
Terorizem in mentalno zdravje.  
Vprašanje psihološke ranljivosti. 
 

  
 
Del predavanja pakistanskega psihiatra  Amin Muhammad Gadit-a z 
Memorial University of Newfoundland iz Kanade, ki ga je imel v oktobru 
2009 na medicinski fakulteti v Ljubljani. 
 
Pravilno rečeno, svet zaradi naraščajočega nasilja ni več varen kraj za 
ţivljenje. Mnenje Ministrstva za zunanje zadeve ZDA: »Terorizem je 
naklepno, politično motivirano nasilje, usmerjeno proti miroljubnim ciljem, ki 
ga izvajajo manjše narodnostne skupine ali tajni agenti, običajno z 
namenom, da bi vplivali na poslušalstvo«.  
 
Splošna definicija medicine ali javnega zdravja je: »Namen resničnega ali 
zagroţenega nasilja proti enemu ali večini miroljubnih posameznikov ali proti 
sluţbam, ki ščitijo njihovo zdravje je, da škodujejo njihovemu zdravju, 
povzročajo izgubo blagostanja ali varnosti, njihove poškodbe, bolezen ali 
smrt. 
 
Teroristični napad na letu Pan Am 103 Oklahoma City, bombardiranje in 
napad na Svetovni trgovinski center je pretreslo duševno zdravje otrok in 
odraslih v ZDA. Pojavi posttravmatičnih stresnih motenj (v nadaljevanju 
PTSD) so bili opaţeni pri številnih odraslih, medtem ko so se pri otrocih 
kazale depresivne motnje, anksiozne motnje ločevanja, ţalost in tudi PTSD. 
 
Raziskave izvedene pri 512 usluţbencih, od katerih jih je bilo 84 neposredno 
izpostavljenih terorističnemu napadu in 191, ki je imelo druţinskega člana ali 
prijatelja, ki je bil izpostavljen takšnemu napadu je pokazala, da se je PTSD 



pojavil pri 48 udeleţenih, akutne stresne motnje pri enem udeleţencu, 299 
pa jih je poročalo o depresij.  
Študija o povratnikih iz Vietnamske vojne, ki so doţiveli več kot tri 
travmatske dogodke je pokazala povečano tveganje za duševne bolezni po 
10-tih letih v primerjavi z ljudmi, ki takih doţivetij niso izkusili.  
 
Rezultati meta analize v naslednjem letu kaţejo, da se PTSD pri direktno 
prizadetem prebivalstvu kaţe med 12% in 16%. 
  
Anketa med 4.023 osebami v udeleţenih gospodinjstvih kaţe šest mesečni 
pojav PTSD in sicer 3,7% med dečkov in 6,2% deklic. 
  
V študiji po Wandi se otroci odzivajo na terorizem z akutno stresno motnjo, 
posttravmatsko stresno motnjo, anksiozno depresijo, nasilniškim 
obnašanjem, strahom pred osamelostjo in motnjo spanja.  
Odrasle osebe, mladostniki in otroci nasilje in teror prizadeneta glede na 
vrsto dogodka in psihološko naravnanost. Vsekakor je treba upoštevati, da 
izkustvo nasilja ne vodi nujno v duševno bolezen. 
  
WHO trdi, da bo v slučaju oboroţenih konfliktov 10% ljudi po vsem svetu, ki 
so doţiveli travmatske dogodke imelo resne mentalne zdravstvene teţave in 
drugih 10% bo razvilo vedenje, ki bo oviralo njihovo sposobnost 
učinkovitega funkcioniranja.  
Najpogostejši pogoji so depresija strah in psihološki problemi kot nespečnost 
ali bolečine v hrbtu in ţelodcu.  
Posledica doţivetega nasilja se stopnjuje s časom in imajo lahko resne 
posledice za fizično kot tudi za duševno zdravje. 
 
Ţe dolgo tega poročajo o novi strašni iznajdbi oroţij nasilja, ki se imenujejo 
bioelektromagnetna oroţja. Po opisu Inštituta za znanost in sociologijo 
deluje to oroţje z svetlobno hitrostjo, lahko ubija, muči ali zasuţnji, ne da bi 
bilo vidno. Nadalje navaja, da so najosupljivejša manifestacija tega sistema 
oroţja: glasovi, vizije, sanjarjenja preko dneva, nočne more. Lahko tudi 
pohabi človeka z omejevanjem njegove normalne sposobnosti gibanja 
povzroči okrutne bolečine, enake kot pri hudih okvarah organov ali celo smrt 
in ovira običajne funkcije človeških čutov. Lahko povzroči teţave z dihanjem, 
epileptične napade, poleg tega poškodbe tkiv in organov.  
 
