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Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 1 Jaar, 5 Maanden geleden  

Invasion of Privacy: Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?!

Beste Medemens, Lees eens iets over :

Bert-Jaap Koops & Merel Prinsen :‘Glazen woning, transparant lichaam., Nederlands Juristenblad 12 maart 2005, pp. 624-630 :

Quote: Laat het recht tijdig voorbereid zijn, voordat de muren van glas en het lichaam helemaal transparant zijn geworden.:

www.uvt.nl/faculteiten/frw/onderzoek/tilt/publicaties/

www.recht.nl/doc/lichaamenhuis.pdf

--- ---

C. de Kogel, Rapport ‘De hersenen in beeld’, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) (Ministerie van Justitie van

Nederland), Den Haag: Boom Juridische uitgevers, WODC 2008.

Quote: p.60-61:

‘Relatief nieuw zijn technieken uit de neurologie om hersenfuncties te stimuleren of om een teveel aan activiteit van bepaalde hersencellen te

verminderen. …

Bij TMS (figuur 10) wordt door middel van een electromagneet, van buitenaf de elektrische activiteit in specifieke delen van de hersenen gericht

gestimuleerd of geremd. …

Bij DBS wordt een electrode in de hersenen geïmplanteerd waardoor het betreffende gebied van buitenaf elektrisch kan worden gestimuleerd. …’

p.61-62

‘Epigenetica: het aan- en uitschakelen van genen

… De hiervoor beschreven effecten zijn organiserende effecten, vroeg in de ontwikkeling, waardoor de aanleg van hersengebieden wordt beïnvloed.

…’

p.94

De noodzaak van een betere aansluiting van de neurowetenschappen bij maatschappelijke vragen en toepassingen wordt in het programma

benadrukt: daar zou ‘een wereld zijn te winnen’. … . ‘

p. 96-108:

Summary.

www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/bundel-de...px?cp=44&cs=6780

www.wodc.nl/images/OB270%20-%20voorlopig...sie_tcm44-116021.pdf

--- ---

Het Europees Parlement, Resolutie over milieu, veiligheid en buitenlands beleid,

A4-0005/99, 14 januari 1999

Quote: 30. roept in het bijzonder op tot het sluiten van een internationaal verdrag voor een wereldwijd verbod op onderzoek en ontwikkeling, zowel in

de militaire als in de civiele sector, die erop gericht is om kennis omtrent de werking van de menselijke hersenen op basis van chemische of

elektrische processen, geluidstrillingen of anderszins in te zetten voor de ontwikkeling van wapens die het mogelijk maken om mensen op enigerlei

wijze te manipuleren, met inbegrip van een verbod op alle eventuele huidige of toekomstige toepassingen van dergelijke systemen;

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p...005+0+DOC+XML+V0//NL

--- ---
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Cheryl Welsh, Mind Justice: The Militarization of Neuroscience, By Hugh Gusterson,

10 April 2007:

mindjustice.org/mindwarsatomic.htm

Christians Against Mental Slavery:

www.slavery.org.uk/news.htm

BIO-Electronic/Psychotronic BRAIN/Mind Control/ANNIHILATION Weapons:

bellaciao.org/en/article.php3?id_article=6205

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

groups.yahoo.com/group/MCVictimsEU/message/1563

www.stopeg.nl/

www.remotemindcontrol.netfirms.com/

soleilmavis.googlepages.com/comments

Hoogachtend.

 

Laatste Wijziging: 11/10/2008 11:26 Door Mindcon.
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Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ? 1 Jaar, 4 Maanden geleden  

Als we niet snel er wat tegen doen komt het erp neer dat we gehersenspoeld gaan worden?

Via verschillende middelen.

 De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.
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BioEFFECT: Everyone...

Beste Medemens,

Matt McGrath, ‘US scientists 'erase mice memory' ‘, BBC NEWS, 23 October 2008,

< news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7685541.stm >.

Quote: Scientists at the Medical College of Georgia say they have found a molecular mechanism that can rapidly

remove specific memories.

--- ---

C. Ververs, ‘Wetenschappers wissen geheugen’, SPITS, 23-10-08,

<www.spitsnieuws.nl/archives/tech/2008/10...wissen_geheugen.html >.

Quote: Dit kan door simpelweg de herinnering te doen vervagen.

Hoogachtend.
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Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 1 Jaar, 4 Maanden geleden  

"Glazen woning, transparant lichaam", Nederlands Juristenblad 12 maart 2005, pp. 624-630

Bedankt voor deze nuttige link Mindcon.

Dit artikel, geschreven door twee juristen,

gaat over de het onderscheppen van gedachten en dat hier alles mogelijk wordt.

Er blijkt geen enkele wet te zijn, die de mens beschermt tegen het onderscheppen van hersensignalen (bijvoorbeeld in de toekomst door de politie?)

Koppeling tussen gedachten en elektronica wordt mogelijk, zonder dat lichaam daar eigenlijk door geraakt wordt, dus het "grondrecht op lichamelijke

integriteit" in dan zinloos:

Door de ontwikkelingen in lichaam en techniek zal de grens tussen lichaam en buitenwereld gaan vervagen. De ingebouwde technologie staat –

meestal draadloos – in verbinding met de buitenwereld, waardoor het lichaam meer dan vroeger in staat is de wereld te beïnvloeden zonder fysiek

contact (bijvoorbeeld door via een chip in het lichaam of in de kleding automatisch het licht aan te doen en de computer op te starten bij binnenkomst).

