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Scrierile dlui Romanoff au fost traduse în 32 de limbi, iar articolele 
sale au fost postate pe peste 150 de site-uri de știri și politică în limbi 

străine din peste 30 de țări, precum și pe peste 100 de platforme în 

limba engleză. Larry Romanoff este un consultant de management 
pensionar și om de afaceri. A deținut funcții de conducere în cadrul 

unor firme internaționale de consultanță și a deținut o afacere 
internațională de import-export. A fost profesor invitat la Universitatea 

Fudan din Shanghai, prezentând studii de caz în afaceri internaționale 
la cursurile EMBA de nivel superior. Domnul Romanoff locuiește în 

Shanghai și scrie în prezent o serie de zece cărți legate în general de 
China și Occident. El este unul dintre autorii care au contribuit la noua 

antologie a lui Cynthia McKinney „When China Sneezes”. (Chapt. 2 
— Dealing with Demons/Confruntarea cu demonii). 

Arhiva lui completă poate fi văzută la: 

https://www.bluemoonofshanghai.com/ +https://www.moonofshangh
ai.com/ 

El poate fi contactat la: 

2186604556@qq.com 
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PROIECTUL CIA MK-ULTRA 

Traducerea: CD   

 

Directorul CIA în pensionare Allen Dulles (centru) cu președintele american John F 

Kennedy și înlocuitorul CIA al lui Dulles, John A. McCone, la Washington, DC. La 

începutul anilor 1960. Imagine: AP 
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Proiectul CIA MK-ULTRA 

  

         Guvernul Statelor Unite a finanțat și efectuat nenumărate 
experimente psihologice pe oameni neștiuți, în special în perioada 

Războiului Rece, poate parțial pentru a ajuta la dezvoltarea unor tehnici 
de tortură și interogare mai eficiente pentru armata SUA și CIA, dar 

amploarea, raza și durata aproape incredibile ale acestei 
activități au depășit cu mult posibilele aplicații de interogare și 

par să fi fost efectuate dintr-o inumanitate fundamentală 
monstruoasă. A citi pur și simplu rezumate/rapoarte ale acestora, 

chiar și fără detalii, este aproape traumatizant în sine. 

  

În studiile care au început la sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 

1950, armata americană a început să identifice și să testeze seruri de 
adevăr precum mescalina și scopolamina pe subiecți umani, despre 

care susțineau că ar putea fi utile în timpul interogatoriilor spionilor 
sovietici. Aceste programe s-au extins în cele din urmă la un proiect de 

vastă amploare și ambiție enormă, enzedrine sub CIA în ceea ce va fi 
numit Proiect MK-ULTRA, o colecție majoră de proiecte de interogare 

și control mental. Inspirată inițial de iluziile unui program de spălare a 
creierului, CIA a început mii de experimente folosind subiecți americani 

și străini, adesea fără știrea lor sau împotriva voinței lor, distrugând 

nenumărate zeci de mii de vieți și provocând multe decese și sinucideri. 
Finanțată parțial de fundațiile Rockefeller și Ford și operată în comun 

de CIA, FBI și diviziile de informații ale tuturor grupurilor militare, 
această cercetare CIA de decenii a constituit o colecție imensă a unora 

dintre cele mai cu sânge rece și mai insensibile atrocități imaginabile, 
într-un efort hotărât de a dezvolta tehnici de varf de control al minții 

umane. 



 

 

Midnight Climax 

O altă operațiune a CIA numită Midnight Climax a constat într-o rețea 

de locații CIA în care prostituatele de pe statul de plată CIA ademeneau 
clienții unde erau injectati pe ascuns cu o gamă largă de substanțe, 

inclusiv LSD și monitorizați în spatele geamului unidirecțional. (1)(2) 
Mai multe tehnici operaționale semnificative au fost dezvoltate în acest 

teatru, inclusiv cercetări ample în șantajul sexual, tehnologia de 
supraveghere și posibila utilizare a medicamentelor care îmbătrânesc 

mintea în operațiunile de teren. În anii 1970, ca o altă parte a 
programului său de control al minții, CIA a conspirat cu Eli Lilly and 

Company pentru a produce o sută de milioane de doze de drog ilegal 
LSD, suficient pentru a trimite aproape pe toți cei din Statele Unite într-

o călătorie. Nicio explicație nu a fost niciodată. data în legătură cu ceea 
ce a făcut CIA cu o sută de milioane de doze de acid LSD, dar, din 

moment ce o mare parte din această activitate a fost exportată, 
trecerea în revistă a evenimentelor politice internaționale din această 

perioadă poate aduce în minte posibilități interesante. 
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Frank Olson Project 

         O altă parte a proiectului de control al minții CIA a avut ca scop 

găsirea unui „ser al adevărului” pe care să-l folosească la spioni. 
Subiecților testați li s-a administrat LSD și alte droguri, adesea fără 

știrea sau consimțământul lor, iar unii au fost torturați. Mulți oameni 

au murit - sau au fost uciși - în urma acestor experimente, iar un număr 
necunoscut de angajați guvernamentali care lucrau la aceste proiecte 

au fost uciși de teamă că nu vor spune ce au văzut, poate cel mai 
cunoscut fiind Frank Olson a cărui moarte am avut-o. descris mai 

jos.(3) Proiectul a fost negat ferm atât de guvern, cât și de CIA, dar în 
cele din urmă a fost dezvăluit după investigațiile Comisiei Rockefeller. 

Când aceste informații au devenit cunoscute, guvernul SUA a plătit 
multe milioane de dolari pentru a soluționa sutele de pretenții și 

procese care au rezultat. Există multe dovezi că aceste programe nu 
au fost niciodată încheiate. 

 

Unit 731 
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După cum sa menționat deja, MK-ULTRA și frații săi au apărut din 

Operațiunea Paperclip, în care peste 10.000 de oameni de știință 
japonezi și unii germani de orice tip au fost introduși ilegal în SUA după 

cel de-al Doilea Război Mondial, pentru a oferi guvernului informații 

despre tehnicile de tortură și interogatoriu.  Nu este cunoscut pe scară 
largă, dar, ca parte a Operațiunii Paperclip, CIA l-a recrutat pentru MK-

ULTRApe Shiro Ishii, șeful Unității 731 din Japonia, care a comis unele 
dintre cele mai îngrozitoare atrocități umane din istorie, inclusiv 

vivisecția copiilor. De asemenea, a importat, în același timp, cel puțin 
zece mii de angajati de la Unitatea 731, i-a găzduit pe baze militare 

americane și le-a oferit imunitate deplină de urmărire penală pentru 
crimele lor de război și crimele împotriva umanității.(4) Din acest motiv 

Japonezii aproape deloc nu au fost judecați pentru crimele lor; toți se 
aflau în America, contribuind cu abilitățile lor la MK-ULTRA. CIA a 

importat și câțiva germani care făcuseră experimente umane. De 
asemenea, nu este cunoscut pe scară largă, dar întregul proiect a luat 

naștere nu în SUA, ci la Institutul de Relații Umane Tavistock din Marea 
Britanie, un institut cu un trecut excepțional de crud. Voi reveni la 

Tavistock în capitolele ulterioare. 

Conducerea CIA avea îngrijorări cu privire la descoperirea 

comportamentului lor neetic și ilegal, așa cum se evidențiază într-un 
raport al inspectorului general din 1957, care spunea: 

„Trebuie luate măsuri de precauție nu numai pentru a proteja 

operațiunile de expunerea la forțele inamice, ci și pentru a ascunde 

aceste activități de publicul american în general. Cunoașterea faptului 
că agenția se angajează în activități neetice și ilicite ar avea 

repercusiuni grave în cercurile politice și diplomatice” . 

 

https://brettwilkins.com/2018/04/23/antiwar-com-unit-731-how-leaders-of-japans-wwii-germ-warfare-unit-ended-up-working-for-the-us/


Fostul oficial CIA Richard Helms (stânga), prezentat împreună cu 

președintele Richard Nixon în 1973, a contribuit la lansarea 
programului în anii 1950. 

  

Activitățile MK-ULTRA ale CIA au continuat până în anii 1970, când 
directorul CIA, Richard Helms, s-a temut că vor fi expuși publicului, a 

ordonat încetarea proiectului și distrugerea tuturor fișierelor. Cu toate 
acestea, o eroare clericală a trimis multe documente la biroul greșit, 

așa că atunci când angajații CIA distrugeau dosarele, unele dintre ele 

au rămas și au fost ulterior eliberate conform unei cereri din Legea 
privind libertatea de informare a jurnalistului de investigație John 

Marks. Cu toate acestea, deoarece înregistrările au fost aproape toate 
distruse, numărul și identitățile victimelor nu vor fi niciodată cunoscute. 

  

Institutul de Cercetare Stanford 

  

Institutul de Cercetare Stanford (SRI) își descrie misiunea ca „crearea 
de soluții care schimbă lumea pentru a face oamenii mai siguri, mai 

sănătoși și mai productivi”. Wikipedia ne spune că administratorii 

Universității Stanford au înființat SRI în 1946 ca „un centru de inovare 
pentru a sprijini dezvoltarea economică în regiune”. Nu am nicio 

dovadă că SRI a făcut pe cineva mai sigur sau mai productiv și, oricare 
ar fi scopul inițial al acestei instituții, susținerea dezvoltării economice 

a regiunii nu pare să fi fost foarte în frunte pe listă. Din cercetările 
mele, există puține instituții din America care au avut istoriile mai bine 

igienizate decât SRI. Cu siguranță, toate referințele la participarea la 
MK-ULTRA ale CIA și la alte proiecte inumane s-au evaporat din 

narațiune. În august 1977, Washington Post a expus unele dintre 
aceste proiecte; au fost probabil multe altele. 

