
Razboiul nevazut

În presă au început să apară tot mai multe date concrete menite să atragă opiniei publice atenţia asupra 
faptului că aşa numita teorie a conspiraţiei nu este doar o banală speculaţie, ci este foarte reală şi chiar 
cu mult mai perfidă decât ne putem imagina. Tot mai multe documente coerente, care prezintă planuri 
concrete ale Francmasoneriei şi ale altor organizaţii care-i servesc drept paravan, pot fi citite în din ce 
în ce mai multe publicaţii. Un astfel de plan, despre care se vorbeşte mult în presa americană, este 
cunoscut sub numele codificat L.U.C.I.D.

Iniţiatorii acestui plan diabolic (proiectul L.U.C.I.D.) sunt astăzi stăpâni pe tehnici şi metode desprinse 
parcă direct din arsenalul nevăzut al demonilor. Acest plan de dominare mondială include acţiuni 
realizate prin diverse structuri publice aflate sub controlul francmasoneriei, cum ar fi spre exemplu 
Agenţia Naţională de Securitate (NSA) care deţine la ora actuală tehnologii ce ar părea pentru marea 
majoritate a oamenilor de domeniul SF.

Vom prezenta în continuare, foarte pe scurt, câteva din aceste tehnici de control si supraveghere umană 
ale NSA  care au fost scoase la lumină din cauza unor conflicte apărute între membrii echipei speciale 
Kinnecome, care îşi desfăşoară activitatea la sediul NSA de la Fort Meade (aşa cum spunea un înţelept, 
răul conţine în el sămânţa propriei sale distrugeri).

Astfel, în anul 1991, John St. Claire Akwei, membru Kinnecome, dădea în judecată NSA pentru faptul 
că a folosit tehnici secrete psihoelectronice pentru influenţarea propriilor angajaţi. Procesul a fost 
recent publicat integral în numărul din aprilie - mai 1996 al revistei Nexus.

În lucrarea sa despre L.U.C.I.D, Texe Marrs face o analiză a dezvăluirilor despre metodele de 
influenţare a minţii, extrăgând şi explicând metodele psihoelectronice ale NSA, adăugând în plus o 
bogată bibliografie pe această temă.  Făcând o scurtă trecere în revistă, suntem în măsură să vă 
prezentăm următoarele aspecte:

Reţelele informaţionale ale NSA

Pentru a deţine controlul absolut asupra oricărei activităţi umane, NSA utilizează mai multe reţele de 
informaţii iniţiate încă din anii ’50 (de altfel, în deceniul anilor ’60, NSA era prima posesoare a celui 
mai performant computer din lume). Dintre reţelele informaţionale ale NSA amintim:

- reţeaua Sigint care realizează un control total asupra oricăror semnale electromagnetice;

- reţeaua Domint pentru control civil, cu o subramură extrem de bine protejată ce cuprinde reţeaua 
agenţilor secreţi NSA (aceşti agenţi au deplină libertate de acţiune precum şi acces la o bază imensă de 
informaţii din toate domeniile   la un cost extrem de redus, datorită tehnologiilor de vârf pe care le 
foloseşte NSA);

Tehnici de supraveghere

Reţeaua Sigint a apărut încă de la înfiinţarea NSA sub impulsul uluitoarelor tehnici secrete de control 
asupra interferenţei câmpurilor electrice şi magnetice. Această reţea se bazează pe echipamente digitale 
cu structură celulară care depăşesc cu cel puţin 15 ani cercetările «laice» în domeniul electronicii şi 
care permit controlul absolut al întregii game de unde electromagnetice (EMF).

Prima aplicaţie a reţelei Sigint pe care o vom aminti se referă la capacitatea Agenţiei Naţionale de a 
supraveghea absolut orice computer de pe teritoriul USA, fie el conectat sau nu la o reţea interactivă 
gen Internet. Echipamentul electromagnetic secret al NSA poate decela emisiile de radio-frecvenţă care 
provin de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale. Aceste emisii sunt filtrate cu 
dispozitive speciale, eliminând influenţa cauzată de monitoarele PC sau de celelalte anexe ale 
computerului. Totalul semnalelor obţinute în urma filtrării reprezintă starea exactă a circuitului 
electronic al PC-ului, respectiv al memoriei acestuia. Decodificând apoi aceste semnale după un 
algoritm special, se obţine copia exactă a memoriei computerului, cu absolut toate datele conţinute. 
Astfel, NSA este în măsură de a deţine un control riguros al tuturor informaţiilor digitale stocate în 
computerele SUA sau oriunde în lume.



O altă funcţie a echipamentului special de la Fort Meade este aceea că poate genera unde RF codificate 
care provoacă rezonanţa circuitelor computerului vizat, distrugându-i toate datele. Cu alte cuvinte, NSA 
se poate conecta cu orice computer în scopul extragerii datelor sau pentru a realiza intervenţii de tip 
război computerizat.