De juristen leggen uit dat de grondwet hier totaal geen rekening mee houdt:

Handelingen die het lichaam beïnvloeden vormen een inbreuk, maar handelingen die door het lichaam worden beïnvloed niet. <...>Als in de toekomst

enige vorm van communiceren via gedachten mogelijk zal worden, al is het beperkt tot het aansturen van een lichaamsprothese of een cursor op een

scherm, is dan het onderscheppen van die gedachten niet een ultieme inbreuk op de lichamelijke integriteit? <...>Het lijkt ons daarom wenselijk de

interpretatie van het grondrecht op lichamelijke integriteit uit te breiden, in de zin dat huit het lichaam afkomstig.

Goed werk dit artikel:

Glazen woning, transparant lichaam: een toekomstblik op huisrecht en lichamelijke

integriteit

door Bert-Jaap Koops & Merel Prinsen
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1. Inleiding

Het huisrecht beschermt sinds mensenheugenis de vrijheid te doen en laten wat je wilt in eigen huis. Je doet de gordijnen dicht en niemand die weet

wat er zich afspeelt in de woning. Ook de lichamelijke integriteit is een wezenlijk grondrecht: iemand moet onbevangen met zijn lichaam kunnen doen

of laten wat hij wil. Nieuwe en relatief onbekende technieken vormen een bedreiging voor deze grondrechten. Er wordt immers steeds meer techniek

ingebouwd in en om de woning en het lichaam, waardoor de traditionele grens tussen binnen en buiten vervaagt. En er komen steeds meer

mogelijkheden om op afstand – elektronisch – recht door muren en kleding naar binnen te kijken. Wat betekent dat voor de rechtsbescherming van

woning en lichaam

in de toekomst?

<...>

4. Conclusie

Technische ontwikkelingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de woning en het lichaam, en ze zullen het karakter daarvan in bepaalde

opzichten gaan veranderen. Dat vraagt om een fundamentele reflectie op de juridische bescherming die woning en lichaam van oudsher genieten: zijn

de Grondwet en het Wetboek van Strafvordering wel toegesneden op alle ontwikkelingen die ons mogelijk te wachten staan, zoals het genetwerkte

huis en de gechipte burger? Volgens ons is de huidige rechtsbescherming, zowel van woning als van lichaam, te fysiek van karakter. Daardoor kan

het recht onvoldoende weerstand bieden aan elektronische bedreigingen: techniek die van buitenaf heimelijk door muren en kleding heenkijkt en recht

bij

de burger naar binnen kijkt. Dit vraagt volgens ons om twee actielijnen. In de eerste plaats is aanpassing van wetgeving nodig die nu al te fysiek van

aard blijkt. Zo moet artikel 12 Gw (het huisrecht) worden aangepast tot een algemeen verwoord recht, zoals ‘De woning is onschendbaar’ of ‘Iedereen

heeft recht op eerbiediging van het huisrecht’, en de verslagleggingsplicht van het derde lid moet worden uitgebreid tot alle inbreuken op het huisrecht,

inclusief waarneming van buitenaf met technische hulpmiddelen. De wetgever moet evenzo overwegen aan artikel 11 Gw (het grondrecht op

lichamelijke integriteit) een notificatieplicht toe te voegen voor handelingen waarbij de inbreuk niet uit de aard der handeling kenbaar is voor de

betrokkene, zoals bij heimelijk doorlichten van het lichaam op afstand. Artikel 125j Sv (de netwerkzoeking) moet beperkingen stellen aan het zoeken in

computers in woningen, vergelijkbaar met die voor de doorzoeking in woningen. Evenzo zou artikel 126g/o Sv (stelselmatige observatie) moeten

uitsluiten dat, tenzij aan strengere voorwaarden is voldaan, in de kleding of in het lichaam wordt geobserveerd. In de tweede plaats is het belangrijk

dat tijdig wordt nagedacht over bepaalde langetermijnontwikkelingen. Het recht zal in de wat verdere toekomst voor de nodige problemen en

fundamentele keuzes worden geplaatst, en wat ons betreft moet nu reeds worden begonnen met een maatschappelijk debat over die toekomstige

keuzes. Naarmate het huis meer verbonden raakt met de buitenwereld en daarmee de afscheiding tussen woning en buitenwereld - en de activiteiten

die daarin plaatsvinden – vervaagt, is reflectie nodig over het karakter van het huisrecht en welke plaatsen moeten gelden als plaatsen waar burgers

bij uitstek onbevangen zichzelf moeten kunnen zijn. Zo ook zal de reikwijdte van artikel 11 Gw moeten worden doordacht in het licht van de inbouw in

het lichaam van technologie die is verbonden met lichaamsexterne computers of netwerken. Ook moet worden nagedacht in hoeverre mens-machine-

combinaties en robots met ingebouwde menselijke eigenschappen aanspraak kunnen maken op artikel 11 Gw (dat geldt overigens ook voor andere

persoonlijkheidsrechten). Ook zal op langere termijn discussie moeten plaatsvinden over de vraag in hoeverre justitie voor opsporingsdoeleinden

hersensignalen zou mogen onderscheppen. Dat klinkt nu nog allemaal ver van ons bed, maar de techniek zal onvermijdelijk steeds dichter bij dat bed

komen, en niet alleen bij het bed, maar ook in het lichaam zelf. Laat het recht tijdig voorbereid zijn, voordat de muren van glas en het lichaam

helemaal transparant zijn geworden.

