تقنٌات سرٌة للتحكم بعقول البشر
ألقى الدكتور المهندس زاهً اسبٌرو الباحث فً حقل الطاقة اإلنسانً والباراسٌكولوجٌا (علم ما وراء النفس )
بعنوان  :تقنٌات سرٌة للتحكم بعقول البشر وذلك ٌوم الثالثاء  ٕٓٔٔ/ٔٓ/ ٔ8الساعة ٖٓ0مساء فً كنٌسة القدٌسة ترٌزٌا فً صالة المطران
محاضرة ممٌزة

ناوفٌطوس ادلبً .وفٌما ٌلً ملخص المحاضرة :

بداً الدكتور زاهً اسبٌرو محاضرته بشرح أقسام العقل البشري حٌث ٌقسم إلى ثالثة أقسام وهً  :العقل الواعً والعقل الباطن و العقل الالواعً
فالعقل الواعً ٌعتمد على المنطق و التفكٌر الموضوعً الذي نشأ علٌه الفرد ضمن بٌبته االجتماعٌة  .واإلدراك المحصور ضمن حدود
الحواس الخمس  .أما العقل الباطن  ،فتفكٌره غٌر موضوعً و ال ٌعتمد فقط على المعلومات القادمة من العقل الواعً  ،بل ٌعتمد على
معلومات خفٌة ال ٌمكن للعقل الواعً إدراكها  ،و ٌتجاوب لها حسب الحالة .
األول من والدتنا حتى الٌوم األخٌر  .وفٌه ّ
تخزن
أما العقل الالواعً فٌحتوي على جمٌع المعلومات التً تخص حٌاتنا الشخصٌة منذ الٌوم ّ
ذاكرتنا المنسٌة ( معلومات قد ننساها تماما ً )  .و ٌحتوي أٌضا ً على معلومات تم إدراكها بواسطة العقل الواعً وكذلك تلك التً لم ٌنتبه لها
أبداً ( معلومات أدركناها دون شعور أو وعً منا  ،لكن تم تخزٌنها فً ذلك القسم الخفً الالمحدود )
ٌقوم هذا القسم بتخزٌن

كل فكرة خطرث في بالنا  ،كل انطباع عاطفي شعرنا به  ،كل حلم ظهر في نومنا  ،كل صورة

شاهدناها  ،كل كلمت تلفظنا بها  ،كل لمست لمسناها و ٌحتفظ بكل حادثة حصلت فً حٌاتنا مهما كانت صغٌرة  .جمٌع علومنا و
حكمتنا التً اكتسبناها من هذه الدنٌا  ،مخزونة فٌه كما المكتبة التً تحتوي على كتب ومراجع كثٌرة.
وقد قسم المحاضر محاضرته إلى خمسة أقسام ربٌسٌة  :القسم األول تحدث فٌه الدكتور زاهً اسبٌرو عن ظاهرة :

ٔ -اإلدراك الخفً والرسابل الخفٌة :
تسجل فً
أننا نتعرض لآلالف من المنبهات والدوافع الالشعورٌة ٌومٌا ً ؟ وتتم ّثل هذه المنبهات بشكل أصوات و صور و حتى روابح  .لكنها
ّ
عقلنا الباطن ( القسم الخفً من العقل ) و ٌكون لها أثر كبٌر على سلوكنا و تفكٌرنا و شعورنا وحالتنا الصح ٌّة وحتى تركٌبتنا الفٌزٌابٌة !.

وقد برزت ظاهرة غرٌبة فً فترة الحرب العالمٌة الثانٌة  .حٌث قام العلماء فً تلك الفترة بتصمٌم جهاز ٌدعى  :تاتشٌستوسكوب Tachisto-scope
ٌعمل هذا الجهاز ( الذي ٌشبه جهاز العرض السٌنمابً ) على إظهار صور بسرعات متفاوته  ،لدراسة ردود أفعال األشخاص خالل رؤٌتهم لهذه الصور
التعرف على الصور وتمٌٌزها والتجاوب لها عندما
التً تعرض علٌهم بسرعات مختلفة  .لكن األمر الذي أدهش العلماء هو أن األشخاص استطاعوا
ّ
تعرض علٌهم بزمن خاطف ال ٌتجاوز ٓٓٔ ٔ/من الثانٌة ! أي على شكل ومٌض ! و ٌتفاعلوا معها الإرادٌا ً .
صص فً مجال التسوٌق و التروٌج اإلعالنً ٌدعى " جٌمس فٌكري"  James Vicary،و خطرت فً بال هذا الرجل
وقد جذبت هذه الظاهرة الغرٌبة متخ ّ
ضجة كبٌرة كانت و الزالت أكثر القضاٌا المثٌرة للجدل !.
فكرة جه ّنمٌة سببت فٌما بعد حصول ّ
أقام " فٌكري" فً العام ٔ0٘1م أبحاثه فً إحدى دور السٌنما فً نٌوٌورك  ،و استخدم جهاز " تاتشٌستوسكوب" فً عرض عبارات تظهر كل خمس
ثوان بشكل خاطف ( ٖٓٓ ٔ/من الثانٌة ) على الشاشة أثناء عرض الفٌلم  ،أي أن المشاهدٌن لم ٌالحظوا ظهور هذه العبارات الخاطفة خالل مشاهدة

