Denk jij dat je gedachten en herinneringen van jou zijn? (video)
Vrijdag, 22 mei 2015 13:55

Wanneer je de straat op loopt en je vraagt willekeurige mensen of ze wel eens gehoord hebben
van mind control dan zullen de meesten je glazig aanstaren.

Diegenen die er wel van gehoord hebben, denken meestal dat dit soort dingen vroeger
gebeurde tijdens de Koude Oorlog, maar dat het tegenwoordig niet meer speelt.

Sommigen hebben wel eens gehoord van MK-Ultra, waarover wij eerder een uitgebreid artikel
schreven
en
mensen die redelijk goed op de hoogte zijn kennen misschien de term "trauma based mind
control", waar we ook eerder een
uitgebreid artikel
over schreven.

Waar mensen eigenlijk niet bij stilstaan is dat de technieken die tegenwoordig beschikbaar zijn,
uitstekend gebruikt kunnen worden voor (massa) mind control. Dat niet alleen, het gebéurt ook
al op grote schaal.

Sinds de jaren '50 is er veel onderzoek gefinancierd door de Amerikaanse CIA waarbij ook
talloze universiteiten werden betrokken als een soort proeftuin. Uiteraard zonder dat de
deelnemende proefkonijnen hiervan op de hoogte werden gesteld.

Wanneer je de onderstaande video bekijkt dan val je bijna van verbazing van je stoel, als je
hoort waartoe men tegenwoordig in staat is op het gebied van mind control.

Zo heeft men de mogelijkheid tot wat wordt genoemd "full synthetic telepathy", wat betekent dat
ze je gedachten kunnen lezen, dat ze door je ogen kunnen kijken en ook dat ze een direct
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gesprek met je gedachten kunnen aangaan.
Ze kunnen zelfs afbeeldingen, korte films en bepaalde scenes als het ware direct in je brein
planten. Herinneringen dus ook die niet echt zijn die je als werkelijkheid ervaart.
Bij de ontwikkelingen van dit alles praat je niet alleen over de CIA, maar ook over het
Zweedse leger dat actief heeft meegewerkt hieraan. Daarnaast zijn er diverse geleerden
ingehuurd, ook uit Europa, door de CIA om te helpen de mind control technieken verder te
ontwikkelen.
Dit is allemaal mogelijk geworden sinds de wetenschap de beschikking heeft over
nanotechnologie. Om een idee te krijgen: een nanometer is een miljoenste deel van een
millimeter. Nanodeeltjes zijn zo klein dat ze dan ook alleen maar zichtbaar zijn door een
microscoop. Ze penetreren ook met alle gemak je huid en ook je hersen/bloed barriere. Uit tests
gedaan op stoffen afkomstig uit chemtrails kwamen ook dit soort nanodeeltjes naar voren
zoals bijvoorbeeld van het schadelijke Aluminium. Behalve dat je die dus inademt, komen die
ook je lichaam binnen via je huid en vervolgens je bloed. In je hoofd kunnen nanodeeltjes zich
hechten aan connectiepunten in je hersenen en daar de neurotransmissie gericht veranderen of
verstoren. We zijn wandelende antennes.
Er zijn machines ontwikkeld die ongeveer 50 nanometer groot zijn en kunnen communiceren
met de neurotransmitters in je hersenen en deze ook decoderen. Hierdoor kunnen ze direct met
je brein communiceren.
Op dit moment is het mogelijk om mensen volledig “te sturen”, maar dit wordt moeilijker
wanneer het slachtoffer er zich bewust van is dat dit gebeurt (gelukkig!). Duizenden en wellicht
miljoenen mensen hebben echter geen flauw idee dat ze volledig worden gecontroleerd.
De techniek gaat tegenwoordig zelfs dus al zo ver dat ze herinneringen in je brein kunnen
implanteren, waarvan jij gelooft dat deze 100 procent echt zijn, terwijl ze dat niet zijn.
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