Het hele artikel is hier te downloaden.

Nu is de vraag, wat wordt ermee gedaan door de politiek?

 
www.goto2012.nl/
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Bioeffect: glazen brein

Beste Medemens,

Lees eens iets over:

Margaret Coulombe, ’Ultrasound shown to exert remote control of brain circuits’, ASU News, 20.11.2008, <

asunews.asu.edu/20081120_braincircuits >.

Quote: “We were able to unravel how ultrasound can stimulate the electrical activity of neurons by optically monitoring the activity of neuronal

circuits, while we simultaneously propagated low-intensity, low-frequency ultrasound through brain tissues,” says Tyler, assistant professor of

neurobiology and bioimaging in the School of Life Sciences in the College of Liberal Arts and Sciences.

Led by Tyler, the ASU research group discovered that remotely delivered low intensity, low frequency ultrasound (LILFU) increased the activity of

voltage-gated sodium and calcium channels in a manner sufficient to trigger action potentials and the release of neurotransmitter from synapses.

Since these processes are fundamental to the transfer of information among neurons, the authors pose that this type of ultrasound provides a

powerful new tool for modulating the activity of neural circuits.

asunews.asu.edu/20081120_braincircuits

--- ---

Mark Harris, ‘Scientists create remote control for the brain Low intensity ultrasound can trigger neural activity, create zombies?’, techradar.com,

29.10.2008, < www.techradar.com/news/world-of-tech/sci...for-the-brain-480595 >.

Quote: When asked about the potential of using his methods to remotely control brain activity, Tyler replied: "One might be able to envision

potential applications ranging from medical interventions to use in video gaming or the creation of artificial memories along the lines of Arnold

Schwarzenegger's character in Total Recall."

www.techradar.com/news/world-of-tech/sci...for-the-brain-480595

Hoogachtend.
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BIOEFFECT: HELLMINDCONTROLTORTUREMACHINE : Everyday ! Everyone ! Everywhere ! ...

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

ANP, ‘Onderzoekers laten zien wat mensen denken’, Nu.nl, 11.12.2008,

< www.nu.nl/wetenschap/1880825/onderzoeker...t-mensen-denken.html >.
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Quote: In de toekomst zou deze techniek volgens de wetenschappers toegepast kunnen worden om te zien wat mensen denken of om hun dromen te

kunnen weergeven.

< www.nu.nl/wetenschap/1880825/onderzoeker...t-mensen-denken.html >.

Reacties, < www.nujij.nl//onderzoekers-laten-zien-wa...denken.4257792.lynkx >.

--- ---

Olaf van Miltenburg, ‘Japanse onderzoekers kunnen beelden uit hersenen lezen’, Tweakers.net, 12.12.2008, < tweakers.net/nieuws/57305/japanse-

onderz...-hersenen-lezen.html >.

Quote: Het is een Japanse onderzoeksgroep gelukt beelden te reconstrueren die mensen zien door hun hersenactiviteit te meten. De onderzoekers

denken dat dromen in de toekomst op eenzelfde manier gevisualiseerd kunnen worden. …

Visuele informatie wordt door het netvlies omgezet in elektrische signalen en verder verwerkt door de zenuwcellen in de visuele cortex, het

hersengebied dat zich in het achterhoofd bevindt. …

De technologie zou in staat zijn om het juiste beeld uit een totaal van 100 miljoen te identificeren.

Het onderzoek van de Japanse Advanced Telecommunications Research Institute International en National Institute of Information and

Communications Technology is in de december-editie van het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Neuron verschenen.

< tweakers.net/nieuws/57305/japanse-onderz...-hersenen-lezen.html >.

--- ---

Yousuke Ogasawara, Nikkei Electronics, ‘Japanese Group Reconstructs Visual Images from Brain Activity Patterns’, Nikkei Business Publications,

Inc., Techon.nikkeibp.co.jp,

12.12.2008, < techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20081212/162756/ >.

Quote: By using a functional magnetic resonance imaging (fMRI) system, the new technology measures the patterns of brain activity in the cerebral

visual cortex invoked by image information entered through eyes. The field of vision is divided into small areas, and the contrast in each area is

estimated based on the corresponding brain activity pattern. …

It was also possible to identify the correct image among more than 100 million candidates, the institute said. Furthermore, the changes of the

presented image can be played back as video by utilizing the fMRI signal that is updated every two seconds. Visual information is converted into

electric signals by the retina and then processed by the neurons in the cerebral region called visual cortex, which is located at the back of the head.

