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Co by było fajnie mieć,a moŜe jednak nie… 
 

Co dla człowieka, mimo mijających tysiącleci, pozostaje największą zagadką? On 

sam, a przede wszystkim dzialanie jego mózgu i umysłu. Wielu z nas chciałoby nauczyć się 

nim sterować np.sprawić, Ŝe będziemy lepiej i szybciej przyswajali wiedzę albo jeszcze 

lepiej!-umieć czytać w umysłach innych ludzi. Na razie pozostaje to tylko w sferze marzeń, 

ale czy na pewno? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, Ŝe głównym centrum dowodzenia w 

ciele człowieka jest mózg. To właśnie on odpowiada za nasze zachowania, reakcje, 

postrzeganie świata. Wraz z postępem techniki równieŜ mózg jest poznawany coraz lepiej. 

Wiemy na przykład, Ŝe nasz system nerwowy pracuje w zakresie niskich częstotliwości na 

falach o centymetrowej długości. Za pomocą tych częstotliwości włókna nerwowe przenoszą 

wraŜenie bólu, uczucie głodu, zmęczenia, mdłości, zmysł równowagi itp.. Znając 

mechanizmy działania mózgu moŜnaby spróbować kontrolować je z zewnątrz za pomoca 

sztucznie generowanych fal elekromagnetycznych. MoŜnaby w ten sposób wpłynąć na wiele 

rzeczy. Odpowiednio działąjąc na ośrodki w mózgu odpowiedzialne za uczucie głodu 

moŜnaby pomóc ludziom otyłym. Kolejną pozytywnym dla naszego zdrowia zastosowaniem 

mogłaby być walka z nałogami i uzaleŜnieniami. A czemu by nie wykorzystać tego w 

psychologii czy psychiatrii? Ludzie nadpobudliwi i agresywni dzięki temu uzyskali by 

moŜliwośc wyciszenia lub wręcz likwidacji nieporządanych stanów. Choroby psychiczne 

np.schizofrenia, paranoja czy stany depresyjne zostałyby wyeliminowane. Idąc dalej, uŜycie 

odpowiedniej częstotliwości fali dałoby moŜliwość zwiększenia wydajnośc naszego mózgu, 

rozwinięcia konkretnych zdolności czy umiejętności. Urządzenie, które odbierałoby i 

przetwarzało fale mózgowe generując odpowiedni obraz, odczytującego emocje mogłoby 

stanowić drogę komunikacji z ludźmi spraliŜowanymi, głuchoniemymi czy 

głuchoniewidomymi.   

Jednak pamiętajmy, Ŝe takie oddziaływania dają ogromne moŜliwości jeśli chodzi o 

władze nad ludzkim umysłem. Za pomocą odpowiednich technik i częstotliwości fal moŜna 

wprowadzać do czyjegoś umysłu słowa, myśl i poglądy. MoŜna, bo podobno takie nadajniki 

elektromagnetyczne, działające w zakresie pasma mikrofalowego istnieją! Niestety nie jest 

powszechną wiedza, Ŝe od kilkudziesięciu lat trają badania prowadzone przez róŜne państwa 

mające na celu opracowanie skomplikowanych technik kontroli ludzkiego umysłu. W rękach 

nieodpowiednich osób stanowi to ogromne zagroŜenie dla społeczeństwa. PocóŜ zabijać jeśli 

wystarczy obezwładnić człowieka poprzez zakłócenie zdolności logicznego myślenia? 

Stopniowo moŜnaby podporządkować w ten sposób nawet cały naród. Spełniłyby się w ten 

sposób przewidywania Orwella w ksiąŜce „1984” o państwie całkowicie kontrolującym ludzi, 

ich Ŝycie i myśli. Fale elektromagnetyczną mogą być zarazem czymś co mogłoby pozytywnie 

wpłynać  nasze Ŝycie, ale zarazem moŜna traktować je jako przeraŜającą broń czy narzędzie w 

rękach pragnących władzy. PrzeraŜającą, bo niewidoczną i działąjącą bez wiedzy czy 

świadomości ofiary bez moŜliwości obrony.   

 

 


