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Het voelde alsof er een computer programma op mij werd losgelaten (op afstand via de
linkerkant van mijn brein).
Het binnendringen van je brein moet welhaast de ergste vorm van privacyschending zijn die
er bestaat.

Update: 25 september 2015
Soms gebeuren er dingen die je misschien wel registreert maar die je dan ook weer naast je
neerlegt. Pas als er meerdere dingen tegelijk passeren en je kunt bepaalde verbanden
ontdekken, zie je misschien wat er werkelijk aan de hand is.
Zo hadden wij bij de redactie enkele dagen geleden ook last van vreemde onverklaarbare
steken. Iets dat je als lastig en irritant ervaart, maar waar je dan verder ook niet echt aandacht
aan besteed. Vooral ook omdat het van voorbijgaande aard bleek.
Dan op woensdag publiceren wij onderstaand artikel, waarop onder andere de volgende
reactie van een lezer binnenkomt (dank!):
Ik zou graag op dit artikel willen reageren?
worden-er-geheime-tests-uitgevoerd-op-de-bevolking?
Ook ik ben een trouwe lezer open mind, die graag uw website bezoekt soms voor antwoorden
of gewoon nieuws.
Afgelopen maandag 21 sept viel het mij op dat er iets mis met me was. Wat, wist ik niet
precies. Het was mijn mind. Ik was niet gefocusd en zat in de sportschool te sporten.
Tussen 9:00 en 11:30 heb ik zeker 3 keer keiharde steken gevoeld in mijn linker hersen
helft. Ik kon het niet plaatsen wat het was. Wel storte ik ff neer. Ik dacht aan een bloedprop of
iets dergelijks. Het gevoel was echt pijnlijk. De plek waar ik pijn had drukte ik gewoon, omdat
het te hevig was.
Ik trainde met mijn neef en zei nog tegen hem, er klopt iets niet. Dit heb ik niet eerder
gehad. Omdat ik het meerdere keren op de dag heb gevoeld, wist ik het zeker. Er is iets raars
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aan de hand.
Ik durfde niet eens naar de huisarts ermee, misschien ook uit angst. Het rare aan is dat ik
de dagen erna geen of amper last van heb gehad. Wel een raar tintelent gevoel heb ik aan
over gehouden.
Nu ik dit stuk lees, krijg ik wel de kriebels van. Zelf ben ik paranormaal aangelegd en heb
een standaard leven als een ieder hier in Nederland.
De vraag nu, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik heb verder geen rare dromen gehad. Wel
vreemde geluiden door de telefoon.
Dan opeens herinneren wij ons ook dat een kind bij ons in de buurt deze week vertelde dat
ze een vreemde droom/nachtmerrie had waarin blauwe blokjes voor kwamen en dat ze klaagde
over steken in haar hoofd.
Gecombineerd met de volgende reactie van ook weer een lezer (dank!):
In reactie op stukje van 23/9/15: worden er geheime tests uitgevoerd ......:
Het bericht deed me weer herinneren aan het feit dat ik meerdere malen in mijn
droombeleving een rechthoekig bijna vierkant "scherm" heb waargenomen met daarin
honderden allemaal identieke cellen.
Laatste beeld is van ongeveer 2 maanden geleden, dus de kleur kan ik me nog maar vaag
herinneren. Denk blauw/groen met cellen (honingraad) beige met binnenin een punt.
Voelde me zowel in mijn droombewustzijn als daarna vreemd dat ik een poosje alleen dit
statisch beeld voor mijn ogen kreeg. Dacht aan computerscherm, matrix en later aan
pijnappelklier.
Vooral het feit dat ik geen idee heb wat ik hiermee kan en moet. Had geen negatieve
inmenging van wie of wat dan ook. Ben me zeker bewust van vastzitten, zowel fysieke blokkade
als b.v. in geheugen.
Allemaal mensen die vreemde dingen voelen in hun hoofd, die blokjes zien met een
blauwachtige groene kleur die sterk doen denken aan een matrix.
Zoals ook weer in de volgende reactie (dank!), waar weer die blokjes in voor komen.