الفٌلم  ،أما العبارات التً أطلقها فكانت تقول  :إذا كنت جوعان كل البوشار واشرب الكوكا كوال
بعد ستة أسابٌع وحضور (ٓٓٓ٘ٗ مشاهد )  ،بٌنما كانت تعرض هذه العبارات الخاطفة على الشاشة باستمرار  ،اكتشف "فٌكري" خالل مراقبته لعملٌة
البٌع فً االستراحة الخاصة لدار العرض أن نسبة مبٌعات البوشار ومشروبات الكوكاكوال قد ارتفع بشكل كبٌر ! ارتفعتْ مبٌعات البوشار بنسبة % ٘1
وارتفعتْ مبٌعاتُ كوكا كوال بنسبة ٔ% ٔ8.
سسات الكبرى و الشركات التجارٌة و اإلعالنٌة لٌعرض علٌها فكرته الجدٌدة التً اسماها اإلعالن الخفً
بعد هذا االكتشاف المثٌر راح ٌتن ّقل بٌن المؤ ّ
 Subliminal Advertisingوتب ٌّن أن الرسابل الخفٌة هً لٌست موجودة فً الصور واألفالم السٌنمابٌة فقط ،بل اإلعالنات المطبوعة على الورق،
باإلضافة إلى اإلعالنات والموسٌقى المسموعة عبر الكاسٌتات وإرسال الرادٌو .وتعمل هذه الرسابل على برمجة قناعاتنا لصالح جهات تجارٌة أوسٌاسٌة
أو أٌدٌولوجٌة و غٌرها ! .دون أي شعور منا بذلك !.
ثم انتقل بعدها المحاضر إلى شرح القسم الثانً من المحاضرة الذي ٌدور حول :

ٕ -تقنٌات سرٌة عسكرٌة تستخدم الموجات الكهرمغناطٌسٌة :

بدأت حكومة الوالٌات المتحدة بإجراء أبحاث متعددة فً ما ٌسمى بالتقنٌات السرٌة العسكرٌة منذ الثالثٌنات من القرن الماضً  .معظم هذه التقنٌات
تسرب من التجارب السرٌة التً أقٌمت فً حٌنها
أوجدها العبقري الكبٌر نٌقوال تٌسال باإلضافة إلى نظرٌات العالم المشهور ألبرت أٌنشتاٌن  .أشهر ما ّ
كانت تجربة اختفاء السفٌنة الحربٌة " ألرٌدج " فً العام ٖٗٔ0م فً إحدى موانا فٌالدلفٌا الحربٌة !وظهورها فً موقع آخر على سواحل نورثفولك
فً فرجٌنٌا و بعد إطفاء الجهاز الكهرومغناطٌسً عادت السفٌنة إلى الظهور فً موقعها األصلً و اختفت من فرجٌنٌا  ،و بعد االقتراب من السفٌنة للكشف
عن طاقمها كانت الصدمة فً انتظارهم ! .وجدوا أن قسم من البحارٌن كانت أجسادهم متداخلة مع جسد السفٌنة ! اختلط اللحم مع الحدٌد ! .وقسم منهم
اختفى تماما ً ! ال أثر له ! .أما البحارة الباقٌن  ،فكانوا فاقدي العقل ! أصبحوا مجانٌن ! و اضطروا بعدها لوضعهم فً مصحات عقلٌة !.