  

Una dintre activitățile anterioare ale SRI a implicat contracte acordate 
de CIA și Marina SUA pentru cercetarea și dezvoltarea controlului minții 

la distanță lungă folosind unde radio. CIA finanțase deja proiecte MK-
ULTRA la Honeywell pentru „o metodă de a pătrunde în mintea unui 

om și de a-i controla undele cerebrale la distanțe lungi”. În anii 1960, 
directorul de atunci al CIA, Richard Helms, era încântat de ceea ce se 

numea „comunicații radio biologice”, iar Washington Post a publicat 
dovezi concrete că controlul electronic al minții era un obiect major de 

studiu la SRI la acea vreme.(4a)(4b)Teoria a fost că undele 

electromagnetice de frecvență extrem de joasă din creier ar putea fi 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/08/03/lengthy-mind-control-research-by-cia-is-detailed/d6acdd69-4da3-4da8-8fdd-303a937ca327/
https://cdn.preterhuman.net/texts/government_information/intelligence_and_espionage/homebrew.military.and.espionage.electronics/servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/_gbpprorg/mil/mindcontrol/sri.html


folosite pentru a controla subiecți individuali, uneori numiți „empati”, 

mulți dintre care (în mod inexplicabil) erau extrași din  Biserica 
Scientologică a lui Ron Hubbard. 

 

“Stargate Research” 

Experimente, de asemenea, în cadrul SRI, în ceea ce a fost uneori 

numit „Stargate Research”,(5) realizat în întregime cu un accent pe 
biotehnologia militară, Institutul American de Cercetare (AIR) din 

Washington a fost, de asemenea, implicat în cercetarea și evaluarea a 
ceea ce s-a numit „vizionare la distanță”. ” sau potențiala utilizare a 

fenomenelor psihice (ESP) în aplicații militare și domestice. Pentru 
toate acestea, dosarele guvernamentale declasificate au dezvăluit 

vastitatea mai multor serii de experimente de control al minții și 
modificare a comportamentului efectuate în închisori, spitale mintale și 

campusuri din 1950 până la începutul anilor 1970, cu aproximativ 45 
de instituții și laboratoare implicate în această cercetare secretă și 

inumană a creierului. , din care SRI a fost parte integrantă.  

MK-Programul de conducere si scopul  

 

Dr. Sidney Gottlieb 

https://atomicbooks.com/products/project-stargate-and-remote-viewing-technology-the-cias-files-on-psychic-spying
https://atomicbooks.com/products/project-stargate-and-remote-viewing-technology-the-cias-files-on-psychic-spying
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Proiectul a fost sub comanda directă a unui Dr. Sidney Gottlieb și a 

primit milioane de dolari nedezvăluite, dar aproape nelimitate, pentru 
sute de experimente pe subiecți umani în sute de locații din Statele 

Unite, Canada și Europa, bugetul eventual pentru acest program 

depășind aparent 1 miliard de dolari pe an. Răul din unele dintre aceste 
documente MK-ULTRA este aproape palpabil, un astfel de document 

din 1955 afirmând în mod deschis o căutare a „substanțelor care vor 
provoca leziuni (temporare sau) permanente ale creierului, precum și 

pierderea memoriei”. O parte a intenției a fost de a dezvolta „tehnici 
care să zdrobească psihicul uman până la punctul în care ar admite 

orice”. Într-un memoriu al guvernului SUA din 1952, un director de 
program a întrebat: „Putem obține controlul asupra unui individ până 

în punctul în care el va executa ordinele noastre împotriva voinței sale 
și chiar împotriva legilor fundamentale ale naturii, cum ar fi 

autoconservarea?” De asemenea, a enumerat gama largă de abuzuri 
oribile la care vor fi supuse victimele. Oamenii ăștia nu au fost rușinați 

în privința intențiilor lor. 

  

Mecanismul includea programarea sexuală primordială pentru femei în 

încercarea de a elimina convingerile morale învățate și de a stimula 
instinctul sexual primitiv lipsit de inhibiții, pentru a crea un fel de 

mașină de sex – prostituata supremă pentru spionajul diplomatic. Mai 
mulți cercetători au susținut că apetitul sexual al acestor femei a fost 

dezvoltat la fetele tinere din anii lor de formare prin incest constant cu 

un angajat guvernamental care a fost dezvoltat în mod deliberat ca o 
figură tată pentru fete. Parțial, aceste programe implicau condiționarea 

minții umane prin tortură, o parte a acestui program menită să 
antreneze agenți speciali ca teroriști neînfricați, lipsiți de instincte de 

autoconservare și care s-ar sinucide de bunăvoie dacă ar fi prinși. Au 
experimentat chiar și implanturi electronice, sunete inaudibile, mesaje 

încorporate în subconștient, medicamente care modifică mintea și 
multe altele. O parte din această operațiune extinsă a implicat o 

încercare de a crea un program de asasini, pentru a afla dacă este 
posibil să răpesti un cetățean într-o altă țară, să efectuați hipnoză și 

alte tehnici, apoi să îi întoarceți acasă pentru a-și asasina liderii. 

 

Dr. John Gittinger 

http://impiousdigest.com/10-the-gittinger-assessment-system/all/1/


A existat și un Dr. John Gittinger, care a fost protejatul lui Sidney 

Gottlieb și care a dezvoltat un complex uimitor de personalitate și teste 
psihologice care au fost aparent destul de precise în ghidarea CIA în 

determinarea celei mai bune abordări pentru manipularea și 

compromiterea indivizilor, inclusiv transformarea patrioților în spioni, 
precum și convertirea gospodinelor, asistente medicale și modele de 

modă la prețuri mari în prostituate de spionaj foarte eficiente, ucigași 
și multe altele.(6)(7)  Gittinger a avut atât de mult succes încât CIA i-

a construit o sală specială de petrecere, cu pereți cu oglinzi 
unidirecționale, unde psihologii CIA puteau privi. acești oameni 

compromisi la locul de muncă. Gittinger a fost aparent un „specialist” 
în a-și face victimele să piardă legătura cu realitatea externă, fără 

îndoială, împreună cu LSD-ul lui Gottlieb. De asemenea, se pare că era 
destul de expert în identificarea acelor indivizi care puteau fi hipnotizați 

cu ușurință, a celor care ar intra rapid în transă în comparație cu cei 
care nu ar face-o și, de asemenea, a celor care ar respecta cu fidelitate 

orice sugestie post-hipnotică și ar experimenta o amnezie totală. după 
aceea. Asasini perfecti. 

  

Gittinger și-a aplicat testele de „personalitate” la cel puțin 30.000 de 
oameni, deoarece avea dosare pentru cel puțin atât de multe, așa că 

acesta nu a fost un exercițiu banal pentru CIA. Și, din moment ce 
aceasta era CIA, el era interesat în mod special de personalitățile 

deviante, sau de cele care puteau fi deviate, de cele cu vicii sau cu 

slăbiciuni care puteau fi programate în continuare, în special pentru a 
deveni trădători, și de cei care ar fi mai susceptibili la influența 

drogurilor psihedelice. A lucrat îndeaproape cu Harris Isbell, care 
conducea programul de droguri pentru controlul minții MKULTRA la 

spitalul de detenție din Lexington, Kentucky, care îi trimitea sute de 
oameni care puteau fi împins la „impulsuri incontrolabile”, în special de 

natură sexuală sau criminală. Sau amândouă. Aceasta a fost o utilizare 
principală a sălii de petrecere cu oglinzile cu sens unic. În mod ironic, 

Gittinger a fost cel care a pus din neatenție roțile în mișcare pentru 
demiterea și demisia președintelui american de atunci Richard Nixon. 

Când Daniel Ellsberg (8) a lansat documentele Pentagonului, John 
Ehrlichman (8a), asistentul personal al lui Nixon, a aranjat ca CIA să 

pătrundă în biroul psihiatrului lui Ellsberg pentru a obține o copie a 
testului de personalitate și emoțional al lui Gittinger asupra acestui 

bărbat, menit să fie folosit de CIA „ca un fel de hartă psihologică pentru 

a compromite Ellsberg”, la fel cum au făcut-o în exploatarea 
slăbiciunilor atâtor alții. Din păcate, spărgătorii au greșit treaba. 

  

A existat o poveste documentată a unei asistente americane care, după 

ce și-a terminat pregătirea de către Gottlieb și Gittinger, „își oferise 

http://impiousdigest.com/10-the-gittinger-assessment-system/all/1/
https://abuse-drug.com/lib/The-Search-for-the-Manchurian-Candidate/10-the-gittinger-assessment-system.html
https://www.biography.com/activist/daniel-ellsberg
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ehrlichman


trupul voluntar pentru țara ei” și care era programată ca Mata Hari 

personală a unui anume diplomat rus și fie îl făcuse să se refugieze în 
SUA sau să devină atât de compromis încât l-ar putea șantaja să devină 

un spion american. Și, atunci când este necesar, „termină-l”. Multe 

dintre aceste întâlniri cu ceea ce se numeau „ținte de recrutare” au 
avut loc în camera cu oglinzile unidirecționale și toate au fost 

înregistrate pe film, o parte din tehnologia sexuală dezvoltată în casele 
de siguranță CIA din San Francisco, ca parte a Operațiunii Midnight. 

punct culminant. Personalul Serviciilor Tehnice a lui Gottlieb se pare că 
a acumulat o mulțime de experiență și o mulțime de „voluntari” în 

aceste operațiuni de captare sexuală, susținând: „Aveam femei 
pregătite ”, care erau destul de adepte nu numai la seducție, ci și la tot 

felul de activitati sexuale și omor pentru securitatea națională a țării 
lor. 