The visual cortex has a hierarchical structure composed of regions called the primary, secondary visual cortices, etc located in this order from the side

closer to the input from the retina.

< techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20081212/162756/ >.

Hoogachtend.
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BIOEFFECTS: … Invasion of Brain: ‘in het hoofd kunnen rondkijken’

Beste @Medemens,

Hier nog wat meer over de glazen brein ... :

R. den Outer, ‘Duikboot in je bloed’, spitsnieuws.nl, 20-01-09,

< www.spitsnieuws.nl/archives/tech/2009/01...oot_in_je_bloed.html >.

Quote: Een in Australie gebouwde mini onderzeeer met een motor van een kwart millimeter doorsnede kan door de nauwste

bloedvaten 'zwemmen' en foto's/video maken, medicijnen loslaten en stukjes weefsel voor onderzoek meenemen. Het bootje moet

zelfs

in het hoofd kunnen rondkijken

bij mensen die een hersenbloeding hebben gekregen.

Read full article

www.spitsnieuws.nl/archives/tech/2009/01...oot_in_je_bloed.html

Hoogachtend.
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BIOEFFECTS: ‘een wereld zijn te winnen’

Beste @Medemens,

Hier nog wat meer over de glazen brein:

Erik Jonk, ‘Even in de hersenen loeren’, metronieuws.nl, 27.09.2007,

< www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=2&id=100732 >.

Quote: Een oersterk magneetveld en radiogolven wekken in je lichaam radiosignalen op. < … >

Wel verbazingwekkend is het als je na afloop hoort dat je hoofd in een kwartier tijd net vierhonderd keer gescand is. En dat wat je gelezen hebt

– of beter: hoe je hersenen reageerden – simpelweg door kijken naar een computerscherm geregistreerd is. < … > “De kop van het artikel zou

kunnen zijn dat je mensen aannemelijk kunt maken dat olifanten kunnen vliegen”, zegt de onderzoekster. < … >

Read full article

www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=2&id=100732

--- ---

C. de Kogel, Rapport ‘De hersenen in beeld’, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) (Ministerie van Justitie van
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Nederland), Den Haag: Boom Juridische uitgevers, WODC 2008.

p.60-61:

Quote: < … > Relatief nieuw zijn technieken uit de neurologie om hersenfuncties te stimuleren of om een teveel aan activiteit van bepaalde

hersencellen te verminderen. …

Bij TMS (figuur 10) wordt door middel van een electromagneet, van buitenaf de elektrische activiteit in specifieke delen van de hersenen gericht

gestimuleerd of geremd. < … >

Bij DBS wordt een electrode in de hersenen geïmplanteerd waardoor het betreffende gebied van buitenaf elektrisch kan worden gestimuleerd. <

… >

p.61-62

Quote: < … > Epigenetica:het aan- en uitschakelen van genen < … >

< … > De hiervoor beschreven effecten zijn organiserende effecten, vroeg in de ontwikkeling, waardoor de aanleg van hersengebieden wordt

beïnvloed. < … >

p.94

Quote: < … > De noodzaak van een betere aansluiting van de neurowetenschappen bij maatschappelijke vragen en toepassingen wordt in het

programma benadrukt:

daar zou ‘een wereld zijn te winnen’ < … >.

p. 96

Summary.

Samenvatting

Quote: < … > Er is steeds geprobeerd om de link tussen maatschappelijke ontwikkelingen en problemen te verbinden met resultaten uit

onderzoek naar het functioneren van de hersenen en na te gaan hoe de stand van de wetenschap is waar het interventies en hun effectiviteit

betreft. < … >

Read full article

www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/bundel-de...px?cp=44&cs=6796

--- ---

RSD, ‘Who controls the minds of people, controls the world’, Pittsburgh Independent Media Center, 10.10.2004,< pittsburgh.indymedia.org/news

/2004/10/15852.php >.

Quote: Who controls the minds of people, controls the world.

If we do not stop this electromagnetic Mind Control towards the civilian and the whole population of the Globe, we're all going to be biological

robots for a small elite. I think that this is absolutely the most vital question in the whole world, and it concerns every single child, mother, father

-- every person in the whole world...< … >

Read full article

pittsburgh.indymedia.org/news/2004/10/15852.php >.

Hoogachtend.
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Bioeffect: Invasion of Privacy: … Glazen brein …

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

PART 1

Draakje, ‘Hersengolven meten op afstand’, Grenswetenschappen.nl, 08-02-2008, < www.grenswetenschappen.nl/permalink.asp?grens=1735

>.

Quote: < … > “De mogelijkheden voor de toekomst zijn eindeloos", aldus

professor Clark. "De voordelen van deze sensors, vergeleken met de

huidige gebruik van (contact)elektrodes, kunnen nieuwe ontwikkelingen

stimuleren in het registreren van meerdere impulsen tegelijk én de

hersenactiviteit in "real time" zichtbaar maken. < … >

Read full article

www.grenswetenschappen.nl/permalink.asp?grens=1735

--- ---

Science Blog, ‘Non-invasive sensor can detect brainwaves remotely’,

Submitted by BJS on Sun, 2002-10-27,

< scienceblog.com/cms/non-invasive_sensor_..._brainwaves_remotely >.

