Groepstalking, < www.stopeg.nl/ >.

Quote: < … > Met electronische wapens en via groepstalking worden mensenrechten op gruwelijke manieren geschonden door nationale geheime

diensten. Uitsluitend door een algeheel verbod op groepstalking en het gebruik van electronische wapens en een strikte naleving daarvan, is het

mogelijk de democratie (of wat daar nu nog van over is) te redden. Om dit te bereiken moeten electronische wapens en groepstalking niet

doodgezwegen worden maar is openheid en transparantie nodig - Peter Mooring < … >

Read full article:

www.stopeg.nl/

--- ---

David Hambling, Pain Beam Not Easily Foiled, Military Advantage, defensetech.org, December 29th, 2006, < defensetech.org/2006/12/29/pain-

beam-not-easily-foiled/ >.

Quote: < … > Its not that easy.

Captain Jay Delarosa, spokesman for the Joint Non-Lethal Weapons Directorate told me:

“We have conducted extensive testing and have determined that most readily available materials are not effective as countermeasures against the

ADS. < … >

www.defensetech.org/archives/images/foil.jpg/foil2.JPG

Read full article:

defensetech.org/2006/12/29/pain-beam-not-easily-foiled/

www.noahshachtman.com/archives/003107.html

Hoogachtend.
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om het gebruikersprofiel

van deze gebruiker te zien

Deborah Dupré, Expose and Expunge Targeted Individuals of domestic spying racket, Clarity Digital Group LLC d/b/a Examiner.com, 05-01-2010, <

www.examiner.com/x-10438-Human-Rights-Examiner~y2010m1d5-Expose-and-Expunge-Targeted-Individuals-of-domestic-spying-racket >.

Quote: < … > People in every state of the union report being targeted for abuses such as ongoing spying many refer to as "stalking," unforced house

entries, mail tampering plus some allege directed energy weapons assaults that include shocks, stings, burning, nausea and disorientation. < … >

Watch the video below, one of a series of short videos by Marshall Thomas dedicated to exposing the current Phoenix Program in the US aimed at

dissidents, whistleblowers, and "security risks" subjected to a combined program of Phoenix, MKULTRA, Cointelpro, and human experimentation using

non-lethal weapons. < … >

VIDEO:

SilverMoon49, Monarch Chapter 1: The New Phoenix Program, youtube.com, 4 november 2008,

Read full article:

www.examiner.com/x-10438-Human-Rights-Examiner~y2010m1d5-Expose-and-Expunge-Targeted-Individuals-of-domestic-spying-racket

--- ---

Sign-On Letter for the Expose & Expunge Campaign,

Disclose and purge data collected through

illegal domestic spying and surveillance programs, Partnership for Civil Justice, < www.justiceonline.org/site/PageServer?pagename=homepage >, <

www.justiceonline.org/site/PageServer?pa...xposeAndExpunge#sign >.

Quote: < … > We the undersigned call on the Obama Administration and Congress to immediately begin identifying and expunging from all government

databases the massive accumulation of information collected by the Bush administration’s illegal domestic spying operations on millions of people who

broke no law.

Some of these illegal spying programs were suspended and yet the government maintains the illegally collected data. These databases should be

expunged.

We also oppose the continuation of other programs initiated during the Bush era which continue on in wholesale data collection and mass surveillance,

unchecked and unabated. For instance, federal agents, local law enforcement and U.S. military personnel, with input from private right-wing political

groups, continue to collect and report surveillance data, including fabricated disinformation, to the 72 government Fusion Centers around the United

States. Fusion Centers have been found to target political, student, and religious organizations and activities.

The people of the United States have a legal right to be free from government surveillance, the type of which was initiated by the Bush administration on

an enormous scale. Using the Sept. 11 attacks as a pretext, the Bush White House permitted the FBI, the National Security Agency, the CIA, Pentagon

and other law-enforcement and military agencies to conduct unprecedented data collection against the people.

Thousands have been targeted because of their political beliefs and activities, their religious beliefs, their race and ethnicity, or because they

inadvertently fell into one of the many broad categories to justify and execute the sweeping data collection programs. This is the modern-day variant of

the discredited witch-hunts of the 1950s.

We call on the Obama Administration and Congress to order a complete audit of law-enforcement and military data and record-keeping systems and to

disclose to the public the scope and parameters of data-collection on people and organizations in the United States.

The people’s rights protected under the Constitution are fundamentally diminished unless these illegal operations are halted and the rights of all people

are restored by the identification of data collection programs, and the expunging of those databases.

< … >

Read full article:

www.justiceonline.org/site/PageServer?pa...xposeAndExpunge#sign

www.justiceonline.org/site/PageServer?pagename=homepage

--- ---

Our Mission, Stalking Victims Network, Incorporated, about us, < www.stalkingvictimsnetwork.net/about.html >.

Quote: < … > To work with victims of stalking, organized stalking and directed energy weapons abuse crimes; to promote education to the public on the

severity and intensity of these crimes; to promote awareness for victims/targets to recognize when a crime is occurring and what steps to take before it

escalates; to promote victim/target self-help in situations of destruction or property, home invasion, harassment, homelessness, isolation, physical

assault, and/or unemployment due to victimization and/or targeting;

To work nationally and internationally with other charities involved in domestic violence to promote knowledge and understanding of stalking, organized

stalking and directed energy weapons abuse tactics used by the perpetrators.
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The ultimate goal of Stalking Victims Network will be to provide support for targeted individuals of these crimes by helping the victim/target maintain a

balanced lifestyle with a hopeful outlook while overcoming obstacles connected to the crime committed against them.

< … >

Read full article:

www.stalkingvictimsnetwork.net/about.html

Hoogachtend.
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