MIKROVALOVNA HUDODELSTVA (elektrotrpinčenje na daljavo)
VSEM POLICIJSKIM SLUŽBENIM ENOTAM ZRN:
PISMENA NAVODILA
Interesna skupnost žrtev elektronskega orožja
Spoštovane dame in gospodje!
Že preko 10 let so v Nemčiji ljudje, ki so skozi stene svojih stanovanj mučeni z
utripajočim visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem. Po naši sodbi
obstaja že dolgo časa organiziran hi-tech kriminal (kriminal vrhunske
tehnologije), ki se lahko nemoteno preizkuša in svoje početje postopno
izboljšuje.
Pri teh hudodelstvih ne gre za enkratna mikrovalovna hudodelstva, ampak so
namenjena dolgoročni uporabi. Novejša elektronika in visoko razvita
mikrovalovna tehnologija nudita mnogo možnosti za kriminalno zlorabo.
Nič slutečim državljanom se prisluškuje, se jih nadzoruje, zasleduje, krajevno
določa. Motivov je več in sega od enostavnega obsevanja neke hiše z
namenom, da bi ugodneje prišli do nepremičnin, do počasne grozljive
likvidacije.
Poznamo primere, ki jih lahko brez pretiravanja označimo za umore.
Te naprave so tudi idealne, da se znebiš konkurenta.
Izbiro žrtev vodijo motivi maščevanja, bolezenskega sovraštva in socialna
zavist.
Kot smo lahko izvedeli, plačujejo ogromne vsote za ilegalne človeške poizkuse
(testiranje orožja), da bi proučili biološke učinke usmerjenega mikrovalovnega
sevanja. Metode mučenja so ekstremne in mnogotere ter se občutijo kot ostri
piki z šivanko, kot zbadanjem z ostrim nožem, z trnom, segrevanje nekaterih
delov telesa, kar zbuja občutek, da te pečejo, vibracije in trganje, kot da bi zašli
v vir toka, bolečine v različnih delih telesa.
Posebnost zbuja perverzno sadistično ravnanje mnogih mučiteljev, ki svoje
žrtve merijo zlasti v genitalije in zadnjik.
Živalsko okrutna ter zverinsko hladnokrvnost s katero se izvajajo ti zločini je za
normalne državljane, ki se ne zavedajo kaj se z njimi dogaja in zakaj se to
dogaja, strašna in komaj dojemljiva izkušnja.
Učinki mikrovalovnega sevanja so poleg ostalega odvisni od intenzitete,
modulacije, oddaljenosti vira oddajanja in žrtve, sovpadanje več virov
oddajanja.

Kdor se spozna na te parametre lahko ljudi na daljavo neopazno, nevidno,
usmerjeno in težko dokazljivo ohromi, jih muči, povzroči da zbolijo, prižene do
samomora ali ubije.
Kdor poseduje te naprave/orožje, ki se jih lahko z malo truda in neznatnim
predznanjem izdela (navodila za izdelavo so na internetu) ta razpolaga z
neverjetno močnim sredstvom, strašljivim uničevalnim potencialom in se lahko
zaenkrat počuti popolnoma varnega pred kazenskim pregonom.
Kriminalna uporaba novejše mikrovalovne tehnologije označuje kriminaliteto
prihodnosti. Nudi tudi idealne možnosti za izdelavo orožja elektromagnetnega
terorizma na katerega opozarja drugo varnostno poročilo znanstvene komisije
pri zveznem notranjem ministru (zvezek 48, 2001).
Z odgovarjajočo tehnično napravo ne dosežemo le neko osebo v družini ali
skupini. Uničujoči učinek lahko dosežemo tudi na velikih površinah.
Več kot 10 let opozarjamo na vedno večjo izpopolnjevanje tehnike in uporabe
te tehnologije. Trpinčenje se lahko povzroča na vedno večje oddaljenosti s
čedalje manjšimi orodji ob uporabi »inteligentnih« atenskih sistemov.
Oddajanje je čedalje bolj diferencirano in specifično.
Neposredni sosed, ki muči s predelano mikrovalovno pečico, predstavlja le
primitivno varianto neke daleč kompleksnejše in nad vse prikrite kriminalitete
visoke tehnologije.
Čim dalj se zločin prenaša, tem težje se jih pojasni.
Opraviti imamo s pretkano zasnovanim zločinom, pri katerem je žrtev na eni
strani napadena z elektromagnetnim sevanjem, po drugi strani pa naj bi se jo z
dodatnimi kaznivimi dejanji sistematično zlorabilo, ji škodovalo, ustrahovalo in
izoliralo.
Pričanje žrtev o, do sedaj na splošno nepoznanih in nepredstavljivih
mikrovalovnih zločinih, se zdi neprizadetim že skoraj neverjetno.
Zaradi tega se zde spremljajoča kazniva dejanja nesmiselna in absurdna.