Quote: < … > Now I can see what you really think about me. < … >

Scientists have developed a remarkable sensor that can record brainwaves without

the need for electrodes to be inserted into the brain or even for them

to be placed on the scalp. < … >

"The possibilities for the future are boundless," says Professor Clark.

Read full article
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scienceblog.com/cms/non-invasive_sensor_..._brainwaves_remotely

--- ---

University of Sussex, ‘New non-invasive sensor can detect brainwaves remotely’, sussex.ac.uk, 24 October 2002, <

www.sussex.ac.uk/press_office/media/media260.shtml >.

Quote: < … > "The possibilities for the future are boundless," says

Professor Clark. "The advantages offered by these sensors compared

with the currently used contact electrodes may act to stimulate new

developments in multichannel EEG monitoring and in real-time

electrical imaging of the brain. < … >

Read full article

www.sussex.ac.uk/press_office/media/media260.shtml

--- ---

Sheena Luu and Tom Chau, Decoding subjective preference from single-trial near-infrared spectroscopy signals, iop.org, 22 December 2008,

< www.iop.org/EJ/abstract/1741-2552/6/1/016003 >.

Quote: Abstract. Near-infrared spectroscopy (NIRS) has recently been identified as a safe, portable and relatively low-cost signal acquisition

tool for non-invasive brain–computer interface (BCI) development. The ultimate goal of BCI research is for the user to be able to communicate

functional intent directly through thoughts.

Read full article

www.iop.org/EJ/abstract/1741-2552/6/1/016003

--- ---

PART 2.

BIOEFFECTS: Invasion of BRAIN: … illusions (!) …hallucinations (!) ...

Shahar Arzy, Margitta Seeck, Stephanie Ortigue, Laurent

Spinelli and Olaf Blanke, ‘Induction of an illusory shadow person’, Nature 443, 287 (21 September 2006), Published online 20 September

2006, Nature.com,

< www.nature.com/nature/journal/v443/n7109/abs/443287a.html >.

Quote: Stimulation of a site on the brain's left hemisphere prompts

the creepy feeling that somebody is close by.

The strange sensation that somebody is nearby when no one is actually

present has been described by psychiatric and neurological patients,

as well as by healthy subjects, but it is not understood how the

illusion is triggered by the brain1, 2. < … >

Read full article

www.nature.com/nature/journal/v443/n7109/abs/443287a.html

--- ---

Michael Hopkin, ‘Brain electrodes conjure up ghostly visions. Simple stimulation may underpin complex mental illusions’, News.nature.com, 20

September 2006, < www.nature.com/news/2006/060918/full/news060918-4.html >.

Quote: Simple stimulation of the brain can cause the mind to play complex and creepy tricks on itself, neurologists have discovered. They

found that, by inserting electrodes into a specific part of the brain, they could induce a patient to sense that an illusory 'shadow person' was

lurking behind her and mimicking her movements. < … >

The patient had no history of psychiatric problems. So the results suggest that this type of illusion, despite being an apparently complex

psychiatric symptom, can be caused by a very simple switch in the brain. < … >

Quote: < … > So the results suggest that this type of illusion, despite being an

apparently complex psychiatric symptom, can be caused by a very simple

switch in the brain. < … >

Read full article

www.nature.com/news/2006/060918/full/news060918-4.html

bioedonline.org,

www.bioedonline.org/news/news.cfm?art=2805

--- ---

NB!

‘Ik is een ander’, Noorderlicht Noorderblog, 20-09-2006,

< noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/30292799/ >.

Quote: < … > Elektrische stimulatie van bepaalde gebieden in de hersenen

kan de illusie opwekken dat er iemand vlak achter je staat die al je

bewegingen nadoet. < … >

Daarvoor prikkelden ze een gebiedje aan de linkerkant van haar brein,

de zogeheten temporopariëtale verbinding. < … >

Read full article

noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/30292799/

Hoogachtend.
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PS! … Welkom to the pharmaceutical industry! …

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2373

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om

het gebruikersprofiel van deze

gebruiker te zien

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 1 Jaar geleden  

BIOEFFECTS: … glazen brein …

Welcome to an Invasion of Privacy!

Beste @Medemens,

Wilt u meer informatie over Invasion of Privacy? Kijk dan hier:

Mind Control, wanttoknow.nl, < www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/ >.

Quote: < … > Het WantToKnow.info team presenteert deze informatie over mindcontrol als een gelegenheid om jezelf en anderen te informeren, en

te inspireren tot samenwerking om de democratie te versterken en te bouwen aan een betere toekomst voor ons allemaal. < … >

Mind Control Samenvattingen:

Voor de beste, meest beknopte introductie in mindcontrol, raden we onze samenvattingen aan. Deze samenvattingen vol feitenmateriaal bieden

onthullende informatie uit belangrijke boeken en vrijgegeven regeringsdocumenten. De gepresenteerde informatie wordt ondersteund door een groot

aantal voetnoten en links, die naar regeringsdocumenten en andere betrouwbare bronnen verwijzen, die ter verificatie geraadpleegd kunnen worden.