 

O altă parte a acestui program menită să controleze total indivizii, „Am 
fost trimis să mă ocup de cele mai negative aspecte ale condiției 

umane. A fost distructivitate planificată. Mai întâi, sa verifici să vezi 
dacă poți distruge căsnicia unui bărbat. Dacă ai putea, atunci ar fi 

suficient pentru a pune mult stres pe individ, pentru a-l distruge. Atunci 
ai putea începe o campanie minoră de zvonuri împotriva lui. Hărțuiește-

l constant. Loviți-i mașina în trafic. Multe dintre ele sunt ridicole, dar 
pot avea un efect cumulativ.” Teoria, conform testelor de personalitate 

ale lui Gittinger, a fost că crearea unui stres suficient sa produca 

pierderea personală distructivă, combinată cu alte programe, inclusiv 
aplicarea de droguri psiho-chimice, fie ar transforma un inamic, fie l-

ar neutraliza total. 

 

CIA a făcut toate acestea nu numai în America, ci în întreaga lume, 

folosind profilurile de personalitate ale lui Gittinger pentru a identifica 
acei militari și alți lideri din națiunile pe care SUA doreau să le 

controleze. Testarea psihologică, combinată cu toate celelalte trucuri 
murdare ale meseriei și, cu siguranță, incluzând asistentele, 

gospodinele și modelele care ar putea fi convinse să dezvolte 
„îndemnuri incontrolabile” de a „să-și ofere corpul voluntar pentru țara 

ei”, au ajutat foarte mult guvernul SUA în punând la putere pe cei pe 
care se putea conta să se supună stăpânului lor colonial. Coreea de 

Sud și Japonia sunt două exemple bune în acest sens, la fel ca multe 
țări din America Latină. CIA, cu ajutorul imens al lui Gottlieb și 

Gittinger, i-a putut identifica întotdeauna pe cei „care aveau cel mai 
mare șans să cedeze”. 



 

Dr. Louis Jolyon West 

Louis Jolyon (Jolly) West, M.D. (1924-1999)(9)(10)  a fost un 

binecunoscut psihiatru din Los Angles, care a fost președinte al 
Departamentului de Psihiatrie al UCLA și ca director al Institutului de 

Neuropsihiatrie UCLA din 1969 până în 1989. A fost expert în culte, 
coercitive. persuasiunea („spălarea creierului”), alcoolismul, abuzul de 

droguri, violența și terorismul, nu în prevenirea acestora, ci în 
provocarea acestora. Proiectul sau “Violență” este celebru. 

  

rapoarte, CIA a fost atât de încântată de posibilitățile acestor 
experimente la SRI, încât multe milioane de dolari au fost deturnate 

către aceste proiecte, sporite de experimente de parapsihologie 
întreprinse simultan la Fort Meade de către NSA. Supravegherea 

medicală pentru această gamă enormă de experimente a fost sub 

controlul unui alt pervers CIA, dr. Louis Jolyon West, pe atunci profesor 
de psihiatrie la UCLA, unul dintre cei mai notorii specialiști CIA în 

controlul minții din țară. Este greu de evitat concluzia că acești oameni 
erau cu toții nebuni, deoarece CIA, NSA și chiar INSCOM și informațiile 

militare (și bineînțeles Biserica Scientologiei) au cooperat cu SRI în 
cercetări care au inclus cărți de tarot, canalizarea spiritelor, 

comunicarea cu demonii și multe altele. 

  

Dar potrivit SRI însuși dr. West a inclus in Lucrarea sa nu numai undele 

radio și parapsihologie, ci și crearea unor personalități disociative „care 
au permis subiecților controlului mental să se adapteze la traume”. 

West s-a referit la acești oameni drept „schimbători” care au produs 
stări mentale nebunești alternative, dar de fapt schizofrenice 

(personalități induse multiple) pentru a le permite să facă față a ceea 
ce a fost numit „stres prelungit de mediu”, adică. injecții forțate de 

droguri, abuz fizic, mental și sexual și programare psihică, toate 
utilizând de obicei doze mari de LSD, substanța chimică preferată de 

Gottlieb. Există documente adecvate că mulți indivizi care au fost 
supuși acestei „cercetări” sponsorizate de CIA au dezvoltat 

personalități multiple, dintre care multe au fost induse cu forța la o 

https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c84j0hcd/entire_text/
https://www.freedommag.org/english/la/issue02/page12.htm


vârstă fragedă. Există marturii documentate ale câtorva supraviețuitori 

care povestesc despre abuzuri enorme de orice fel care le-au fost 
aplicate de la vârsta de patru sau cinci ani și despre faptul că au fost 

nevoiți să facă față terorii a ceea ce părea a fi mulți oameni diferiți care 

trăiesc în mintea lor. Dr Jolyon West a devenit un fel de expert în 
cercetare în aceste stări disociative și o mare parte din munca sa pentru 

programul MK-ULTRA al CIA sa concentrat pe crearea lor. Înregistrările 
dezvăluie succesul în crearea de amnezie, amintiri false, persoane 

modificate, pseudo-identități și multe altele, toate îngrozitoare și 
tragice pentru indivizii implicați, toate din cercetările lui West în metode 

de „perturba funcțiile în mod normal integratoare ale personalității” și 
redau oameni supuși în totalitate controlului de la distanță. 

 

UCLA VIOLENCE Project 

În grupul lui Sid Gottlieb au existat, de asemenea, oameni de știință 
care au implantat electrozi în creierul uman și în alte creiere în încă 

mai multe experimente de control al minții, chiar și pe copii de până la 
patru sau cinci ani, toate cu intenția de a crea un „candidat manciurian” 

perfect. , precum și ștergerea amintirilor și crearea unora artificiale și, 
bineînțeles, controlul total al individului. Această cercetare a 

implanturilor cu electrozi a fost finanțată de CIA și MKULTRA în 
colaborare cu Biroul de Cercetare Navală din SUA și în cea mai mare 

parte supravegheată de faimosul nostru Dr. Vest. De fapt, West a 
început ceea ce s-a numit „Proiectul de violență UCLA” la închisoarea 

Vacaville, unde se pare că Donald Defreeze a fost programat. Din câte 

îmi amintesc, proiectele au primit o mare finanțare. 

  

https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c84j0hcd/entire_text/


 

Dr. Harold Wolff 

Multe studii timpurii de interogatoriu au fost efectuate de Școala de 
Medicină a Universității Cornell sub conducerea unui dr. Harold Wolff 

(11) care a cerut de la CIA orice informații referitoare la „amenințări, 
constrângere, închisoare, privare, umilire, tortură, „spălare a 

creierului”, „psihiatrie neagră” și hipnoză, sau orice combinație a 
acestora, cu sau fără agenți chimici” . Potrivit lui Wolff, echipa de 

cercetare ar urma să: „…asambla, adună, analizează și asimileze 

aceste informații și apoi va întreprinde investigații experimentale 
menite să dezvolte noi tehnici de utilizare a inteligenței 

ofensive/defensive… Droguri secrete potențial utile [și diverse 
proceduri care dăunează creierului] va fi testat în mod similar pentru a 

stabili efectul fundamental asupra funcției creierului uman și asupra 
stării de spirit a subiectului...”. Mai departe, și destul de înfricoșător, a 

scris: „Acolo unde oricare dintre studii implică un potențial de vătămare 
a subiectului, ne așteptăm ca agenția să pună la dispoziție subiecte 

adecvate și un loc adecvat pentru efectuarea experimentelor 
necesare”. 

 

Printre multe alte universități și instituții proeminente care au participat 
la această parodie s-a numărat și Universitatea Tulane, unde atât CIA, 

cât și armata SUA finanțaseră ceea ce păreau a fi programe la scară 
foarte mare de experimente de control mental bazate pe traume 

asupra copiilor. În 1955, armata SUA a raportat studii în care 
cercetătorii lor au implantat electrozi în creierul pacienților psihici 

pentru a evalua efectele LSD-ului și a unei mulțimi de alte 
medicamente netestate. La Tulane s-au desfășurat unele dintre cele 

mai vechi experimente de privare senzorială, izolând indivizi în aceste 

https://www.bellaireneurology.com/headaches/migr_hdpain_causes.html
https://ahrp.org/1953-dr-wolff-and-dr-hinkle-investigate-communist-brainwashing/


camere, unde ar fi halucinați neputincioși până la o săptămână la un 

moment dat, în timp ce erau injectați cu droguri și îi bombardau cu 
mesaje înregistrate, pentru a vedea dacă indivizii ar putea fi „convertiți 

la noi credințe”. Toate acestea erau victime neajutorate, care nu aveau 

idee despre ce li se întâmplă. Există o listă lungă de alte universități și 
spitale americane celebre care au participat la distrugeri umane 

similare, toate care și-au igienizat cu grijă istoria. 