O altă aplicaţie a reţelei Sigint este şi mai uimitoare decât cea prezentată anterior şi ea se referă la 
faptul că, prin intermediul tehnicilor de modelare a câmpurilor electromagnetice, NSA deţine astăzi 
capacitatea de a monitoriza inclusiv câmpul bio-electromagnetic uman. John St. Claire Akwei a 
dezvăluit că acest câmp detectat de la distanţă creează posibilitatea supravegherii permanente a oricărui 
om, oriunde s-ar afla acesta. Captatoarele de emisii electromagnetice sunt îndreptate îndeosebi asupra 
energiilor eliberate de activitatea neuronală a creierului.

Echipamentele de ultimă oră ale NSA pot astăzi codifica sau decodifica emisiile de energie encefalică a 
oricărui individ, putând astfel observa de la distanţă activitatea electrică a creierului.

Tehnicile de control şi supraveghere a emisiilor electromagnetice encefalice sunt un subiect aprins de 
discuţie mai ales în SUA, unde au fost denumite  prescurtat RNM (Remote Neural Monitoring). Pe 
scurt, funcţiile RNM sunt:

- monitorizarea neuronală de la distanţă si EBL (Electronic Brain Link - monitorizarea legăturilor 
neuronale) 

- contact encefalic electronic. Aceste tehnici erau în plină evoluţie în anii ‘50 pe vremea programului 
MKULTRA si cuprind investigarea si controlul neurologic al radiaţiilor electromagnetice gene  -rate de 
encefal. Oficial, denumirea folosită de NSA pentru aceste cercetări este de: «tehnici de investigare a 
Informaţiei Radiative». Această Informaţie Radiativă este definită confuz drept: «informaţie provenind 
de la surse de emisie spontană a undelor EM din mediu, altele decât radioenergia şi exploziile 
nucleare».

Aceste tehnici se bazează pe cartografierea precisă a regiunilor encefalice cu activitate de interes vital: 
centrul de mişcare, centrul vorbirii, al gândirii, şi regiunile scoarţei responsabile cu sensibilitatea 
optico-acustică şi tactilă. Astfel, din motive de securitate naţională, NSA deţine deja o bogată arhivă cu 
hărţile electro-encefalografice a mii de americani.

Care este scopul acestei cartografii ? Tehnica de investigare encefalică se bazează pe detectarea 
energiilor encefalice stimulate ale scoarţei, energii emise cu o frecvenţă continuă cuprinsă între 3-50 
Hz, la o putere de 5mW. Orice gând, orice comandă de mişcare, orice imagine acustico-optică creează 
o activitate neuronală specifică generând vârfuri de emisie specifice. Cu ajutorul unui algoritm de 
decodificare a acestor reprezentări specifice se obţin pe computer toate informaţiile generate de scoarţa 
cerebrală traduse mai apoi prin decodoare speciale în gânduri vorbite si imagini audio-video vizualizate 
pe un monitor TV. Cu alte cuvinte se foloseşte acelaşi principiu ca pentru sustragerea de informaţii din 
computer. Totodată tehnicile RNM şi EBL au posibilitatea de trimitere, prin intermediul unor emisii de 
unde electromagnetice codificate, a semnalelor audio-vizuale sau a comenzilor de mişcare direct pe 
centrii de pe scoarţă evitând organele de simţ şi nervii optico-acustici. Aceste imagini se pot codifica 
transmiţându-se sub forma unui scenariu, îndeosebi în timpul somnului de tip REM al subiectului, 
influenţându-i întregul comportament. Astfel, cele două tehnici formează împreună un sistem perfect de 
supraveghere/influenţare a vieţii umane, subiecţii devenind simpli «zombi telecomandaţi».

Etape de lucru: 1) Prin intermediul RNM sunt monitorizate frecventele specifice scoarţei cerebrale a 
subiectului. De regulă frecvenţele bioelectrice uzuale ale regiunii encefalice sunt:

- centrul de mişcare - 10 Hz

- regiunea acustică   - 15 Hz

- regiunea optică      - 25 Hz

- regiunea tactilă       - 9 Hz

- centrul gândirii      - 20 Hz



Odată obţinută această cartografiere se poate deţine controlul asupra persoanei respective. Trebuie 
menţionat că totalul de intrare/ieşire al frecvenţei bio-electrice (calculat prin însumarea frecvenţelor 
specifice a diverselor regiuni  cerebrale) a unei persoane este unic. Nu se poate transmite un semnal în 
creierul uman decât prin folosirea frecvenţei specifice acelei persoane.

2) Apoi cu ajutorul tehnicii EBL se realizează contactul de la distanţă între echipamentul NSA şi 
creierul uman, putându-se citi gânduri clar formulate şi înregistra toată activitatea acustico-optică a 
individului.

Totodată i se pot transmite în creier comenzi de mişcare sau imagini audio-video. În plus, Electronic 
Brain Link poate realiza contactul bidirecţional nu numai computer-creier, ci şi contact inter-cerebral. 
Această metodă este folosită îndeosebi de agenţii Humint pentru a fi în legătură permanentă unul cu 
altul ori pentru ţinerea sub control a persoanelor investigate.


