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VEMS ÄR RÖSTEN I DIN HJÄRNA ?
Människor är elektroniska varelser. Alla funktioner i kroppen styrs av
pulserande radiovågor och frekvenser, som kontrolleras från styrsystem
i hjärnan. Om man lyckas hacka hjärnan är det fullt möjligt att fjärrstyra
människor precis som alla andra elektroniska system med robotteknik. I
denna artikel beskriver vi hur man via våra fem sinnen – syn, hörsel,
lukt, smak och känsel kan komma åt information i hjärnan.
Man undrar vad vapenutvecklare kan göra med nedanstående information?
Forskarna kallar chipsen "neurokorn", var och en är ungefär lika stor som ett
saltkorn och avsedda att spridas i hjärnvävnaden, där de kan registrera
hjärnaktivitet, enligt en nyligen publicerad artikel om arbetet som publicerats i
tidskriften Nature Electronics https://www.nature.com/articles/s41928-021-00631-8
https://futurism.com/neoscope/chips-human-brainneurograins?fbclid=IwAR1Qj_WhWQcadmIbALNYbaKPFyn76pNT3H4Sxf
-huZGgvhmMR1dGq62TkMw

Hör du röster?

Om du läser den här texten och hör en röst i ditt eget huvud, kan det vara någon
som försöker avkoda hjärnaktiviteten relaterad till den rösten för att skapa en
protes, som kan låta vem som helst höra din inre dialog. När du hör någon tala
aktiverar ljudvågorna sensoriska neuroner i ditt inneröra.
https://www.nature.com/articles/ncomms2100?fbclid=IwAR2L268a0w
GlnPT7gbtQNozs8KudIDNAJQQSXr1DTF3GGfQRNjOYWjpdWro
Dessa neuroner skickar information till områden i din hjärna, där olika aspekter
av ljudet extraheras och tolkas som ord.
https://www.newscientist.com/article/mg22429934-000-braindecoder-can-eavesdrop-on-your-innervoice/amp/?fbclid=IwAR27WjqtfwONEbsrlRmBNPd5Ks960nZSp6WRQ7
UpEx6WRQ7UpEx6A8UpEx6A8UpEx8UpEx8UpEx8UpEx8UpEx8Um
Visste du……att amerikanska forskare redan år 2006 sökte patent på en metod
att fjärrstyra små implantat inuti människokroppen? Implantat som injiceras och
fjärrstyrs utifrån.
Forskningslaboratoriet Lawrence Livermore National i USA, som vanligtvis sysslar
med forskning kring kärnvapen och liknande, har utvecklat en metod för att
fjärrstyra implantat i människokroppen. Det gäller ex:vis implantat på hörseloch synnerverna, som kan återställa hörsel och syn, där implantatet stimulerar
nerven direkt. De fjärrstyrda implantaten kopplas till en millimeterlång
silikontub. Tuben har guldpartiklar i ena änden och när en elektrisk puls skickas
genom tuben skapas ett magnetfält, som kan användas för att styra implantaten.
Implantat kan exempelvis injiceras i närheten av sin "destination" och förflyttas
genom en elektromagnet utanför kroppen. När dessa väl är på plats fungerar
guldpartiklarna som elektroder och skickar signaler från ledningarna i implantatet
till nerverna.
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Att söka ett medicinskt patent är kanske inte riktigt i linje med Lawrence
Livermores vanliga verksamhet, men även om det kan komma till nytta i
sjukvården, hoppas man att metoden också ska kunna användas för att sätta
ihop miniatyrvapen.
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.30584/fjarrstyrda-implantatinjiceras-i-kroppen

Har någon börjat använda neurovapen?

Svaret är ja. Havannasyndromet är ett numera allmänt erkänt medicinskt
symtom med okända orsaker, som mestadels har upplevts utomlands av
amerikanska regeringstjänstemän, militär personal och även av en global grupp
civila som kallar sig Targeted Individuals.
Symtom: Börjar oftast med att man hör ett högt ljud, som ingen annan hör,
känner smärta i ett eller i båda öronen, får en känsla av tryck eller vibrationer i
huvudet, får tinnitus, synproblem, svindel, illamående, kognitiva svårigheter,
sömnlöshet och trötthet samt yrsel.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Havana_syndrome?fbclid=IwAR2G_fJ
na1tPFMcgGukiaKLKILBYnjkoMiX99DbZPR7HkxogtWJlJsofJNY
De medicinska patentapplikationerna är inte helt i linje med Lawrence
Livermore's normala verksamhet, men när metoden kan användas inom
sjukvården, hoppas man att den även kan användas för att sätta samman
miniatyrvapen
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.30584
Frågan är. Vart vänder man sig om man blir ett offer för Havanasyndromet med
okända orsaker. Frågar man sjukvården förskriver den sömnmedel. Frågar man
Polisen vet de inte vad man talar om. Frågar man forskare på universiteten
lägger de på luren. Frågar man militären och Regeringen åberopas sekretess.
Men att det utvecklas vapen är inte längre någon hemlighet
https://www.dn.se/ledare/livsviktigt-att-satta-bojor-pamordarrobotarna/
Huvudvärken blir din egen huvudvärk, och frågan återstår:
Vems är rösten i din hjärna?
Leo Ängesleva och LO Landin
Kreaprenörs arbetsgruppen Hjärnas frihet
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