- zlomi, ki ne puščajo nobenih sledi
- motnje komunikacijskih aparatov (telefon, PC, faks)
- klici z grožnjami smrti
- motnje s hrupom
- terorizem v cestnem prometu itd.
Ta dvojna strategija s tem okrepi dvom o razsodnosti žrtve.
S preslepljujočimi kaznivimi dejanji in drugimi zaigranimi delikti se doseže
zamenjavo vlog storilec – žrtev.
Strategija ima namen vzbuditi vtis, da je vse le problem prizadete osebe, kod
da s to osebo ni vse v redu. Povzetki zločinov se lahko razlagajo s čisto
normalnim potekom iz vsakdanjega življenja (»plausible deniability«) kot da si
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žrtev zasledovanje in grozljive napade le domišlja. S tem naj bi se odvrnila
pozornost od dejanske teže zločina (oddajanje oziroma obsevanje z
mikrovalovi), zločin naj bi se individualiziral, strategija, ki je do sedaj na žalost
uspela.
Vendar gre pri tej novi obliki kriminala (organizirani visoki tehnologiji) za
pomemben in nevaren razvoj na državni ravni. Nikakor ni stvar posameznika, če
se lahko v naši državi neovirano muči in mori - ne glede na to s kakšnimi
sredstvi in neoziraje se na to, skrito ali odkrito.
Vsak državljan lahko postane žrtev in je pred zločinci ravno tako nemočen in
brez zaščite izpostavljen, kot smo mi še sedaj.
Vpadljivo standardizirano delovanje organizirane kriminalitete vrhunske
tehnologije nam je poznano iz mnogih primerov. Izbrano žrtev obsevajo najprej
iz stanovanj in parkiranih avtomobilov. Poleg tega se rekrutira čedalje več
sosedov, oziroma vključuje specialno šolane mučitelje.
Izven lastnega stanovanja si lahko še oddahnete. Ugotovite, da se sevanje v
stanovanju čuti le na gotovih mestih, predvsem v bližini nekaterih oken.
Instinktivno se jim poskušate izogniti, kmalu pa opazite, da vam vedno hitreje
pridejo na sled in vas obsevajo naprej. Prihaja do pravega zasledovalnega lova
v lastnem stanovanju. Poizkusite se izogniti temu z begom iz stanovanja.
Ste pa kmalu povsod odkriti in natančneje zadeti v ciljna mesta.
Nazadnje nimate več kam zbežati.
Niti v hotelih, niti pri prijateljih nisi več varen.
Do meje tvoje dežele in celo preko meje drugih držav, ste vedno hitreje odkriti
in obsevani.
Ni več nobenega pribežališča. In za nekoga, ki ni vpleten, zločinsko dogajanje
sploh ni zaznavno.
Mučitelj ni viden, niti mučilno orodja, niti mučilni in škodljivi mikrovalovi, niti
njih učinki. Vse kar izpričujejo žrtve, se sliši kot fantastična izmišljotina ali kot
izmišljeni znanstveno fantastični scenariji.
Ni težko domnevati, da se ti zločinci ravno zato tako malo brzdajo, ker se zločini
lahko izvajajo na daljavo, neopazno, ne da bi pustili sledove.
Ljudi se da brutalno mučiti z mikrovalovi brez, da bi se dalo kaj dokazati, kajti
pogoje tehničnega merjenja je skrajno težko izdelati.
Domnevamo, da obstajajo toga razmerja naročnik – izvajalec, pri katerih so
delna naročila razdeljena sodelavcem različnih starostnih skupin od
mladostnikov do upokojencev.
Da gre tu za mik lahko zasluženega denarja spoznamo po nenadnem povečanju
premoženjskega stanja zločincev, posebno po novih dragih avtomobilih.
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Imamo zapise o sistemih mučenja.
Večkrat opazujemo nabavljanje vedno manjšega orodja, sestavnih delov s
čimer se trpinčenja spreminjajo in lahko izvršiteljem naročnik ukaže celo
posebno metodo mučenja.
Vse žrtve enoglasno sporočajo, da stanovanja / hiše iz katerih se muči nikoli
niso prazna.
Čeprav smo žrtve v interesni skupnosti že veliko povzeli, da bi opozorili oblasti
na te grozljive mikrovalovne zločine, vedno znova podoživljamo, da žrtvam,
zaradi neverjetnosti, nezaznavnosti teh elektromagnetnih napadov, težki
dokazljivosti, ni bila nudena pomoč.
Obupane žrtve se večinoma najprej zatečejo na pristojne policijske službene
enote. Tam jih zaradi manjkajoče izvedenosti zavrnejo. Kazenskih prijav
večinoma ne sprejemajo. Kazenskih dejanj ni v nobeni kriminalistiki in jih
obravnavajo, kod da ne obstajajo.
V dopisu zveznega kriminalnega urada z dne 21.1.2003, AZ: LS 2 – 27-2737/02
je potrjeno, da škodljivi vpliv mikrovalov na človeški organizem je že mnogo let
znanstveno dokazano dejstvo.