 

Philip J. Hilts 

Când West a murit în 1999, New York Times, din nou fidel, a publicat 

un necrolog încântător scris de un Philip J. Hilts (12), care l-a descris 
pe West drept „un lider carismatic în psihiatrie”, un om a cărui 

activitate „s-a centrat pe oameni care au fost duși la limitele 
experienței umane, cum ar fi prizonierii de război „spălați pe creier”, 

victimele răpirii și copiii abuzați”, fără a se deranja să menționeze că 
se presupune că West se concentrează asupra acestor oameni nu 

însemna că avea grijă de ei, ci că el a creat acele condiții. West era de 
fapt omul care făcea spălarea creierului și abuzul copiilor, fără a le 

repara daunele. Hilts ne-a spus că West a asistat odată la o execuție și 

a fost pentru totdeauna împotriva pedepsei cu moartea pentru 
prizonieri. S-ar părea regretabil că nu era împotriva pedepsei cu 

moartea pentru propriile sale victime. NYT ne spune că West era „o 
figură colorată, o persoană vie”. Ce drăguț. Toate necrologurile tind să 

fie complementare atunci când sunt scrise de familie sau prieteni, deși 
atunci când necrologurile numai pentru complimente sunt scrise de 

mass-media de știri principale, care are un efect puternic asupra 
văruirii, aerului și rescrierii istoriei - care ar fi cu siguranță intenția. al 

New York Times. Nimic altceva nu putea explica descrierea 
strălucitoare. 

  

Tulburarea disociativă de personalitate 

  

Trebuie să ne abatem pentru o clipă pentru a discuta despre o afecțiune 

denumită în general Tulburare de personalitate multiplă sau Tulburare 
de personalitate disociativă, o afecțiune în care o persoană își dezvoltă 

mai multe persoane sau personalități distincte în mintea ei, în general 
total închise una de cealaltă, și majoritatea adesea creat ca un 

mecanism de apărare pentru a proteja o minte vulnerabilă de 
distrugere din cauza ororilor pe care le-a experimentat. În termeni 

simpli, o minte torturată care este martoră și trăiește orori de nespus, 
evenimente prea groaznice pentru a le trăi, va crea o personalitate 

https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/philip-j-hilts/memorys-ghost/
https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/philip-j-hilts/memorys-ghost/


suplimentară în care această minte va trăi, închidendu-l pe cealaltă de 

conștiință. Ororile înseși, constând în orice fel de abuz fizic și sexual, 
tortură, tratament cu droguri și electroșoc, poate asistând la moartea 

sau uciderea altor copii, forțează crearea acestor personaje multiple, 

acest lucru aparent fiind destul de ușor de realizat atunci când făcut 
copiilor la o vârstă fragedă. 

  

Amnezia dintre aceste personalități multiple este totală: atunci când 

funcționează într-o singură persoană, individul (în acest caz, copilul) 

nu cunoaște existența celorlalți și funcționează ca o persoană total 
diferită. Pereții dintre aceste persoane diferite sunt construiți din oțel. 

Scopul creării acestor personalități multiple este ca „medicul” să le 
poată controla, să le poată evoca pe oricare dintre ele în orice moment 

și să le poată „proiecta” într-un sens real pe fiecare, creându-i amintiri, 
istorii, atitudini, comportamente false. tipare, loialități, moralități, totul 

și mai ales supunere. Pentru a înțelege acest lucru, vă puteți gândi la 
o persoană aflată sub hipnoză, care acționează și urmează la litera 

diferite sugestii post-hipnotice, iar mai târziu cu amnezie totală. Mulți 
psihiatri au susținut că acest lucru nu este foarte greu de realizat în 

practică; teoria și metodele au fost bine dovedite. 

  

De fapt, un fir care a trecut prin toate fațetele programului MK-ULTRA 

al lui Gottlieb și care a fost declarat clar într-un document MK-ULTRA 
din 1955, a fost căutarea „substanțelor care vor produce amnezie 

totală și pierderea memoriei [chiar cu prețul ] leziuni cerebrale 
permanente” la indivizi care au fost astfel condiționati de psihiatrii CIA, 

amnezia incluzând nu numai acțiunile efectuate de personalitățile lor 
alternative, ci chiar faptul că au fost vreodată programați. 

 

O adevarata armata de copii au fost abuzati si dositi de 
Federali 

Puteți vedea deja potențialul militar și de spionaj al unor astfel de 
persoane atunci când sunt îngrijite din copilărie până la vârsta adultă 

prin această metodă. Persoanele alternative pot fi curieri de informații, 
acea informație rezidă într-o persoană ascunsă și nu este disponibilă 

cunoașterii conștiente a altuia și poate fi rechemată doar de un agent 
la capătul receptor. O persoană ar putea fi un curier de droguri sau un 

asasin antrenat nu doar să omoare fără remușcări, ci și să se sinucidă 
de bunăvoie dacă este prins. O altă persoană, și una în care s-au 

specializat Gottlieb și bărbații săi, a fost crearea unei Lolita, un copil 
pervers sexual fără morală sau inhibiții, a cărui întreagă pregătire și 

https://www.nytimes.com/2020/02/19/podcasts/the-daily/child-sex-abuse.html


scop sunt în arta de a face apel sexual la bărbați, pentru a-i compromite 

apoi în pregătirea pentru șantaj sau chiar să-i omoare dacă 
compromisul eșuează. De fapt, un robot care va urma fără ezitare orice 

comenzi sau instrucțiuni. Iar metoda de forțare a creării acestor 

personalități multiple programabile constă în abuzul asupra copilului. 
Abuzul fizic și sexual, tortura, durerea, electroșocul, tratamentele cu 

droguri și nu numai experiența personală, ci și martorii unor orori de 
nespus altora, vor crea automat câmpul fertil al personalităților 

multiple pe care medicul le poate programa acum. (13) 

 

 

George Estabrooks 

Hipnotismul, de asemenea, a fost o parte majoră a programului CIA de 

control al minții. George Estabrooks a fost un expert în hipnotism, pe 

care l-a echivalat în mod ciudat cu crearea de personalități multiple, 
aproape insistând că sunt două fețe ale aceleiași monede.(14) Poate 

că sunt; nu am idei. Se pare că Estabrooks a folosit versiunea sa de 
hipnoză pentru a „programa” agenți guvernamentali americani, deși pe 

ce bază înregistrarea nu este clară. Cu toate acestea, a fost citat că a 
spus: „Cheia pentru a crea un spion sau un asasin eficient constă în 

divizarea personalității unui bărbat sau în crearea multipersonalității, 
cu ajutorul hipnotismului... Aceasta nu este science fiction. Am 

terminat." 

 

Următorul este un extras dintr-un document pe care l-am primit, dar 

nu am putut confirma sursa. Cu recunoaștere pentru autorul original, 
îl prezint aici așa cum l-am primit. 

  

„În lucrările sale publicate, Estabrooks a declarat sincer că ceea ce era 
necesar este un subiect care suferă de Tulburare de Personalitate 

Multiplă (MPD), despre care a spus că „ar putea exista deja în cadrul 
subiectului sau ar putea fi creat de terapeut”. În toate cazurile, însă, 

afecțiunea este creată de traume severe – atât de severe de fapt încât 
episodul traumatic nu poate fi integrat în experiențele personalității de 

https://www.timeofreason.com/an-army-of-sexually-abused-children-hidden-by-the-feds-it-is-time-to-rescue/
https://targetedindividualscanada.com/tag/george-hoben-estabrooks/
https://targetedindividualscanada.com/tag/george-hoben-estabrooks/


bază. De departe, cea mai frecventă cauză a MPD este abuzul în 

copilărie timpurie, cauzat de obicei de un părinte sau de un alt tutore 
adult. ca dr Frank Putnam a declarat în 1989: „Sunt impresionat de 

calitatea sadismului extrem care este raportată de majoritatea 

victimelor MPD. Mulți multipli mi-au spus că am fost abuzați sexual de 
grupuri de oameni, că au fost forțați să se prostitueze de către membrii 

familiei sau că au fost oferiti ca ademenire sexuală iubitilor mamei lor. 
După ce a lucrat cu un număr de pacienți cu MPD, devine evident că 

abuzul sever, susținut și repetitiv asupra copiilor este un element major 
în crearea MPD.” 

  

Când abuzul este de natură extremă, reacția naturală a omului este de 
a construi un zid în jurul unor astfel de experiențe, ca să spunem așa, 

prin crearea unei personalități separate și distincte pentru a face față 
episoadelor viitoare de abuz. Odată ce personalitatea de bază este 

împărțită, este apoi posibil să se controleze una sau mai multe dintre 
[personalitățile alternative] care au fost create, fără cunoașterea 

conștientă a personalității principale. Aceasta, potrivit lui Estabrooks, 
creează „Super Spionul”, dispus să urmeze ordinele fără îndoială, fără 

să fie conștient că face acest lucru. 

  

Estabrooks a scris că:  

„toată lumea ar putea fi aruncată în cea mai profundă stare de [acest 

tip de] hipnotism prin folosirea a ceea ce [eu] am numit … fără 

restricții, dezintegrarea deliberată a personalității prin tortura psihică 
… Subiectul ar putea fi lăsat cu ușurință într-o epavă mentală, războiul 

este o afacere sumbră.” 

El a mai spus că copiii au făcut subiecte deosebit de bune pentru că 
erau „notoriu de ușor de hipnotizat”, „Adica copiii sunt deosebit de 

vulnerabili la abuz și au o tendință mai mare de a disocia experiențele 
traumatice, Creând astfel identități [alternative] care pot fi ulterior 

exploatate și controlate.” 

