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membru al Comitetului pentru Informaþii,
ar fi asistat chiar la demonstraþii secrete cu
inductorul electromagnetic de paranoia, al
cãrui efect asupra inamicului era similar
celui produs de drogurile halucinogene.
Interesant este cã, în 1987, la întâlnirea de
la Geneva cu sovieticii pentru discutarea
Tratatului de reducere a armamentului, delegaþia SUA a fost însoþitã de parapsihologul Uri Geller a cãrui misiune – dupã cum
singur avea sã povesteascã- era sã-l influenþeze pe ministrul de Externe al URSS, sã
semneze acordul. Ceea ce s-a ºi întâmplat.
Ulterior, oficialii americani au negat categoric versiunea lui Geller.

Emoþii induse
de la distanþã
Conform

publicaþiei

online
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Information Media (AIM), mecanismul de
influenþare a minþii umane se bazeazã pe
Spectrul de Difuzare a Sunetelor Tãcute
(SDST) – în englezã SSSS, uneori numit Squad sau Squad- dezvoltat de dr. Oliver
Lowery din Norcross, Georgia (SUA). Ar fi
vorba de un sistem de comunicare în care
purtãtori non-aurali (care nu se pot auzi –
n.n.), din spectrul foarte jos sau foarte înalt
al frecvenþelor audio sau al ultrasunetelor,
sunt modulaþi cu informaþiile dorite ºi
propagaþi cãtre creier. Conform reprezentanþilor companiei Silent Sounds Inc., acum
este posibil sã se analizeze ºi sã se reproducã, folosind computerul, modelul
emoþional din electro-encefalograma
umanã (EEG), pentru ca ulterior “sã se
modifice starea emoþionalã a fiinþei, în mod
silenþios”. Silent Sounds Inc. preciza cã este
interesatã numai de emoþii pozitive, ceea ce
nu exclude interesul altora pentru sentimentele negative, precum spaima, furia etc.
Într-un articol publicat de revista US News
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& World Report ºi intitulat “Arme miraculoase”, Charles Bernard, fost angajat în
Marina americanã, susþinea cã n-a vãzut
vreo armã psihotronicã în stare sã
funcþioneze, iar dr F. Terry Hambrecht,
ºeful Programului de Proteze Neurale, îi
þinea isonul:“DARPA (Agenþia pentru
Proiecte de Cercetare Avansatã pentru
Apãrare) a venit la noi anual pentru a vedea
dacã sunt cãi de a suspenda funcþionarea
sistemului nervos central de la distanþã, dar
nu a apãrut nimic pânã acum. Totul pare
prea Science-Fiction”. Ei bine, pare, dar nu
e! Dr. Michael Persinger, profesor de psihologie ºi ºtiinþe neuronale la Universitatea
Laurentiana din Ontario, Canada, a avertizat asupra efectelor profund nocive ale radiaþiilor electromagnetice asupra creierului
uman.“Stimularea lobului temporal al

declarat generalul Emil Strãinu, în 2009,
pentru Evenimentul Zilei. Tot înainte de
1989, s-au efectuat studii ºi cu privire la
energia liberã, precum cea orgonicã, capabilã sã materializeze puterea gândului sub
forma unor câmpuri energetice, care pot fi
captate, direcþionate, amplificate ºi folosite
în diverse scopuri. Unele institute de
cercetãri psihologice ar fi încercat sã dezvolte pentru industria militarã aºa-numitul
„tun orgonic“, ce „ar fi putut scoate din
luptã adversarul, fãrã a se trage niciun
cartuº”, explica gen. Strãinu. În opinia sa, în
ziua de azi s-a depãºit faza conflictelor clasice, rezolvate cu tancuri ºi mitraliere,
trecându-se în etapa agresiunilor de tip
informaþional-energetic. Din pãcate,
România, deºi dispune de oameni cu
potenþial, nu e prea bine pregãtitã pentru

creierului poate evoca în pacient sentimentul unei prezenþe stranii, dezorientare ºi
dereglãri de percepþie. Poate activa imagini
din memoria subiectului, inclusiv
coºmaruri, care în mod normal sunt ascunse
în subconºtient.”

acest nou tip de rãzboi, a spus Strãinu la
Radio News FM. Este ºi motivul pentru
care col. prof. univ. dr. Constantin
Teodorescu, profesor la catedra “Sisteme
informaþionale militare” de la Universitatea
Naþionalã de Apãrare “Carol I”, susþine
introducerea studiilor post-universitare în
domeniul psihotronic.”La noi nu mai existã
astfel de preocupãri, din pãcate, deºi în anii
‘70- ’80 eram pe locul 4 în lume. Gama
aparatelor ºi metodelor inventate pe plan
mondial este impresionantã, de la cele pentru modificarea undelor cerebrale de la distanþã sau de controlare, tot de la distanþã, a
sistemului nervos pânã la cele de modificare a stãrilor la nivel mental, emoþional ºi
fizic ori chiar pentru modificarea
conºtiinþei”, arãta colonelul Teodorescu.
Aºadar, fiþi pe fazã, nu se ºtie cine vã
manipuleazã!
Mãdãlina Firãnescu

România
a
lucrat
la ”tunul orgonic”

Nici România n-a rãmas în afara
cercetãrilor privind rãzboiul minþii,
autoritãþile comuniste fiind deosebit de
interesate de subiect. Înainte de 1989, persoanele cu capacitãþi psihice ºi hipnotice
cunoscute erau monitorizate de structurile
specializate, care cãutau sã le foloseascã la
acþiuni de spionaj ºi contraspionaj.
„Deveneau atât militari de carierã, cât ºi
civili încadraþi pe funcþii militare, fiind grupaþi în douã unitãþi, una de supraveghere
internã ºi alta de protecþie împotriva
atacurilor parapsihologice externe“, a