De eerste twee links in het lijstje hieronder zijn algemene samenvattingen. De volgende drie zijn 10-pagina samenvattingen van uitstekende, goed

onderbouwde boeken over mindcontrol. < … >

Read full article

www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2374

Vlinder

Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te

zien

Geslacht: Vrouw stuur ff mailtje :) VO vlinder@volksopstand.net Locatie:

Nederland

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 1 Jaar geleden  

het toppunt van slavernij:

Fox News: Bill O’Reilly and Roger Ebert Promote Benefits Of Insane RFID Brain-Chips (Video) @

www.wiseupjournal.com

Er moeten wetten worden opgesteld om de mensen tegen deze Wetenschap zonder Wijsheid te

beschermen.

 

Laatste Wijziging: 21/02/2009 11:57 Door Vlinder.

www.goto2012.nl/

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2375

yatta

.: You Live, You Learn :.

Gebruiker offline Klik hier om het

gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien

Geslacht: Man Locatie: 1851AV Verjaardag:

06.07

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 1 Jaar geleden  

Nog zo'n bericht waar je bang van kunt worden.....het gaat wel erg snel & ver...

een hersenscan bij je sollicitatie...en zeg nou niet het zal wel loslopen want die uitvlucht kennen we allemaal....

Tussen nu en vijf jaar zullen werkgevers hun werknemers een hersencan afnemen, vooral dan bij sollicitaties. Dat verwacht

professor neuro-economie Willem Verbeke van de Erasmus Universiteit.

''Met de scan zie je letterlijk in de hersenen hoe hun systeem werkt, of iemand autistisch is of psychopaat. Iedereen verbergt wel iets,

onzekerheden en twijfels. Alles komt naar boven'', zegt Verbeke zaterdag in het Vlaamse banenmagazine Vacature.

Full article;

www.nu.nl/economie/1921322/binnen-vijf-j...ij-sollicitatie.html

 

“The notion of total security is a paranoid fantasy which would destroy everything that makes living worthwhile.

"We must avoid surrendering our freedom as autonomous human beings to such an ugly future”

Aldus Sir Ken Macdonald in oktober 2008.

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2429

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 1 Jaar geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Dennis Rijnvis, Hersenscan kan onthullen waar je bent geweest, nu.nl, 13 maart 2009, < www.nu.nl/wetenschap/1932028

/hersenscan-...je-bent-geweest.html >.
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gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien

Quote: AMSTERDAM - Een hersenscan kan aantonen in welke omgeving mensen recentelijk zijn geweest, zo hebben Britse

wetenschappers ontdekt. < … >

Privacy

Het experiment met de hersenscans lijkt een bedreiging voor de privacy van mensen. < … >

Read full article

www.nu.nl/wetenschap/1932028/hersenscan-...je-bent-geweest.html

Reacties

www.nujij.nl//hersenscan-kan-onthullen-w...eweest.5078992.lynkx

--- ---

Henk, Hersenen beheersen geloof in religie, weeswaakzaam.info , 11 maart 2009, < www.weeswaakzaam.info/2009/03/hersenen-

b...loof-in-religie.html >.

Quote: < … > Voor het onderzoek werd een aantal vrijwilligers gevraagd na te denken over morele en religieuze kwesties. Voor de

meting werd een machine gebruikt die de meest actieve delen van de hersenen vaststelt. < … >

Read full article

www.weeswaakzaam.info/2009/03/hersenen-b...loof-in-religie.html

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2507

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het

gebruikersprofiel van deze

gebruiker te zien

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 10 Maanden, 1 Week geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Owen Bowcott, Brain scanning may be used in security checks, The Guardian, infowars.com, May 11, 2009, < www.infowars.com/brain-

scanning-may-be-used-in-security-checks/ >.

--- ---

Owen Bowcott, Brain scanning may be used in security checks, The Guardian, guardian.co.uk, 10 May 2009, <

www.guardian.co.uk/technology/2009/may/1...rain-security-checks >.

Quote: < … > Distinctive brain patterns could become the latest subject of biometric scanning after EU researchers successfully tested

technology to verify identities for security checks.

The experiments, which also examined the potential of heart rhythms to authenticate individuals, were conducted under an EU-funded inquiry

into biometric systems < … >

Researchers are eager to produce 'non-contact' biometric systems that can check any individual's identity at a distance. < … >

The US government's secretive IARPA (Intelligence Advanced Research Projects Activity) is seeking development proposals to enhance such

technologies. Insisting that it is not interested in 'contact-type' biometrics, it asks for ideas that will "significantly advance the intelligence

community's ability to achieve high-confidence match performance ... [for] high fidelity biometric signatures". < … >

Read full article:

www.guardian.co.uk/technology/2009/may/1...rain-security-checks

--- ---

Noah Shachtman, Pentagon’s PCs Bend to Your Brain, wired.com, March 21, 2007, < www.wired.com/dangerroom/2007/03/the_us_military/ >

Quote: < … > Its trying to improve mental abilities, as well. The first step: computers than can scan your mind and adapt to what you’re

thinking. < … >

"Computers today, you have to learn how they work," says Navy Commander Dylan Schmorrow, who served as Darpa’s first program manager

for this Augmented Cognition project. He now works for the Office of Naval Research.