  

Un alt document CIA din 7 ianuarie 1953 tratează pe larg despre un 

medic care le-a raportat colegilor săi despre unele dintre succesele 
sale, lăudându-se la un moment dat că, odată cu accesul său la 

birourile Congresului, a putut chema zeci de tinere pentru a lua parte. 
într-un scurt „experiment” de hipnoză, pentru a avea apoi relații 

sexuale cu toți, apoi introduceți amnezia totală, astfel încât să nu-și 

amintească nimic despre ce s-a întâmplat. El a descris un alt exemplu 



de hipnotizare a unei tinere funcționare și de a-i spune că o altă tânără 

femeie era un agent străin rău care a vrut să o omoare și, se pare că 
ea a ridicat și a tras cu o armă descărcată (pe care o credea că era 

încărcată) în supunere față de el. porunci de a ucide. Ea a avut amnezie 

completă după eveniment. El a descris încă un eveniment în care a 
hipnotizat o altă tânără și a pus-o să fure fișiere Top Secret, să le 

scoată din clădire și să le dea unui complet străin de pe stradă. 
Personalitățile multiple induse de traume, inclusiv hipnoza, au fost 

partea în mare parte necunoscută, dar majoră a MK-ULTRA și, după 
cum veți vedea, cu siguranță cea mai depravată și mortală. 

 

 

Dr. Karl Pribram 

Ideea controlului minții a fost în centrul multor programe CIA în această 
perioadă, majoritatea implicând subterfugiu politic și toate concepute 

în general pentru a servi ambițiilor geopolitice americane până mult 
după războiul din Vietnam. Timp de mulți ani, SRI a fost descris ca fiind 

un „stup de subterfugiu politic ascuns”, și au existat o mulțime de 
motive pentru a bănui că micile inundații de teroare care au apărut 

brusc în California în acest timp, toate își aveau originile în MK al CIA. 
- Programe ULTRA si SRI. În primul rând, CIA a condus un program de 

control al minții extrem de secret la închisoarea Vacaville din California, 
folosind droguri precum LSD, aparate de control al minții EM și multe 

altele, toate cu fonduri canalizate în secret prin SRI. dr Karl Pribram, 

(15)  director al Laboratorului de Cercetare în Neuropsihologie, a fost 
un susținător puternic al acestor mașini de control al minții, afirmând: 

„Cu siguranță aș putea educa un copil punând un electrod în 
hipotalamusul lateral și apoi selectând situațiile în care îl stimulez.  În 

acest sens, îi pot schimba grav comportamentul.” Revista „Psychology 
Today” l-a lăudat cu generozitate pe Pribram la acea vreme drept 

„Magelanul științei creierului”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zJOnxSqze98
http://karlpribram.com/karl-pribram-1919-2015/


 

Dr Harry L. Williams (stânga) îi administrează LSD 25 Dr. Carl Pfeiffer, 
președintele Departamentului de Farmacologie al Universității Emory, 

pentru a produce efecte similare cu cele experimentate de 
schizofrenici. Medicamentul a fost folosit în experimente pentru a afla 

mai multe despre sentimentele interioare ale bolnavilor mintal și pentru 
a descoperi dacă o tulburare chimică este responsabilă de boli mintale. 



 

Dr Williams (dreapta) examinează ochii Dr. Pfeiffer după 

administrarea LSD 25  

  

CIA și armata americană s-au angajat în experimente substanțiale de 

modificare a comportamentului care au implicat copii timp de zeci de 
ani, majoritatea acestei activități fiind îngropate adânc, conturile 

igienizate și înregistrările distruse. Într-un astfel de caz raportat, 
doctorii Sidney Malitz, Bernard Wilkens și Harold Esecover au efectuat 

experimente, de data aceasta finanțate atât de CIA, cât și de Serviciul 
de Sănătate Publică, pe 100 de pacienți psihiatrici, folosind diferite 

medicamente și alte tehnici de control al minții și psiho-chirurgicale, 
după care toți cei 100 de pacienți au primit lobotomii și apoi au fost 

aruncați. Multe teste și experimente similare au avut loc la reformatorul 
pentru minori Bordertown din New Jersey, un loc oribil al multor 

experimente CIA de modificare a comportamentului și de control al 
minții pe copii, în mare parte comise de un Dr. Carl C. Pfeiffer de la 

Universitatea Emory. 

  



 

Dr. José Manuel Rodríguez Delgado 

Unele dintre experimentele CIA au inclus inserarea de electrozi cu 

eliberarea simultană de medicamente sau substanțe chimice direct în 
creier. Dr José Manuel Rodríguez Delgado a fost liderul CIA pentru o 

mare parte din această activitate. (16)(17) Delgado a fost profesor de 
fiziologie la Universitatea Yale, renumit pentru cercetările sale în 

controlul minții prin stimularea electrică a regiunilor din creier, folosind 
un transceiver radio combinat care a stimulat și a monitorizat E.E.G. al 

victimei. undele cerebrale care au fost apoi folosite pentru a controla 

comportamentul. Delgado a fost cel care a creat dispozitivele 
implantabile care eliberează cantități controlate de medicament în 

anumite zone ale creierului, menite să efectueze controlul total al unui 
individ împreună cu semnalele radio. Unul dintre cele mai cunoscute 

experimente ale sale a fost cu un taur. Delgado ar păși în ring cu un 
taur căruia i-a fost implantat unul dintre receptori în creier; taurul ar 

incerca sa atace, Delgado apăsa un buton, iar taurul s-ar opri. 
Videoclipul cu asta poate fi văzut și astăzi. (18) 

          

Dar Delgado nu s-a oprit cu taurii, deoarece scopul lui era controlul 
uman. Subiecților săi, CIA i-a pus la dispoziție facilități de cercetare la 

spitalele psihice, unde avea la dispoziție multe zeci de pacienți care 
prezentau diferite tulburări mintale în creierul cărora le implanta 

electrozi și mecanisme de eliberare a medicamentelor și „a condus 
cercetări” în controlul uman. La început, Delgado a considerat că este 

necesar să folosească conexiunea, dar în curând a învățat să folosească 

https://www.ststworld.com/jose-delgado/
http://www.biotele.com/Delgado.htm
https://www.youtube.com/watch?v=23pXqY3X6c8


unde radio pentru a efectua controlul de la distanță uman, la fel ca în 

cazul taurului, controlând indivizii în același mod în care folosim 
jucăriile cu telecomandă astăzi. Unul dintre experimentele sale umane 

a fost cu o fată tânără de aproximativ 16 ani, cu videoclipuri disponibile 

și astăzi despre Delgado care provoacă diverse stări emoționale și 
acțiuni prin mecanismele sale de control radio la distanță. El a putut, 

la apăsarea unui buton, să-i modifice starea mentală și emoțională de 
la plăcut relaxat la lovirea furioasă de un perete. Într-un alt 

experiment, el a avut un băiat de zece sau unsprezece ani care prezintă 
o gamă uimitoare de comportament normal și bizar, toate la apăsarea 

acelorași butoane. La un moment dat băiatul vorbește normal, iar în 
următorul este total confuz cu privire la identitatea sa, nesigur dacă 

este fată sau băiat. La o altă apăsare a butonului, băiatul revine la 
normal. Nu exista niciun motiv să presupunem că vreuna dintre 

victimele lui Delgado a dat consimțământul informat și există multe 
motive să presupunem că cel puțin sute, dacă nu mii de victime, 

deoarece avea la dispoziție un număr nelimitat de subiecți neputincioși 
furnizați de CIA din orfelinate, închisori. , instituții psihice și alte surse. 

După cum veți vedea într-un exemplu mai târziu, CIA a răpit efectiv 

copiii din familiile lor sub pretextul unui tratament necesar pentru o 
afecțiune medicală.  

Pentru a vă oferi câteva indicații despre funcționarea minții acestui om, 

site-ul web HRV Canada a oferit această bijuterie de citat din Delgado: 

„Avem nevoie de un program de psihochirurgie pentru controlul politic 

al societății noastre. Scopul este controlul fizic al minții.Toți cei care se 
abate de la norma dată pot fi mutilați chirurgical. Individul poate crede 

că cea mai importantă realitate este propria sa existență, dar acesta 
este doar punctul său de vedere personal. Acestuia îi lipsește 

perspectiva istorică. Omul nu are dreptul să-și dezvolte propria 
minte.Acest tip de orientare liberală are mare atracție. Trebuie să 

controlăm electric creierul. Într-o bună zi, armatele și generalii vor fi 
controlați prin stimularea electrică a creierului.” 