نٌقوال تسال

ألبرت أٌنشتاٌن

السفٌنة الحربٌة الرٌدج

لحظات قبل االختفاء

والعالم ألبرت أٌنشتاٌن صرح بمناسبات عدٌدة عن إقامة الحكومة االمرٌكٌة ألبحاث مختلفة حول التحكم بالحالة الزمنٌة و المكانٌة اعتماداً على نظرٌاته
النسبٌة ( ونظرٌات أخرى سرٌة ) وقد عمل معهم فً بعضها خالل الحرب العالمٌة الثانٌة !.
أما القسم الثالث من المحاضرة فقد تناول فٌه الدكتور زاهً اسبٌرو موضوع :

ٖ -الترددات الشدٌدة االنخفاض  ELFوتأثٌرها على الدماغ والجسم البشري :
تحدث ألول مرة عن هذا النوع من الترددات المخترع اإلٌطالً " ماركونً " ( مبتكر إرسال الرادٌو )  ،فً العام ٔ0ٖٙم  ،من خالل أبحاث تتناول
المحركات و التجهٌزات
ترددات تتم ٌّز بشدّة االنخفاض  ELFو بعد اختبارها أثبتت هذه الموجات اإلشعاعٌة قدرتها على اختراق الحواجز المعدنٌة ! وتعطٌل
ّ
التعرض لها ! لكن أبحاث ماركونً فقدت أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة ،ولم تظهر للعلن منذ ذلك الوقت ولكنها عادت للظهور من
مجرد
الكهربابٌة المختلفة
ّ
ّ
جدٌد على ٌد الدكتور " أندرٌجا بوهارٌتش " بٌن الخمسٌنات و الستٌنات من القرن الماضً .لكنه كان ٌدرس مدى تأثٌرها على الدماغ والجسم اإلنسانً.

تعرضه لموجات  ELFفعندما :
صل هذا الرجل إلى اكتشاف مثٌر فحواه أن مزاج اإلنسان ٌتغ ٌّر عند ّ
وقد تو ّ
تعرض إلى تردد ٌ ٔٓ.8 Hzؤدي ذلك إلى مزاج عدوانً
ٌتعرض مثالً إلى ـتردد ٌ 1.8ٖ Hzشعر بالسعادة و االنسجام مع الطبٌعة المحٌطة .أما إذا ّ
ّ
ٌتعرض إلى تردد ٌ ٙ.ٙ Hzشعر باالكتباب واالحباط !.
وسلوك تخرٌبً وعندما ّ
تعرض لهذه الترددات .وكذلك التأثٌر على الجراثٌم و
استطاع بوهارٌش أٌضا ً  ،أن ٌحدث تغٌٌرات فً تركٌبة  DNAو الـ  RNAفً الجسم الذي ّ
بصحة اإلنسان ! إما سلبا ً أو إٌجابا ً !.
الخالٌا السرطانٌة و الفٌروسات .أي أنه ٌستطٌع التح ّكم
ّ

RNA

DNA

عرض بوهارٌش نتابج أبحاثه على قٌادات عسكرٌة رفٌعة فً الوالٌات المتحدة لكنهم لم ٌصدقوه  .فقام بعرضها للبٌع لشخصٌات رفٌعة من دول
غربٌة أخرى  .لكن الحكومة األمرٌكٌة ( وكالة المخابرات ) قامت بإحراق منزله فً نٌوٌورك من أجل إسكاته فهرب إلى المكسٌك ! .لكن بطرٌقة غامضة ،

حصل االتحاد السوفٌٌتً على هذه التكنولوجٌا وراح ٌستخدمها فً مجاالت سرٌة كثٌرة  .فاستخدمتها مثالً ضد السفارة األمرٌكٌة فً موسكو عام ٔ01ٙم
وبدأ الموظفون ٌدخلون فً حالة غٌبوبة مشابهة لحالة السكر و راحوا ٌتكلمون أموراً كثٌرة و ٌتصرفون دون وعً  ( .هذا حادث مو ّثق ) وتشٌر
ً
خاصة برٌطانبا و أمرٌكا ) تستخدمها
تطورت إلى مرحلة خطٌرة جداً ! والحكومات الغربٌة (
التسرٌبات الكثٌرة حول هذا الموضوع إلى أن هذه التقنٌة قد ّ
ضد شعوبها بما ٌخدم مصالح النخبة والطبقة الحاكمة .
وبعدها انتقل الدكتور زاهً اسبٌرو لشرح القسم الرابع من المحاضرة الذي كان بعنوان :