S to obliko terorizma je mogoče individuume prepričati, da se lahko bere 
njihove misli, ropa njihovo intelektualno lastnino, spodbudi se jih celo k 
samomoru ali umoru.  
Pulzirajoči energijski  projektili so druga vrsta oroţja, ki se uporablja za to, 
da se ţrtev paralizira z bolečino.  



Peter Philips, znanstvenik iz ZDA pravi, da bomo kmalu doživeli, da bodo 
protestniki za mir ali za človekove pravice nenadoma občutili kot 
dotik razbeljene ponve po celem telesu.  
Hkrati lahko slišijo odvratno kričanje, ki ne prihaja od zunaj in lahko zato 
povzroči v moţganih pravo razvrvanost.  
Ta novi izum za zlorabo in mučenje je grozljiv dodatek vojaški 
opremi.  
Reakcija na učinke tega okrutnega oroţja je lahko podobna duševni bolezni 
in še prispeva k bedi ţrtev. 
Potencialna groţnja uporabe bioloških bojnih dejavnikov je toliko bolj 
uničujoča, ker niso vidna pred napadom in lahko privedejo moţne ţrtve v 
stanje nenehne napetosti in strahu.  
 
Pakistan je bil izpostavljen številnim epizodam terorizma in ljudje na splošno 
niso zmoţni videti luči na koncu predora, ki bi pomenila konec bombardiranju 
samomorilskih pilotov, ubijanju, groţnjam in nasilnemu ustrahovanju. 
Narejeni so bili video posnetki strašnih terorističnih dejanj in preneseni na 
internetne strani. 
 
Psihološko prizadetost preţivelih med ţrtvami in pričami napada Islamada 
Marriot Attack in podobnih številnih napadov v mnogih pakistanskih mestih 
bomo šele spoznali.  
 
Pojavila se bodo številna vprašanja:  
- Ali imamo statistični prikaz prizadetosti mentalnega zdravja na nacionalni 
ravni, če izvzamemo nekaj skromnih publikacij in zabeleţenih osebnih 
vprašanj?  
- Ali obstajajo empirične študije, ki se vodijo v terorju, ki ima za posledico 
prizadetost mentalnega zdravja?  
- Smo dovolj sposobni, da se spoprimemo s psihološko katastrofo, ki je 
posledica tega kriminala?  
- Ali so strokovnjaki na področju mentalnega zdravja zadostno usposobljeni 
na področju »Katastrofalne psihiatrije«?  
- Kako vaţen je ta problem pri tistih, ki ne govore o simptomih duševne 
bolezni?  
- Ali je potrebno usposobiti zdravstveni sistem z različnimi vrstami pomoči, ki 
bi pomagale ţrtvami terorizma? 
 
Ker smo obdani z nasiljem - ali ni naša dolžnost, da se spoprimemo 
z napadom na mentalno zdravje, preden ne bo prepozno? 
 
 
Prevedeno marec 2013 



DOPIS            Celje, dne 10.3.2013 

 
 
V zvezi s člankom v pismih bralcev v Delu z dne 21.12.2012 pod naslovom 
»Vsi čipirani in omreţeni – vsi razgaljeni«, bi rada napisala, da to ni le 
moţnost, ampak realnost ţe 60 let.  
Organiziran high-teach kriminal, mikrovalovna hudodelstva, elektrotrpinčenje 
na daljavo, čipiranje ljudi, za daljinski nadzor moţganov–to lahko izvajajo 
vladne organizacije, posamezniki in skupine, v svrho vojaških poizkusov ali 
za nadvlado posameznikov, včasih pa le za mučenje. Plačujejo tudi ogromne 
vsote za ilegalne človeške poizkuse, da bi proučili biološke učinke 
usmerjenega mikrovalovnega sevanja. 
  
Metode mučenja so ekstremne in se izkazujejo kot ostri piki z iglo, kot 
zbadanje z ostrim noţem ali trnom, razgrevanje nekaterih delov telesa–noge, 
grlo ţelodec, koţa–da imaš občutek, da te pečejo, revmatično trganje, 
slabost z vrtoglavico, dolgotrajni glavoboli ali zoboboli, strahoten pritisk v 
moţganih, ukleščenost srca ali aritmija ali trepetanje srca, bolečine v 
katerem koli delu telesa in še in še…  
 