  

 



John Cunningham Lilly 

A mai existat și un alt american celebru în persoana lui John 
Cunningham Lilly, (19) un neurolog și psihanalist care s-a specializat 

în cercetarea pentru CIA a „naturii conștiinței”, printre altele. Una 
dintre specialitățile sale a fost controlul minții prin privarea senzorială, 

o condiție pe care a sporit-o prin crearea sa de folosire a rezervoarelor 
de izolare, adesea în combinație cu diferite medicamente psihedelice - 

preferatul lui Gottlieb. Se pare că combinația sa de privare senzorială 
și compuși halucinogeni ar putea face minuni în programarea 

indivizilor. Lilly a fost omul care a conceput și dezvoltat conceptul de a 
implanta electrozi și transceiver-uri în creierul delfinilor, controlându-i 

cu semnale radio, apoi atașând mine puternice sau bombe pe corpurile 
lor și constrângându-i să înoate spre navele inamice, unde bombele ar 

fi detonate cu telecomandă. Deghizarea perfectă, deoarece toată 

lumea știe că delfinii sunt prietenoși. SUA au folosit bine acest lucru în 
Vietnam.(20) 

 

John Mulholland 

Chiar și magia a jucat un rol în versiunea lui Gottlieb despre lume. În 
anii 1950, John Mulholland, al cărui nume real era John Wickizer, a fost 

poate cel mai faimos magician din SUA, foarte apreciat pentru abilitățile 
sale atât pe scenă, cât și în apropiere. Gottlieb a fost atât de interesat 

de aceste ultime talente, încât l-a contractat pe Mulholland la Proiectul 
MKULTRA pe termen lung, pentru a crea un program cuprinzător de 

pregătire pentru agenții CIA. Planul era să antreneze agenți pe teren 
să amestece și să livreze pe ascuns victimelor droguri, agenți chimici 

și otrăvuri letale, să facă schimb de informații pe ascuns, să fure, să 
dispună de dovezi și, în general, să învețe toate trucurile utile ale 

meseriei de prestigitator. Mulholland a produs în cele din urmă un 

Manual de înșelăciune și înșelăciune al CIA, care este încă clasificat 
drept Top Secret 60 de ani mai târziu, deși o versiune simplificată a 

fost publicată și este disponibilă. (21)(22)(23) Interesul principal al lui 
Gottlieb părea să se învârte în jurul livrării de otrăvuri și toxine letale 

celor pe care CIA dorea să-i elimine și să facă acest lucru fără a fi 
detectați, dar manualul lui Mulholland se pare că a depășit acest lucru, 

concentrându-se pe sabotaj. , distribuția în masă a agenților patogeni 
și multe altele. Conținea chiar și secțiuni separate despre metodele de 

joc pentru agenții bărbați și femei și pentru agenții care lucrează în 
perechi. 

  

         În timp ce proiectele mai puțin malefice ale MK-ULTRA fuseseră 
deja dezvăluite cu mai bine de 20 de ani în urmă, partea cu adevărat 

https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8th8s31/
https://www.goodreads.com/author/show/121849.John_C_Lilly
https://www.nytimes.com/2001/10/07/us/john-c-lilly-dies-at-86-led-study-of-communication-with-dolphins.html
https://alchetron.com/John-Mulholland-(magician)
https://pdf-download-free-books.firebaseapp.com/bjW6YLE/The%20Official%20Cia%20Manual%20Of%20Trickery%20And%20Deception%20PDF.pdf
https://www.wired.com/2009/11/cias-lost-magic-manual-resurfaces/
https://stefan-akpan.firebaseapp.com/qjOxrpN37/The%20Official%20Cia%20Manual%20Of%20Trickery%20And%20Deception%20Download%20Free%20(EPUB,%20PDF).pdf


oribilă a MK-ULTRA, partea legată de programarea copiilor bazată pe 

tortură, a reușit să scape atenției în primul rând pentru că CIA a distrus 
toate documentarea proiectelor și pentru că victimele fuseseră 

programate atât de eficient și de succes. A fost aproape un accident al 

destinului care a dezvăluit aceste secrete mai întunecate. 

  

Gottlieb’s Chamber of Horrors 

  

 

Sirhan Sirhan 

O notă secundară înspăimântătoare a acestor experimente sunt 
afirmațiile persistente și, în unele cazuri, dovezile considerabile că 

unele persoane celebre din trecutul Americii au fost victime ale acestor 
experimente MK-ULTRA. Printre aceștia se numără „unbomberul” Ted 

Kaczynski, Sirhan Sirhan – care l-a împușcat pe Robert Kennedy și Lee 
Harvey Oswald – omul care se presupune că l-a ucis pe președintele 

american John Kennedy. S-a susținut că superiorul de multă vreme al 
lui Oswald a fost un specialist MK-ULTRA, la fel ca și alți asasini ai Black 

Operations CIA, dintre care mulți au murit în circumstanțe îndoielnice 

cu doar câteva zile înainte de a depune mărturie împotriva CIA pentru 
aceleași operațiuni. (24) 

  

https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fnews%2ftrue-crime%2fwp%2f2018%2f06%2f04%2fthe-assassination-of-bobby-kennedy-was-sirhan-sirhan-hypnotized-to-be-the-fall-guy%2f
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fnews%2ftrue-crime%2fwp%2f2018%2f06%2f04%2fthe-assassination-of-bobby-kennedy-was-sirhan-sirhan-hypnotized-to-be-the-fall-guy%2f


 

Theodore Kaczynski  

Mulți americani sunt cel puțin vag familiarizați cu Theodore Kaczynski, 

cunoscut sub numele de „Unabomber”, care s-a angajat într-o 
campanie de bombardare în SUA de la sfârșitul anilor 1970 până la 

începutul anilor 1990, dar puțini erau conștienți de adevărul 

circumstanțelor și motivației sale, mass-media l-au respins pur și 
simplu drept „anarhist” (25). Adevărul este mult mai complex și mult 

mai amenințător din punct de vedere politic. Kaczynski a fost un geniu, 
a intrat la Harvard la vârsta de 16 ani, obținând un doctorat. la 

matematică cu o teză atât de complexă ca nici măcar profesorii săi nu 
o puteau înțelege. Un membru al comisiei sale de disertație a declarat 

că ar fi putut exista doar zece oameni în America care ar putea fie să 
înțeleagă, fie să aprecieze complexitatea ei exotică. Kaczynski a fost 

profesor titular la vârsta de 25 de ani. CIA l-a recrutat pe el și alte 
câteva zeci de tinere minți strălucitoare la Harvard pentru programul 

lor MK-ULTRA, supunându-i la ceea ce am putea numi cu generozitate 
„experimente discutabile din punct de vedere etic” în controlul minții și 

modificarea comportamentului, mare parte fără știrea lor. Nu vom ști 
niciodată toate detaliile, dar Kaczynski a fost injectat timp de câțiva ani 

cu cantități masive de LSD, MDMA – un medicament numit în mod 
obișnuit „extaz” astăzi și alte medicamente psihotrope. Mințile acestor 

studenți au fost distruse, la fel ca și viețile lor, iar Kaczynski, nemaifiind 

capabil să funcționeze în societate, s-a mutat într-o mică colibă adânc 
în munți pentru a-și trăi viața singur cu durerea lui. În loc să fie 

anarhist, campania de bombardament a lui Kaczynski a fost atât un 
strigăt de ajutor, cât și o căutare de răzbunare. Guvernul SUA nu și-a 

recunoscut niciodată rolul în acest caz și nici în celelalte menționate 
mai sus. Există multe secrete întunecate care pândesc aici. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Kaczynski


 

Patty Hearst 

Pentru cei care își amintesc de anii 1970, există multe dovezi că 

organizații precum Armata Simbioneză de Eliberare au emanat direct 
din aceste programe CIA/SRI, mulți dintre indivizii implicați fiind 

rezidenți și subiecți de testare la infama închisoare Vacaville. Printre 
acestea se numărau oameni precum Donald DeFreeze, altfel cunoscut 

sub numele de Cinque, care era liderul SLA și faimos pentru răpirea lui 
Patty Hearst, Patty fiind, de asemenea, „programată” în timpul 

captivității ei cu droguri, tortură și un regim de ceea ce a fost numit 

politicos. metodele de „coerciție persuasivă” dezvoltate de West. S-a 
dovedit că Patty Hearst era aproape un exemplu de manual al 

personalităților multiple disociative pe care West a devenit atât de 
priceput să le creeze. Pentru cei care nu știu, Patty Hearst a fost 

nepoata celebrului editor american William Randolph Hearst, care, pe 
când era o studentă de 19 ani în Berkeley, California, a fost răpită de 

acest grup, ținută captivă și aparent programată, a devenit parte a 
grupului și a fost implicata în mai multe infracțiuni, inclusiv jafuri de 

bănci. A fost eliberată după doi ani și a petrecut încă mulți ani în 
deprogramare psihiatrică dureroasă. (26) 

https://www.britannica.com/topic/Symbionese-Liberation-Army
https://www.britannica.com/topic/Symbionese-Liberation-Army


  

 

Jim Jones — The People of the Temple 

A mai fost și episodul bizar din The Peoples Temple și liderul său Jim 

Jones, (27)  cunoscut cel mai bine pentru evenimentele din 18 

noiembrie 1978, când întreaga masă a acestui cult s-a mutat într-un 
loc din Guyana și aproximativ 1.000 de oameni au murit într-o 

crimă/sinucidere în masă în așezarea lor numită Jonestown. Acesta 
este un eveniment enorm de complicat și unul în care povestea oficială 

s-a schimbat de atâtea ori și a avut atât de multe găuri încât nimeni 
nu a știut niciodată ce să creadă. Nu am cercetat prea mult din această 

poveste. dar aș face patru puncte aici: unul pe care Jones aparent a 
obținut mulți dintre membrii săi de cult dintr-o instituție psihică strâns 

asociată cu cercetarea CIA în domeniul drogurilor; doi pe care puținii 
supraviețuitori ai grupului le-au testat la injecții zilnice de droguri și la 

„programare”; trei că unele fotografii publicate ale locului morții au 
afișat cutii și cutii cu mai multe tipuri de medicamente și seringi și patru 

că a existat o rețea distinctă de asociații și contacte în acest grup care 
includea CIA și un număr considerabil de suspecți obișnuiți menționați 

de-a lungul timpului. acest capitol. Una peste alta, multe oportunități 

de a hrăni mințile suspecte. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=62EM_wYnKJ0
https://www.youtube.com/watch?v=62EM_wYnKJ0y


 

“Zebra Murderers” 

