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Başvuru Bilgileri
Başvuru Sayısı

2204477927

Başvuru Zamanı

30/09/2022 10:46:28

Başvuru Tipi

Görüş Öneri

Başvuru Durumu

Başvuru Yapıldı

Başvuru Metni

ABD İstihbaratı Sedat Peker ve Aladdin Çakıcının beyinine çip yerleştirebilir.
Sedat Peker ve Aladdin Çakıcının en üst seviyede korunduğunu , adamlarının her daim tetikte
olduğunu bu yüzden böyle bir şeyin mümkün olmadığının ve böylesine bir iddianın mantık dışı
olduğunu belirtebilirsiniz.
Sanıldığından aksine böyle bir işlemi gizlice gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Bunun için "bal
tuzağı" uzmanı olan özel eğitimli CIA=FETÖ ajanı bir kadın ayarlanır.
Hedeflenen kişi kendini gizleyen CIA=FETÖ ajanı kadın ile kaçamak yapmak için özel ayarlanmış bir
eve veya otele giderken ABD İstihbaratı kaçamak yapılan evin veya otelin özel bölmeyle girilebilen
bir yerini gizlice ameliyathaneye çevirmiş olabilir.
Sedat Peker ve Aladdin Çakıcı'nın adamları önceden ayarlanan evi veya oteli sadece yüzeysel olarak
kontrol edeceği için gizlice girebilen özel bölmeyi fark edebilmesi mümkün değildir.
Hedef kişi eve getirildikten sonra yapılacak olan en kritik iş CIA=FETÖ ajanı kadının hedef kişinin
içeceğine ilaç katarak etkisiz hale getirmesidir.
Beyin ameliyatı eskisinden daha kolaydır. Neuralink operatörleri beyin çipini özel bir robot matkap
ve dikiş makinesiyle kafatasını delerek beyin kabuğuna 30 dakika içinde takabiliyor. Bunun için
anestezi yapmak gerekmiyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapması gereken uygulama yakalanan üst düzey suçluların ve üst
düzey teröristlerin kafatasında çip olup olmadığını bilimsel ve materyalist yöntemlerle tespit
etmektir. Bunun için ABD,İsrail ve Alman malı cihazları kullanarak değil yerli ve milli olan elektronik
mühendislerinin veya ASELSAN gibi yerli ve milli kurumların yapacağı frekans ölçer ve osiloskop
sistemlerini kullanmalıdır.
İnsan vücudu sinüsozidal dalgaya benzer dalgalar yayar. Çıplak bir şekilde soyulmuş
suçlununun/teröristin vücudu kare dalga sinyali yayıyorsa vücudunda elektronik bir implant vardır.
Bu bilgi sağlık bakanlığına sorularak teyit edilebilir.

Başvuru Yolu

CİMER Sayfası

Hareket Listesi
Kayıt Zamanı

Hareket

Açıklama

30/09/2022
10:46:28

Başvuru
Yapıldı

30/09/2022 10:46:28 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.

30/09/2022
10:46:28

Sevk Edildi

30/09/2022 10:46:28 tarihinde CİMER tarafından EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafına sevk
edildi.
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