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Arma psihotronicã

ºi rãzboiul minþii
Fãrã legãturã cu ”flacãra violet”, mersul la
vrãjitoare sau consultatul astrologilor (de
care însuºi Francois Mitterrand nu era
strãin), rãzboaiele moderne, fie ele politice
sau militare, se dau ºi pe fronturi...invizibile, în teritorii ce pãreau cã þin, pânã mai
ieri, de SF. Aºa se face cã auzim tot mai des
de arme psihotronice, acele instrumente cu
ajutorul cãrora poate fi influenþat psihicul
maselor ºi, implicit, al taberei adverse,
mergând pânã la destabilizarea ori chiar
eliminarea oponenþilor.

în fizicã, academicianul Vitaly Ginzburg,
care declara într-un interviu cã nu a auzit de
arme psihotronice funcþionale ºi nici nu
crede în posibilitatea existenþei acestora. Pe
de altã parte, general-maiorul în rezervã al
Serviciului Federal de Protecþie (SPP-ul din
Federaþia Rusã), Boris Ratnikov, afirma

Ruºii nici usturoi
n-au mâncat....

Postul de radio Vocea Rusiei difuza în
ajunul referendumului din România pentru
demiterea preºedintelui o analizã în care
ironiza informaþiile apãrute în presa
bucureºteanã, potrivit cãrora membri ai
staff-ului de campanie al lui Traian Bãsescu
ar fi fost victimele unui atac energetic, în
urma cãruia au suferit dureri de cap,
ameþeli, stare generalã proastã etc. Canalul
citat pretindea cã povestea este o ficþiune
inspiratã din memoriile celor care la un
moment dat au trãdat URSS ºi au dezertat în
Vest.”Aceste persoane, de genul biochimistului slovac Milan Ryzl, aveau tot interesul
sã fabuleze în privinþa experimentelor parapsihologice, fie ºi din simpla dorinþã de a-ºi
demonstra utilitatea”, arãta Vocea Rusiei.
Postul l-a citat pe laureatul premiului Nobel
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într-un
interviu
acordat
ziarului
Komsomolskaia Pravda în 2007 cã încã din
anii ‘80 se lucra la crearea de ”noi metode
ºi mijloace de rezolvare a problemelor
interne ºi internaþionale fãrã a apela la intervenþii distructive sau intimidare”. Din informaþiile lui Ratnikov, lista þãrilor care dispun

de asemenea tehnologii neconvenþionale
include SUA, Israelul, Japonia, Germania,
Marea Britanie ºi Spania. Fostul militar a
recunoscut totuºi cã personal „niciodatã nu
a þinut în mânã o armã psihotronicã” ºi nici
nu ºtie dacã aceasta „aratã ca un tun sau ca
un nasture”.

...dar Putin mizeazã
pe ”efectul zombie”

În ciuda scepticismului afiºat de postul de
radio menþionat, interesul pentru armele
psihotronice s-a manifestat în Rusia chiar la
vârf! Potrivit presei britanice, printre
primele mãsuri luate dupã ce a fost reales
preºedinte, Vladimir Putin a aprobat planul
de fabricare a unor arme ale viitorului, care
vor reduce “duºmanul” la un simplu “zombie”, acþionând direct asupra sistemului nervos central, scria Daily Mail în aprilie.
Armele psihotronice folosesc radiaþia electromagneticã de tipul celei pe baza cãreia
funcþioneazã cuptoarele cu microunde.
Planurile privind fabricarea ºi folosirea
super-armelor au fost anunþate într-un cerc
restrâns, la sfârºitul lunii martie, de cãtre
ministrul rus al Apãrãrii, Anatoli
Serdiukov.“Dezvoltarea armamentului
bazat pe principii psihice - arme cu energie
directã, armament geofizic, arme genetice,
arme psihotronice ºi aºa mai departe - este
un program care face parte dintr-un plan
mai extins privind viitoarele arme ale