         Există, de fapt, dovezi considerabile că Gottlieb și grupul său MK-
ULTRA ar fi fost responsabili pentru o mare parte din programarea unor 

oameni precum Sirhan Sirhan și Ted Kaczynski și este mai mult decât 
probabil că grupul lui Gottlieb a fost, de asemenea, responsabil pentru 

concepție și programare. dintre „ucigașii zebrelor”, care a dus la un val 

brusc de aproape 300 de crime fără sens, sălbatice și aleatorii, lipsite 
de orice aparență de motivație, care au măturat California la sfârșitul 

anilor 1960 și începutul anilor 1970. (28)(29)  Acestea și multe dintre 
crimele în serie care au afectat California în cea mai mare parte a unui 

deceniu, toate au avut modele prea asemănătoare pentru a fi o 
coincidență, toate legate de prea mulți dintre aceiași oameni și 

instituții, inclusiv CIA. Laboratoarele de control mental din închisoarea 
Vacaville, a fi considerate evenimente aleatorii. Toate crimele au avut 

modele similare cu ucigașii (tinerii de culoare) descriși în mod constant 
de martori ca fiind „zombi”, fără viață, fără expresie și fără emoții, pur 

și simplu ucigând și fugind. Studenți, vânzători, oameni care se plimbă 
pe stradă sau așteaptă un autobuz, alții într-o spălătorie sau la un 

telefon public, multe victime nu numai că au fost împușcate de mai 
multe ori, ci adesea și spintecate cu o macetă, ucigașii pur și simplu 

fugind.  Nici crimele, nici victimele nu aveau nimic în comun; toate 

păreau a fi aleatorii și fără provocare sau motiv. Crimele au provocat 
panică larg răspândită în multe părți ale Californiei. Un grup de ucigași, 

patru tineri, au fost prinși în cele din urmă când un membru al grupului 
a dezvăluit detalii poliției. Nicio cauză sau motivație nu a fost niciodată 

descoperită, dar suspiciunea s-a centrat ferm pe programarea psiho-
narcotică a CIA și a lui Gottlieb, deoarece acesta era exact tipul de 

rezultat pe care programul a fost proiectat să îl producă. 

  

         Într-un caz, o femeie în vârstă și soțul ei mergeau pe o stradă 

când o tânără care s-a apropiat de ei brusc și cu o accelerare uluitoare 
a mișcării, a scos un cuțit și i-a tăiat gâtul femeii până la os. Tânăra, 

împreună cu însoțitoarea ei de vârstă mijlocie, s-a dus la mașina lor, 
un BMW decapotabil albastru, și a plecat calm. Tânăra atacatoare nu a 

fost găsită, dar poliția a localizat și interogat tovarășul ei care, după 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zebra_murders
https://www.sfchronicle.com/opinion/openforum/article/The-rhymes-of-the-Zebra-murders-and-shootings-of-8392808.php


câteva telefoane, a fost eliberat în mod inexplicabil fără acuzații. Acest 

atac a fost la fel de nemotivat și lipsit de sens ca toate celelalte, cu o 
concluzie a observatorilor informați că programarea tinerei a fost 

activată accidental și a făcut ceea ce era programat să facă și că 

însoțitorul ei era responsabilul CIA, ceea ce explica apelurile telefonice 
și eliberarea. 

  

          

La începutul anilor 1970, acești lorzi ai haosului au transformat 
California într-un teren de ucidere. L-am avut pe Zodiac Killer, Hillside 

Strangler, Freeway Killer, Death Angel Manchurian Candidați și multe 
altele, toti aparent programate victime ale MK-ULTRA, Project 

CHATTER și Project AL CONSTRAN. Multe dintre rapoartele martorilor 
iau următoarea formă: 

  

„În seara zilei de 25 iunie 1988, … a primit un telefon. Când a răspuns, 
la fel ca în filmul „Candidatul Manciurian”, părea să intre într-un fel de 

transă. Chiar dacă era ziua lui liberă, și-a îmbrăcat uniforma de paznic, 
apoi a încărcat un revolver 357 Magnum și a ieșit pe ușă. S-a dus direct 

la postul său de pază la un depozit din Concord, CA, unde a ucis două 
persoane și a rănit alte 5 ca la o vanatoare de curcan. Crimele au fost 

total neprovocate și el a fost descris de martori nu doar ca fiind lipsit 
de expresie în timpul atacului asupra unor oameni nevinovați, ci „ca un 

zombie” și „într-un fel de transă”. „Se uita la mine, dar se uita prin 

mine.” Poliția a spus că atunci când l-au arestat, singura lui declarație 
a fost „Fie ca forța să fie cu tine”. 

  

Au fost multe astfel de incidente în California în această perioadă, cu 

toate semnele și asemănările unei contagiuni virale. Dacă ne gândim 

la o epidemie de gripă, infecția începe lent, apoi atinge rapid un 
apogeu, un fel de punct de criză de mare îngrijorare a publicului, apoi 

aproape brusc scade și dispare. Acesta a fost în mare măsură cazul 
acestor crime violente inexplicabile și atacuri sălbatice care nu au mai 

avut loc niciodată nicăieri; au început, au progresat rapid la o epidemie 
de ucideri aleatorii fără sens de „zombi”, apoi s-au oprit brusc, pentru 

a nu mai apărea niciodată. Acest model, combinat cu cunoașterea 
programelor de control al minții ale CIA, a făcut pe mulți să creadă că 

acest val de activitate bizare a fost rezultatul experimentelor de control 
al minții CIA și, cu siguranță, au existat multe dovezi circumstanțiale 

care să susțină aceste concluzii. 



  

  Dacă nu ar exista atât de multe documente și dovezi care să susțină 
toate acestea, ar părea a fi un fel de coșmar oribil, pervertit sau un 

scenariu pentru un film de groază. Dar nu este un coșmar. Este real și 
acesta este probabil motivul principal pentru care directorul CIA Helms 

a ordonat brusc distrugerea totală a tuturor înregistrărilor CIA MK-
ULTRA, de îndată ce programul a fost descoperit accidental. 

  

Victimele MK-ULTRA 

Marturisirea Claudiei Mullen 

 

Victimele MK-ULTRA  – Claudia Mullen marturisire de pe HRC - Vimeo. 

  

În martie 1995, guvernul SUA conducea sesiuni ale Comisiei 
Consultative a Președintelui pentru Experimentele cu Radiații Umane, 

cu un grup mare de oameni de știință și medici reuniți pentru a asculta 
mărturii despre proiectele de lungă durată ale armatei americane de 

desfășurare a exploziilor nucleare în apropierea zonelor populate 
pentru a determina efectul radiațiilor nucleare asupra unui public 

nebănuitor. La una dintre aceste sesiuni și-a făcut apariția Claudia 
Mullen (30)(31)(32), aducând cu ea o cunoaștere de experiență 

similară și oferind comitetului reunit o litanie de documentație privind 
un vast program CIA care a fost desfășurat pe americani. copii din anii 

1950 până în anii 1970. Claudia și asociatul ei și-au transmis 

informațiile unui „grup de oameni de știință din ce în ce mai șocați și 
vizibil zguduiți” din programul MK-ULTRA, care a supus nenumărate mii 

de copii la procese de ani de zile de abuzuri cu sânge rece și inumane, 
descriind traume bazate pe programarea controlului minții menită de 

CIA să-i transforme pe acești copii în „candidați manciurieni – spioni, 
asasini și șantaji sexuali”. Comisia, spre meritul său, a investigat într-

adevăr și a stabilit că CIA a efectuat cel puțin 4.000 de astfel de 
experimente separate care au implicat aproape 25.000 de copii 

victime. Având în vedere vastitatea programului și numărul de instituții 
și oameni de știință/medici implicați, mulți observatori bănuiesc că 

totalul copiilor victime ar putea fi mult mai mare. 

  

Gottlieb a conceput și organizat o rețea vastă atât în SUA, cât și în 

Canada, de experimente pe copii mici care implicau menținerea lor în 

https://vimeo.com/26846581?embedded=true&source=video_title&owner=4296565
https://targetedindividualscanada.com/2012/08/10/valerie-wolf-claudia-mullen-christine-denicola-testimonies/
https://vimeo.com/26846581
https://vimeo.com/user4296565


captivitate, fiecare copil fiind constant „programat” la vârsta  adultă. 

Mulți dintre acești copii au fost luați de la părinți sau tutori la o vârstă 
fragedă în scopul expres de a-i programa pe o perioadă de zece sau 

mai mulți ani. Alții au fost luați din orfelinate și cel puțin unii au fost 

aparent răpiți pe stradă de bărbații lui Gottlieb, în timp ce alții au fost 
de fapt „cumpărați” de la părinți neîngrijiți, părinți adoptivi sau tutori. 

Prin intermediul unor documente scurse și neclasificate, suntem în 
sfârșit capabili să punem cap la cap câteva dintre piese, unele dintre 

victimele supraviețuitoare venind acum să-și spună poveștile. Guvernul 
SUA și CIA încearcă încă negări, care acum sunt în mare parte 

necrezute, și astfel apelează la tribunale pentru a declara absența 
răspunderii pe motive de securitate națională – refugiul final al unui 

guvern de lași. 