ٗ -جماهٌر مزروعة برقاقات الكترونٌة :
إن الشكل األمثل للسٌطرة الشاملة على البشرٌة سٌكون عن طرٌق تزوٌد الناس ٌرقاقات إلكترونٌة دقٌقة ومن ثم وصلها بكمبٌوتر مركزي عالمً
وسٌتم التخلً عن استخدام النقود وستتم كل التحوٌالت المالٌة عن طرٌق رقاقات الكترونٌة تزرع تحت الجلد وتستخدم بنفس طرٌقة استخدام بطاقات
االبتمان (الكرٌدٌت كارد ) والبطاقات المصرفٌة الذكٌة  .حٌث ٌكفً أن تمرر معصمك أو ساعدك فوق الجهاز الكاشف كً تدفع ثمن مشترٌاتك  .وفً حال
رفض الكاشف التجاوب مع معصمك  ،ألي سبب من األسباب ونظراً لعدم وجود النقود كبدٌل  ،فمن الممكن أن ٌتم منعك من شراء أي شًء وربما ٌتم
اقصابك من المجتمع االستهالكً تماما ً .
فً عام ٗ ٔ00وقعت شركة إنتل عقد استثمار مدته خمس سنوات إلجراء أبحاث حول الرقاقات االبكترونٌة (الكمبٌوترٌة ) التً ٌتم زرعها تحت الجلد
والتً تستخدم كبطاقات للتعرٌف وفً عملٌات التداول المالٌة .أما شركة  IBMفقد طورت منذ زمن نظام تشفٌر خطً خفً ٌمكن زرعه بسرعة كبٌرة
ودون ألم على الجلد وذلم باستخدام اللٌزر ومن دون أن ٌتنبه الشخص لوجودها.وتستخدم هذه التقنٌة حالٌا ً على الماشٌة (األبقار واألغنام ) الختبار أدابها

مقارنة حجم حبة رز مع حجم الرقاقة

زرع الرقاقة فً الٌد

زرع الرقاقة فً الساعد

قراءة الرقاقة بقارئ الكترونً

ومن اشهر من عمل فً هذا المجال هو الدكتور المهندس والمخترع كارل ساندرز  Dr.carl Sandersالذي أمضى ٕٖعاما ً وهو ٌطور تقنٌات رقاقات
الكمبٌوتر من أجل استخدامها فً المجال الطبً  .ونتٌجة لعمله فقد توصل إلى رقاقة ٌصفها بالقول عالمة الوحش الفارقة The mark of the beast
وهً رقاقة صغٌرة ٌتم شحنها بالكهرباء عن طرٌق حرارة الجسم ولذا فإن الموقع الربٌس لوضه هذه الرقاقة سٌكون فً الجبهة تماما ً أو تحت خط الشعر
أو فً مؤخرة الرأس .تم استخدام هذه الرقاقة على الجنود األمرٌكٌٌن فً فٌتنام وذلك من أجل تعدٌل سلوكهم والتحكم بمزاجهم  .تم اختبار هذه الرقاقة
كأداة لمنع الحمل فً الهند.

حقن الرقاقة بواسطة محقن خاص
أٌضا ً تم تطوٌر رقاقة خاصة لتعٌٌن هوٌة الشخص  ،وقد احتوت هذه الرقاقة على تفاصٌل حول اسم الشخص وصورة وجهه ،ورقم الضمان االجتماعً
بصمات األصابع  .وصفه جسدٌا ً  ،تارٌخ عابلته  ،عنوانه ،عمله المعلومات المتعلقة بضرٌبة الدخل وسجله الجنابً .
أما القسم الخامس واألخٌر من المحاضرة فقد تناول فٌه الدكتور زاهً اسبٌرو برامج التحكم بعقول البشر واشهر هذه البرامج هً :

٘ -برنامج  MK-ULTRAللتحكم بالعقول وبرنامج  MONARCHالستعباد النساء واألطفال :
ٌتضمن برنامج  MK-ULTRAالذي تجرٌه المخابرات االمرٌكٌة  CIAبسرٌة إجراء تجارب تتضمن إزالة الشخصٌة الحقٌقٌة للفرد عن طرٌق
معالجة كهربابٌة خاصة ومن ثم خلق وبرمجة شخصٌات متفرقة وموزعة إلى أقسام مختلفة فً العقل وهذا ٌجعل الخاضع للعملٌة مهوسا ً بأفكار معٌنة ٌتم
تحدٌدها وبرمجتها مسبقا ً .