"We want the computer to learn you, adapt to you." < … >

www.wired.com/images_blogs/photos/uncate.../slot1_mindfield.jpg

Read full article:

www.wired.com/dangerroom/2007/03/the_us_military/

www.noahshachtman.com/about.html

groups.yahoo.com/group/MCVictimsEU/message/6924

www.fedame.org/phpBB2/viewtopic.php?t=5484

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2521

Kwistmaster

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 10 Maanden geleden  

De organisatie, die als projectleider de Europese Commissie heeft en onderzoek doet op gebied van "Human Monitoring and Authentication" heet Humabio.

Zij doen dus niet alleen onderzoek op gebied van irisscan, vingerafdrukken en stemherkenning maar ook op gebied van hersenschors en gedragspatronen.One

of HUMABIO’s novelties is the use of new and emerging types of biometrics, such as EEG, ECG and anthropometric profiles using "sensing seats". The

authentication potential of various physiological modalities will be investigated and prototypes that integrate these new biometrics will be installed in three

different sites for testing and validation. Bron: Humabio

Human Monitoring and Authentication using Biodynamic Indicators and Behavioural Analysis (HUMABIO) (2007) is an EU Specific Targeted Research Project

(STREP) where new types of biometrics are combined with state-of-the-art sensorial technologies in order to enhance security in a wide spectrum of applications
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Bron: Hindawi.com

 De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2522

Vlinder

Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien

Geslacht: Vrouw stuur ff mailtje :) VO vlinder@volksopstand.net Locatie: Nederland

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 10 Maanden geleden  

Ja, ze worden in ieder geval zwaar gesubsidieerd door de EU!

Zou de EU ook privacy onderzoek subsidiëren?

 
www.goto2012.nl/

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2523

Kwistmaster

EU heeft een dubbele agenda? 10 Maanden geleden  

Wat mij betreft heeft de EU twee gezichten, twee petten op, een dubbele agenda en wat dies meer zij. Enerzijds lees je: Euro-Commissaris legt gebruik RFID

aan banden en anderzijds zitten ze in dit soort projecten. Ik vind het een griezelige en gevaarlijke ontwikkeling.

 De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2539

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het

gebruikersprofiel van deze gebruiker te

zien

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 9 Maanden, 3 Weken geleden  

BIOEFFECTS: … glazen burgers …!

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

ANP, Protest tegen naaktscanners in VS, ad.nl, 27 mei 2009, < www.ad.nl/buitenland/3247015/Protest_teg...tscanners_in_VS.html >.

Quote: < … > WASHINGTON - Een coalitie van Amerikaanse burgerrechtenorganisaties is begonnen met een protestactie tegen de

voorgenomen invoering van verplichte naaktscans op Amerikaanse luchthavens. Dat maakte de zogeheten Privacy Coalitie dinsdag

(lokale tijd) bekend.

Veertig grote en kleine Amerikaanse burgerrechtenorganisatie hebben zich verenigd in de Privacy Coalitie, waaronder ACLU en enkele

vakbonden. < … >

Read full article:

www.ad.nl/buitenland/3247015/Protest_teg...tscanners_in_VS.html

--- ---

Host: George Noory, Advanced Technology & Privacy. Guests:

Nick Begich, Douglas Hagmann, Premiere Radio Networks Inc., coasttocoastam.com, 07-02-07, < www.coasttocoastam.com/show

/2007/07/02 >.

Quote: < … > People need to strongly voice objections to technology that invades their privacy, Begich argued, noting that the US govt.

is becoming more opaque as its citizens become more transparent. < … >

Read full article:

www.coasttocoastam.com/show/2007/07/02

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2584

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het

gebruikersprofiel van deze

gebruiker te zien

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 4 Maanden, 3 Weken geleden  

BIOEFFECTS: INVASION OF PRYVACY: …GLAZEN EVERY DAY … !

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Noah Shachtman, Exclusive: U.S. Spies Buy Stake in Firm That Monitors Blogs, Tweets, WIRED, wired.com, October 19, 2009, <

www.wired.com/dangerroom/2009/10/exclusi...log-monitoring-firm/ >.

Quote: < … > America’s spy agencies want to read your blog posts, keep track of your Twitter updates — even check out your book reviews on

Amazon.

In-Q-Tel, the investment arm of the CIA and the wider intelligence community, is putting cash into Visible Technologies, a software firm that

specializes in monitoring social media. It’s part of a larger movement within the spy services to get better at using ”open source intelligence” —

information that’s publicly available, but often hidden in the flood of TV shows, newspaper articles, blog posts, online videos and radio reports

generated every day. < … >

Read full article:

www.wired.com/dangerroom/2009/10/exclusi...log-monitoring-firm/

Hoogachtend.
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Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2585

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel

van deze gebruiker te zien

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 4 Maanden, 3 Weken geleden  

BIOEFFECTS: INVASION OF PRYVACY: … GLAZEN BREIN ... EVERY DAY … !

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Liz Hazelton, The airport security scanner that can read your mind, dailymail.co.uk, 24th September 2008, <

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-...anner-read-mind.html >.

