
Vprašalnik - če ste del brezžičnih „psiholoških eksperimentov“ ali mind programminga?

• vas je kdaj bolela glava - morda celo migrena?
• imate tinitus - šumenje v glavi/ušesih?
• ste imeli kdaj pritisk v glavi ali pa “težko glavo“ - nekateri rečejo temu nizek pritisk ali depresija?
• se prebudite utrujeni namesto spočiti?
• ste večkrat utrujeni - morda celo depresivni ali melanholični ali celo kronično utrujeni?
• se hitro utrudite? - leta tu ne igrajo vloge - razen ko je nekdo kronično pretiraval celo življenje
• ste postali kdaj kar naenkrat šibki ali pa se pojavi vrtoglavica - nekateri rečejo temu da jim „pade cukr”?
• se vam kdaj pred čim šibijo kolena?
• vam kdaj razbija srce brez vzroka(heart palputations)? to ni problem srca - simulacija energetske “čakre“
• doživljate stisko - morda celo bolečine v prsnem košu(tudi če je to 2krat na leto)?
• ste postali kdaj kar naenkrat razdražljivi brez preveč tehtnega razloga? tu ne mislim glih na jezo
• ste anksiozni? telo „drhti“ brez razloga? nekaterim to preide v kri - in ne prepoznajo več da nekaj ni kot naj bi 

bilo
• imate kdaj po telesu občutek kot bi imeli znotraj rahlo ujeto čebelo - kar povzroča (močan) stres?
• imate suhe pete, morda celo razpokano kožo?
• vam zelo niha razpoloženje brez tehnega vzroka? nekateri temu rečejo bi-polar
• se ne morete znebit misli?
• imate morda vsiljive misli - “intrusive thoughts”?
• imate nejasne težke misli - „brain fog“?
• postanete hitro preveč čustveni ali ste morda pretirano občutljivi?
• ste obsedeni z bilo katero stvarjo?
• vas daje včasih volčja lakota - se pravi eksistencialna lakota - ko se mora za use soude nekaj pojest
• vas vleče v neprimerno družbo?
• ste raje tiho - kot pa da poveste svoje mnenje samo zato, da ne bi dvigovali prahu(čeprav to bolj spada med 

psihološko pogojenost)?
• se počutite ujete ali morda ujetnik svojega telesa?
• se morda preveč istovetite s svojim telesom?
• vas je bilo česa na psihološki ravni strah? morda si samo ne znate stvari obrazložit
• se trudite pri čem veliko bolj kot nekdo drug(morda s projektom) - pa ta nikakor ne spelje?

• imate bilo katere zdravstvene težave - ki jim zdravniki ne najdejo vzroka ali ne znajo pojasnit?
• imate bilo kateri „psihološki problem“ ki vam je ostal po nekem dogodku?
• imate probleme seksualne narave?
• imate bilo katere duševne probleme ali smatrate da jih imate?
• se vam kdaj predno greste spat - pojavi bela svetloba ko imate zaprte oči ali kaj podobnega?
• ste med “slišalci glasov“?
• vam mediji z lahkoto usmerijo psihološko plat, čeprav drobni tisk govori da je stvar „informativno/zabavne“ 

narave - se pravi da večina dejstev ni preverjenih?
• imate občutek da vas je družba pustila na cedilu, ali pa - da vas je življenje pustilo na cedilu
• nasedate besedam “korona”(miselno) - čeprav nikoli niste preverili kaj to dejansko je?
• imate morda bilo katero neizpolnene „sanje“ - katere menite da ni mogoče dosečt? vsake je mogoče dosečt - 

dokler pač nekdo sistematično zanalašč ne dela škode drugemu, no - tu sm delno lahko v pomoč(čeprav tu ne 
morem bit zgled - vem pa zakaj se gre) - dejansko se lahko vsake „sanje“ izpolnijo - takšne ali drugačne, vendar v
tem svetu - je treba za to malo zavihat rokave. Seveda če problematike mind programminga ne bi bilo - tudi 
mojih(in nasvetov) drugih in ogromno gradiva/knjih/itd ne bi bilo - ker pač še vedno dobra stara korupcija šili 
svoja kopita na račun življenj drugih in vtika nosove kjer za to ni prostora. Nekateri imajo daljinca za odpirat 
garažna vrata, medtem ko je mind programming zato - da se ima ljudi na daljinca(čeprav je to danes več al manj 
zamenjala „komercialna“ umetna inteligenca na mind programming trgih ki so več al manj povsod) - to je danes 
zelo popularno med nekaterimi - na take načine si nekateri pač podrejajo trg/ljudi okrog sebe.



No, to so bolj osnovna vprašanja - bolj če je nekdo del pasivno-aktivnih „psiholoških eksperimentov“ - če ste vsaj na eno
vprašanje odgovorili z da - potem ste del tega(glavoboli tudi niso za prezret). Čistih aktivnih ni težko prepoznat - 
ponavadi so to ljudje ki imajo bilo katere probleme v smeri „disorders“ ali pa „mentalne bolezni“(npr slišanje glasov - 
kar je samo zloraba notranjega neuroLingvističnegaProgramminga(podobno kot sintetična telepatija), ali pa migrene, 
morda psihotična stanja itd - se pravi bolj hard stvari). Ko je nekdo del direktnega mind programminga se tudi ne da 
prezret - vendar je to čista 100% ekstremna kontrola uma na vseh ravneh(ponavadi tudi nekomercialno duhovna zloraba 
mind programminga), zato tu v tem vprašalniku ni, je pa 100% kontrola uma vedno del monarchMindProgramminga.