وهذه الطرٌقة هً المتبعة فً برمجة االنتحارٌٌن الذٌن ٌستخدمونهم لالغتٌاالت .أما برنامج  MONARCHفهو مخصص لالستحواذ بشكل وحشً على
تفكٌر نساء وأطفال من أجل اشباع رغبات أشخاص شاذٌٌن جنسٌا ً وسٌاسٌٌن ومجرمٌن وعبدة الشٌاطٌٌن  .وذلك بتزوٌدهم بعبٌد بعبٌد جنسٌٌن مستعدٌن
لتنفٌذ الدور المطلوب فً الطقوس المقامة .كما أن هؤالء العبٌد ٌعملون أٌضا ً كعمالء متخفٌن ( ٌنقلون الرسابل بٌن أسٌادهم شفهٌا ً باالضافة إلى مهمات
خاصة ال ٌمكن لعاقل إنجازها ) وذلك عن طرٌق تبدٌل شخصٌاتهم وذاكرتهم الباطنٌة بكبسة زر حسب الرغبة .

وقد اعترفت  CIAعلنا ً بأنها استخدمت هذا النوع من التقنٌات المدنرة ضد األعداء السٌاسٌٌن ألمٌركا ولكنها أنكرت بشكل قاطع أنها استخدمتها أو قد
تستخدمها فً أي وقت من األوقات على أراضٌها رغم أن الوقابع والشواهد تتبت أنها تستخدمها فً كل مكان سواء فً امرٌكا أو خارج امرٌكا .
إن تفاصٌل خطة برنامج  MK-ULTRAو مشروع  Monarchقد وصلتنا من خالل المستعبدة السابقة التً تمت السٌطرة على عقلها لصالح CIA
والمدعوة كاثً أوبراٌن  Cathy O’Brienوقد وردت تفاصٌل رواٌتها المثٌرة والمرعبة فً كتابها تكوٌن غٌبوبة امرٌكا Trance Formation of
 . Americaوقد ترجم هذا الكتاب إلى العربٌة بعنوان غٌبوبة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

وبعد قضاء معظم حٌاتها فً قبضة مشروع  MK-ULTRAوبرنامج  MONRANCHللتحكم بالعقول تحولت كاثً إلى ما ٌعرف بمودٌل رباسً
 Presidential Modelوٌقصد بذلك أنها أصبحت عبدة جنسٌة  Sex Slaveمخصصة لالستخدام من قبل الرؤساء للقٌام باألفعال الجنسٌة الشاذة  .وتم
استخدام المخدرات والصدمات الكهربابٌة لكً ٌشطروا من ذاكراتها هذه األحداث المرعبة كً تبقى أعمالهم خفٌة  .وبسبب حالتها العقلٌة القابلة للبرمجة
بشكل كامل استخدمت كاثً فً العدٌد من العملٌات السٌاسٌة اإلجرامٌة الكبرى للتغطٌة على ما ارتكبه السٌاسٌون من جرابم .
فً شباط عام  ٔ088تم اختطافها (تخلٌصها ) من قبل موظف  CIAالسابق مارك فٌلٌبس  Mark Phillipsالذي ٌعتبر من قبل موظفً الصحة العقلٌة
األمرٌكٌة خبٌراً فً أكثر التقنٌات السرٌة المحجوبة عن اإلنسان وهً تقنٌات التحكم بالعقول باالعتماد على الصدمات النفسٌة

لقد نجح فٌلٌبس فً تهرٌب كاثً وابنتها كٌللً من مخالب معتقلٌهم وارسالهما إلى أالسكا  Alaskaوذلك بمعونة من مساعد داخلً فً الوسط
االستخباراتً  .بدأ بعدها فٌلٌبس بعملٌات حثٌثة ومكثفة إلزالة البرمجة السبٌة فً روح كاثً إلى أن نجح أخٌراً فً استعادتها لصحتها العقلٌة السلٌمة ،
واٌضا ً إلى قدرتها على استرجاع ذاكرتها للمعلومات التً نشرتها فً كتابها تكوٌن غٌبوبة امرٌكا Trance Formation of America
واختتم الدكتور المهندس زاهً اسبٌرو محاضراته بضرورة التنبه إلى ما ٌحاك لنا من برامج سٌطرة على عقولنا ٌقوم بها ألمع العقول الذكٌة فً
العالم بعد أن ٌتم خداعها باقناعها أن ما تقوم به غاٌته خدمة الناس بٌنما الوقابع تشٌر إلى أهداف شرٌرة للسٌطرة المطلقة على عقول البشر واستعبادهم
لتحقٌق مصالح النخبة الحاكمة ذات النفوذ والقوة والسلطة المطلقة .

الدكتور المهندس زاهً جورج اسبٌرو
أستاذ فً كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة – جامعة حلب
باحث فً حقل الطاقة اإلنسانً والباراسٌكولوجٌا
E-mail: zespiro@gmail.com