Quote: < … > So far it can recognise seven primary emotions and emotional clues and will eventually have equipment which

can analyse body movement, an eye scanner and a pheromone-reader. < … >

But there have already been concerns that the equipment is overly invasive and breaches people's privacy. < … >

The equipment is called 'Future Attribute Screening Technology' - or FAST - as it allows passengers to get through security in

two to four minutes. < … >

i.dailymail.co.uk/i/pix/2008/09/24/artic...0578-417_468x352.jpg

Read full article:

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-...anner-read-mind.html

Read more: www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-...d.html#ixzz0VJAAr2JQ

Hoogachtend.

NB!

'Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten',

www.volksopstand.net/forum/37-acties-en-...eheime-diensten.html

NB!:

Wilmer Heck, In de EU is snel lopen verdacht, een koude neus ook, NRC Handelsblad, nrcnext.nl , 15 oktober 2009, <

www.nrcnext.nl/blog/2009/10/15/in-de-eu-...-een-koude-neus-ook/ >.

Quote: < … > De industrie zou teveel invloed hebben, terwijl de privacy in de verdrukking raakt. < … >

Maar is dit de kant die we op willen? < … >

Read full article:

www.nrcnext.nl/blog/2009/10/15/in-de-eu-...-een-koude-neus-ook/

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2590

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om

het gebruikersprofiel van deze

gebruiker te zien

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 4 Maanden, 1 Week geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

“ het ‘Veilige brein’ “, MvJ, WODC, wodc.nl, < www.wodc.nl/onderzoek/onderzoeksprogramm...ige_brein/index.aspx >.

Quote: < … > Het programma 'Hersenen en cognitie' richt zich op maatschappelijke toepassing van recente en te ontwikkelen wetenschappelijke

inzichten in de relatie tussen hersenen en cognitie. < … >

De FES-aanvraag is een gezamenlijke stap van de ministeries van OCW, VWS, Justitie, Defensie, Binnenlandse Zaken en Jeugd en Gezin. Van de

20 miljoen gaan er 6,7 naar het thema het ‘Veilige Brein’. Met het geld gaan interdisciplinaire consortia waarin universiteiten, onderzoeksinstituten

en maatschappelijke instellingen participeren, onderzoeken verrichten op onder meer het gebied van effectiviteit van ‘interventies bij antisociaal

gedrag’, ‘veerkracht en kwetsbaarheid bij stress’, en ‘beter beslissen onder hoge druk’. < … >

Read full article:

www.wodc.nl/onderzoek/onderzoeksprogramm...ige_brein/index.aspx

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

#2624

Mindcon

Gebruiker offline Klik hier om het

gebruikersprofiel van deze gebruiker

te zien

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 2 Maanden, 1 Week geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

Elektronische wapens, elektor.nl, Elektor, nummer 506, december 2005, <

www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2005/de...e-wapens.53586.lynkx >.

Quote: < … > Je hebt dan een krachtig wapen tot je beschikking! Dergelijke systemen zijn al beschikbaar voor het Amerikaanse leger om

groepen mensen uit elkaar te drijven.

Zo zendt het zogenaamde VMADS (Vehicle Mounted Area Denial System) een krachtige elektromagnetische golf (EM-golf) uit die een
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pijnprikkel op de huid veroorzaakt. Of er nog meer effecten zijn, is niet bekend, maar degenen die ons Elektrosmog-artikel van juni gelezen

hebben, zullen wel beseffen dat die er mogelijk zijn.

Het vermogen van zulke elektromagnetische wapens is natuurlijk schaalbaar en kan nog veel hoger liggen dan in het zojuist gegeven

voorbeeld. < … >

Read full article:

www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2005/de...e-wapens.53586.lynkx

--- ---

Mickël GOLAN, Controle, Wij Worden Wakker, wijwordenwakker.org, < www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&l=NL >.

Quote: < … > De neutronenwapens

De neutronenwapens zijn in 3 categorieën onder te verdelen: biologische (dodelijke) wapens met elektromagnetische stralingen;

niet-biologische wapens voor tijdelijke neutralisatie, die gebruikt kunnen worden tijdens gewelddadige manifestaties; en wapens voor mentale

autosuggestie of ter manipulatie van het gedrag. < … >

Read full article:

www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&l=NL

--- ---

Psychotronics - The Science of Mind Control & Directed Energy Weapons (DEW)

www.notafreemason.com/content2-04.html

Quote: < … > "There is no defence against an evil which only the victims and the perpetrators know exists." Stephen Knight < … >

Read full article:

www.notafreemason.com/content2-04.html

Hoogachtend.

 
Ubi ius, ibi actio!

De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.
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Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze

gebruiker te zien

Re:Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?! 1 Maand geleden  

Beste @Medemens,

Lees hier verder:

mindcon,WELCOME TO YOUR BRAIN!, in STOP INFOWAR AGAINST CIVILIANS!, February 14, 2010,

mindcon.wordpress.com,

mindcon.wordpress.com/2010/02/14/welcome-to-your-brain/

mindcon.wordpress.com/

Hoogachtend.
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De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.
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