Zdravniki ne ugotovijo organskega vzroka, ker ga ni. Tebi pa ne verjamejo 
ali se delajo, da ne verjamejo, čeprav vsega tega prej ni bilo. Pišejo recepte, 
izvide, nazadnje še mrliški list, pa v krematorij, kot v času koncentracijskih 
taborišč-saj je videti, da vodi novodobne zločine tudi podobna mentaliteta. 
Oktobra 2009 je imel pakistanski klinični profesor psihiatrije Amin 
Muhammad Gadit iz Memorial University of Newfoundland, Kanada na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani predavanje z naslovom »Terorizem in 
mentalno zdravje. Vprašanje psihološke ranljivosti«. V katerem govori tudi o 
tej novi obliki oroţja, o bioelektromagnetnih oroţjih«.  
Torej so s tem seznanjeni tudi slovenski zdravniki.  
Članek preberete na istem internetnem naslovu kot »Poročilo interesne 
skupnosti ţrtev elektronskega nasilja iz Nemčije«. 
 
In svet se je zganil–tudi ţe dolgo tega. V drţavah EU se formirajo interesne 
skupnosti ţrtev električnega oroţja. Prevod poročila interesne skupnosti iz 
Nemčije lahko najdete na internetnem naslovu http://antropozofija.org  
kot tudi prevod pričevanja ene nedavnih ţrtev moderne tehnologije kontrole 
duha na Švedskem, Olssona Magnusa. 
 
Osnovan je bil ICAACT, ki zbira dokaze o hudih zlorabah človekovih pravic 
ţrtvam elektronskega  nasilja po vsem svetu. Izdelana je specialna 
preizkusna oprema, da bi bili podatki usklajeni in bi bili rezultati sprejemljivi 
v drţavnih in meddrţavnih sodnih sistemih.  

http://antropozofija.org/


Internet vsebuje poročila o preiskavah in dokumentarni material. Ogledate si 
lahko dva videoposnetka: 
1./ Olsson na Youtubu: www.youtube.com/watch?v=fhCTN/mVvKI 
2./ RF meritve Magnus Olsson, meri Lars Drudgaard:  

www.youtube.com/watch?v=JxbAodCBeQE 
 

Marca 2006 je Evropska etnična skupina (EGE) katere svet sestoji iz po 
enega člana vsake drţave EU in ki ima uradni status znotraj EU- izdala 
deklaracijo, ki govori o etničnih vidikih znanstvenih doseţkov. V svojih 
poročilih EU komisiji z jasnimi besedami govori o nevarnosti te tehnologije. 
Postavlja trditev, da človeško bitje neha biti človeško, če so bili njegovi 
moţgani dopolnjeni z ICT vsadki. Ti vsadki lahko prizadenejo ţivčni sistem in 
zlasti moţgane, človekovo identiteto kot vrsto in posameznikovo 
neodvisnost. Govori o tem, da ni nobene študije o dolgoročnem vidiku 
zdravja zaradi inplantov v človekovem telesu. Postavlja se vprašanje, do 
kakšnega obsega bodo usposobljeni izvajalci lahko izkoriščali svoj potencial. 
EGE poudarja, da je treba prepovedati: 
- ICT inplante, ki se uporabljajo za ustvarjanje Cyber rasizma. 
- ICT inplante, ki spreminjajo identiteto, spomin, zaznavo, razsodnost ljudi. 
- ICT inplante, za dominacijo nad drugimi.  
 
Nadvlada posameznikov je groţnja človekovemu dostojanstvu. To stvar je 
treba obelodaniti v vseh medijih, predstaviti se je mora parlamentu, poznati 
jo mora vsakdo. 
 
Na 3. Mednarodnem sejmu za policijsko in specialno oboroţitev GPEC leta 
2004 v Leibzigu se je poročalo o »Nelegalnih sredstvih (NLS), med drugim o 
moţnosti uporabe mikrovalov visoke jakosti (HPM) www.gpec.de  
Torej je s tem seznanjena tudi slovenska policija. 
  
O celotni problematiki obstaja film, ki si ga lahko ogledate na:  
http://www.youtube.com/watch?v=lNfXyWKYtsQ&feature=youtu.be  
ICAACT vsake toliko časa opravlja RF meritve, ki so brezplačne.  
Informacijo o datumu dobite na kontaktnem naslovu organizacije ICAACT. 
Predstavnik za Europo je Lars Drudgard, Email: eu@icaat.org   
 
Otroke so nas učili: »Bog vse vidi, Bog vse ve, greh se delati ne sme. Nekdo 
si je prilastil Boţjo pravico - vendar je ne bo udejanjal po Boţjih kriterijih, 
ampak v smislu: »PRIMITIVEC JE DAL MOČ PRIMITIVCU«.  
Sedaj je na potezi Bog-če ne bodo čipirali še njega. 
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