Priznava se, da je uporaba mikrovalov kot orožje možno. Uporaba mikrovalov
kot sredstvo škodovanja tretjemu je z strani zveznega kriminalnega urada
enotno opazovano.
Zvezni kriminalni urad daje po zveznem notranjem ministrstvu (odbor za
peticije 23. x. 02) v vednost vsem krajevno in stvarno pristojnim policijskim in
sodnijskim službenim enotam.
Z odklonilnim stališčem policije so žrtve praviloma nemočno prepuščene
zločincem in mučenja se nadaljujejo.
Usodna posebnost mikrovalovnih zločinov je namreč v tem, da niso brez
nadaljnjega prepoznani kot zločin. To moramo vedeti, če smo s tem
konfrontirani. Nadvse težko dokazljiv primerek zahteva posebno izvedenost in
specialni postopek od preiskovalca.
Potrebno je neizpodbitno vedeti, kaj je pri mikrovalovnih zločinih pričakovati,
kako preceniti indice in kako pridobiti dokaze.
Bavarsko državno ministrstvo za notranje zadeve ima v rokah mnenje LKA spis
AZ: IC5-0142.1-610 NA, ki pojasnjuje o mikrovalovnih zločinih.
Kriminalna tehnika in taktika morata biti prilagojena dejstvom moderne
kriminalitete. Do sedaj je raziskava daljnosežno prepuščena le žrtvam, vendar
mi (žrtve) nismo fiziki ali raziskovalni strokovnjaki.
Apeliramo na človekove pravice!!!
Zastopajo vendar človekove pravice pravica do življenja, zdravja in svobode!?
Ne sme biti v interesu zakonodajalcev dajati prednost nedotakljivosti stanovanj
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zločincev, v katerem so orodja popolnoma konkretno in vidno postavljena in
uporabljena na kriminalen način – pred zaščito človeka, ki je mučen!
Smo ali nismo pod okriljem principa legalnosti?
Žrtve so izbrale sodno pot, potrebno jim je prisluhniti in jih zaščititi!
Pozornost zbujajoče in grozljivo je, da toliko žrtev trdi isto.
Dokazi naj stoje šele na koncu natančnih in stvarnih trditev, ne pa da se jih
obravnava kot domnevo.
Kdor si lasti monopol nad pregonom vseh kaznivih dejanj, naj bo o slednjem
vsaj seznanjen. Radi bi preprečili, da v prihodnosti ljudje zaradi neinformiranosti
pristojnih oblasti ne bi bili več mučeni in umorjeni.
Če policija, ob prijavi mikrovalovnih zločinov, tega ne prepozna in ustrezno ne
ukrepa, ker z izpričevanjem žrtev ne ve kaj početi, potem naj se zaveda tega,
da s tem podpira smrtno obsodbo žrtve.
Namreč, brezmilostno obsevanje s pulzirajočimi elektromagnetnimi valovi ni le
nevzdržno, temveč ob daljšem trajanju smrtno.
Žrtev je absolutno odvisna od pristojnih oblasti, ker se sama z legalnimi sredstvi
ne more rešiti teh, mukotrpnih stanj.
Presoditi je, kakšne možnosti sploh ima žrtev mikrovalovnega nasilja in kaj
lahko stori, če ostanejo sodne poti zaprte, da bi se osvobodile muk in počasne
morije?
Seznanjeni smo s preobremenjenostjo pristojnih oblasti.
Razločno lahko vidimo zastrašujoče protislovje med stanjem informacij, opremo
in policijskimi metodami na eni strani ter tehničnim know-how-om
(izkušenostjo, sposobnostjo, znanjem) togi organizaciji, strategijam podobnim
vojaškim ter osebni in finančni opremljenosti zločinskega omrežja na drugi
strani.
Proti tej, človeka ponižujoči in v prihodnost uprti kriminaliteti, se lahko borimo
le skupaj z državno varnostjo in protiterorističnimi enotami.
Naredili smo vprašalno listo v pomoč pri sprejetju prijave, ker gre večini
prizadetih, po izkušnjah sledeč, težko od rok predstavitev te grozljive, na
nevidnih žarkih bazirajoče zločine. Po prevzetju prijave je pomemben oseben
razgovor z žrtvijo zaradi pojasnitve in razjasnitve težkega dejanskega stanja.
Interesna skupnost žrtev elektro-orožja nudi obsežen podatkovni material kateri
je rezultat dolgoletnega zbiranja.
Na tretjem mednarodnem sejmu za policijsko in specialno oborožitev GPEC
2004 je bilo poročano o nelegalnih sredstvih(NLW) med drugim o možnostih
uporabe mikrovalov visoke jakosti (HPM) www.gpec.de
Prosimo, da s temi navodili seznanite vse policijske službene enote!
Interesna skupnost žrtev elektro-orožja.
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www.mikrowellenterror.de