Ik las jullie topic over dat met het dromen. toevallig heb ik laats ook een soort gelijke droom
gehad. ik sliep gewoon net als anders. toen ik een soort van wakker werd op een plek die ik
niet kan plaatsen. de lucht zag eruit alsof ik middenin een chip zat.
Ik zag blokjes en die werden allemaal met elkaar verbonden. ik kon gewoon rondlopen maar
meer ook niet. er was niks en er was niemand. alleen een soort koepel over me heen alsof ik
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de computer was. na dit gebeurt was werd ik gewoon wakker. En verder niks raars
Al met al lijkt het wel degelijk alsof er iets gaande is waardoor de hersenen van mensen
worden beïnvloedt (geprogrammeerd). Ook lijkt het erop dat dit programmeren plaatsvindt
vanuit de plek waar de matrix waarin wij ons bevinden, wordt gecontroleerd.
Origineel artikel: 23 september
Sommige mensen zijn permanent slachtoffer van een letterlijke invasie van hun hersenen. Het
zijn niet zomaar willekeurige slachtoffers, maar geselecteerde individuen, de zogenaamde
Targeted Individuals (TI).
Zo begon een artikel dat we bijna twee jaar geleden schreven en waar we aan moesten
denken toen we de volgende e-mail van een vrouwelijke lezer ontvingen (dank!):
Worden er mogelijk op afstand testen uitgevoerd op de bevolking?
Het volgende heeft gisternacht plaatsgevonden… Ik lag in sluimer slaap….In mijn bewustzijn
heb ik bepaalde patronen waargenomen ( kleur donker blauw ). Het waren blokjes patronen met
in het midden een kleine horizontale streep die de blokjes verbinden. Op het moment dat dit in
mijn bewustzijn plaatsvond. Maakte mijn linker hand een automatische fysieke draai. Alsof ik
een knop van een deur omdraaide.
De automatische fysieke draai met de hand vond plaats op het moment dat de code zich
voordeed in mijn bewustzijn.
Heel bewust heb ik stellig en duidelijk aan gegeven ( Dat gaan we dus niet doen! ). Daarna
hoorde ik een mechanische mannelijke stem ( via de linker kant van mijn hoofd/hersenen )
lachen… Het voelde alsof er een computer programma op mij werd losgelaten ( op afstand via
de linker kan van mijn brein).
Ik heb geen verstand van hoe hersenen werken . Wat de linker hersenhelft doet of wat de
rechter hersen helft voorn functie heeft. De lachende stem klonk als een mechanische computer
stem en kwam van ver af mijn brein binnen.
Zijn er meer mensen die dit eventueel hebben opgemerkt…
Ik ben een gewone burger die normaal functioneert een volledige baan in het onderwijs
heeft…Dit was echt heel raar.
Ik hoop dat er geantwoord word op deze mail
Wanneer we dan een deel van een ander artikel lezen uit diezelfde periode:
Wat je wel hebt zijn misschien symptomen, zoals:
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Een van de vier mogelijke vormen van elektronische gedachtenbeïnvloeding (electronic mind
control) en belangrijk daarbij om te weten:
Herhalingen van gedachten. Je moet de hele tijd aan een zeker persoon of een zekere
gebeurtenis denken. De gedachte keert de hele tijd terug.
- Een liedje in je hoofd. Je gaat dit liedje meezingen of mee neuriën. Pas op, dit liedje kan
in verband staan met gebeurtenissen in je leven!
- Je droomt rare/bijzondere dromen, die je je goed kunt herinneren.
- Je loopt opeens ergens naartoe en vraagt je dan meteen af waarom je dat deed.
Dan past het verhaal van deze lezer aardig in de categorie mind control en dan als
geselecteerd individu (Targeted Individual).
De slotzin van ons eerdere artikel was:
Feit is en blijft dat mind control een onderdeel vormt van de huidige maatschappij waarin wij
leven en omdat kennis macht is, raden wij iedereen aan voor verdere informatie de website van
Stopeg
te bezoeken.
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