 

 

 

 

 Karen Wiltshire 

Karen Wiltshire a fost una dintre aceste supraviețuitoare, una dintre 

puținele care au putut să-și dovedească victimizarea obținând dosarele 
medicale de la Universitatea Johns Hopkins, unde tatăl ei lucrase în 

Laboratorul de Fizică Aplicată. Karen a fost luată de la părinții ei și 
plasată într-un cămin de copii din Johns Hopkins, părinților ei aparent 

fiindu-le spus că este necesară instituționalizarea ei din cauza unui 
defect cardiac rar. Karen a fost încarcerată la Johns Hopkins din 1961 

până în 1970, a fost hrănită constant cu LSD, a primit tratamente cu 
electroșoc, a întâmpinat traume repetate și abuz sexual și a fost supusă 

la ceea ce ea a numit „alte experimente ciudate”. Ea a spus că a înțeles 
treptat că unul dintre scopurile încarcerării ei a fost că era „antrenată 

să elimine emoțiile și sentimentele folosind torturi asortate și alte 
tehnici”. Ea a fost unul dintre copiii Candidați Manciurian ai lui Gottlieb. 

https://targetedindividualscanada.com/2012/08/10/valerie-wolf-claudia-mullen-christine-denicola-testimonies/


  

Când Karen a început în sfârșit să-și amintească această porțiune 
adânc îngropată a trecutului ei și a obținut documente și dovezi pentru 

a-și confirma amintirile, guvernul SUA i-a spus că este singurul copil 
care a avut acele experiențe, dar în căutarea adevărului despre ea. 

propria viață, Karen a întâlnit mulți alții care, în copilărie, au trăit o 
soartă similară. Karen a spus: „Planul a fost să plătească câteva victime 

simbolice și să distrugă restul.”, și că sursele Pentagonului i-au spus 
de atunci că doreau cu orice preț să evite dezvăluirea acestor povești. 

Cazul lui Karen este important pentru că nu numai că a deschis această 
cutie a Pandorei pentru ea însăși, dar i-a ajutat pe mulți alții să obțină 

dovezi care să confirme propriile experiențe similare în această 
secțiune a Camerei Ororilor a lui Gottlieb. Karen a murit înainte de a 

vedea rezultatul efortului ei intens, de ani de zile, de a afla adevărul, 

dar a reușit să deschidă o ușă pentru multe alte copii victime ale lui 
Gottlieb. 

  

 

Carol Rutz 

“Povestea pe care vreau să vă spun este a lui Carol Rutz, o persoană 

pe care Karen a ajutat-o și care a trăit ca să vadă unele rezultate. 

https://www.illuminatirex.com/monarch-mind-control/


Paragrafele care urmează sunt povestea lui Carol preluată dintr-un 

discurs public pe care l-a ținut cu câțiva ani în urmă. Am sortat și 
reorganizat comentariile ei și le-am editat pentru concizie și fluiditate. 

Cuvintele sunt tot ale ei, dar numai cele indicate prin ghilimele sunt 

ghilimele precise. 

  

Ne vom întoarce acum la povestea unei alte supraviețuitoare pe nume 
Carol Rutz, care nu numai că și-a amintit în cele din urmă întregul ei 

trecut sordid CIA, dar a scris o carte în care descrie calvarul ei. Ea 

spune că atât de mulți oameni au contactat-o de la lansarea cărții ei, 
spunându-i că până când nu citesc despre experiențele ei „creeau că 

sunt singuri și nebuni”. După cum se întâmplă, nu au fost niciunul. 
(33)(34)(35) 

  

Carol începe prin a spune: „Ca supraviețuitor al programului CIA MK-
ULTRA, mi-am început căutarea intensă pentru a documenta unele 

dintre experimentele de control al minții la care am devenit parte. 
Printr-o serie de solicitări FOIA către diferite departamente ale 

guvernului și printr-o cercetare exhaustivă, am adunat o cantitate 
incredibilă de material care... validează experiențele mele personale.” 

Ea continuă: 

„CIA mi-a cumpărat serviciile de la bunicul meu în 1952, începând cu 
vârsta fragedă de patru ani. M-a încărcat cu valiza mea mică în timp 

ce mama dădea naștere pe sora mea mai mică. În acea zi, am fost 

condus la Detroit, unde m-am îmbarcat într-o aeronavă spre New York, 
la o unitate finanțată de CIA pentru a face experimente ascunse. Prima 

mea călătorie cu avionul s-a încheiat într-un coșmar care avea să mă 
bântuie în următorii 45 de ani. Am devenit un experiment uman – parte 

a căutării lor pentru o modalitate de a prelua controlul asupra minții 
unui bărbat. Pe parcursul acestor experimente, ei au creat 

[personalități alternative] pentru a-și îndeplini oferta – „Candidații 
Manciurian” este un termen potrivit. 

  

În următorii doisprezece ani, am fost testată, antrenată și folosită în 
diferite moduri. Toată programarea care mi-a fost făcută de CIA a fost 

să-mi împartă personalitatea făcându-mă un sclav conformator. 
Era  bazat pe traume, folosind lucruri precum electroșoc, hipnoză, 

privare senzorială și droguri. Mai târziu, trauma nu a fost necesară, 
doar hipnoza realizată cu declanșatoare implantate și ajustări 

ocazionale care au avut loc la Baza Aeriană Wright Patterson, nu 
departe de casa mea... alte tipuri de traume au fost folosite pentru a 

https://www.dougriggs.org/A_Nation_Betrayed_by_Carol_Rutz.pdf
http://www.whale.to/b/rutz7.html
https://www.illuminatirex.com/monarch-mind-control/


mă face să mă plâng și să-mi despart personalitatea (pentru a creați 

personalități multiple pentru sarcini specifice). Fiecare [personalitate 
alternativă] a fost creată pentru a răspunde la un declanșator post-

hipnotic, apoi pentru a realiza un act și (nu mi-aș aminti) mai târziu.” 

În primele zile ale experimentelor mele, au folosit serul adevărului, 
precum și șocul electric pentru a identifica [personalitățile alternative] 

[apoi] care locuiau în mine. Au folosit tehnici de vizualizare pentru a 
crea modificări în propriile lor scopuri nefaste.” 

 

Carol a menționat o carte a Dr. Colin Ross, intitulată „Bluebird: 

Deliberate Creation of Multiple Personality by Psychiatris”, (36)(37) în 
care afirmă că cartea sa „documentează acei medici care lucrau în baza 

contractelor guvernamentale MKULTRA în scopuri specifice: spărgând 
mintea și reconstruind-o. Acești medici, și eu folosesc acest termen în 

mod vag, căutau copii care aveau capacitatea de a se disocia de 
realitate pentru proiectele lor. Mă potrivesc cu factura.” 

 

Carol spune că Sidney Gottlieb, directorul personalului serviciilor 
tehnice al CIA care conducea MK-ULTRA, a fost direct și puternic 

https://www.amazon.com/Bluebird-Deliberate-Creation-Personality-Psychiatrists/dp/0970452519
https://globalnoncompliance.webnode.page/news/bluebird-deliberate-creation-of-multiple-personality-by-psychiatrists/


implicat în abuzul și programarea ei. Ea a spus că o parte din ea era ca 

„o parte de bebeluș” pe care Gottlieb o va hrăni, o ține și o hrănește 
cu biberonul, ca parte a unui program pentru a o lega de el, în ceea ce 

ea descrie ca „crearea unei dihotomii interne de unde credeam că 

depind. asupra lui pentru hrană – mâncare, băutură, dragoste etc.” 
Referitor la Gottlieb, Carol a spus în continuare: „Când a murit în 1999, 

programarea mea a început imediat să se deterioreze. A fost foarte 
greu să gestionezieși să permiăt sentimentele opuse de dragoste și ură 

pentru acest bărbat. O parte din mine l-a iubit ca pe un tată, iar alte 
părți din mine au simțit ură și dispreț.” 

  

„În timpul experimentelor pe mine, electrozi au fost introduși în 
ghidajele de mânecă și creierul meu a fost sondat în timp ce cineva din 

cameră înregistra ceea ce se spunea. Dr. Penfield le-a spus că creierul 
meu era ca un magnetofon și că trebuie doar să mă ducă înapoi în 

timp. A făcut asta atingând diferite puncte din creierul meu. Ei au 
continuat să înregistreze amintirile induse din imaginile din trecutul 

meu, iar mai târziu Sid Gottlieb le-a folosit pentru viitoarele sesiuni de 
programare. Au fost captate fulgerări de energie detectabile și a fost 

făcută o înregistrare care a asigurat medicii că într-adevăr lucrează cu 
diferite părți ale personalității mele, separate și în afară de ele, că în 

cele din urmă se vor trezi din nou.” 

  

Carol a mai spus că o parte din ceea ce a experimentat a fost ceea ce 

ea a numit „programare generală” în cadrul principalei „personalități 
de control”, iar după aceea, Gottlieb și oamenii săi vor lucra la celelalte 

personalități ale ei. Ea a spus, 

„Unul dintre copiii mei [personalități alternative] a fost antrenat sexual 

pentru a compromite bărbații cu putere, astfel încât să poată fi 
șantajați la o dată ulterioară.” Potrivit ei, ea a experimentat o mare 

parte de programare sexuală, care „a eliminat orice convingere morală 
învățată a supraviețuitorului, astfel încât funcția să poată fi îndeplinită 

fără inhibiție, [și care a inclus] pornografia infantilă, prostituția și 
antrenamentul sexual folosit pentru beneficiul unui handler pentru 

șantaj sau uz personal.” 

Claudia Mullen, la care m-am referit mai sus, a descris experiențe 

foarte asemănătoare din timpul copilăriei ei ca prizonieră CIA. În 
mărturia ei, ea a spus parțial: 

  



„Am fost învățată să vorbesc cu bărbați în vârstă și încurajată să devin 

prietenoasă cu bărbații în vârstă și, în cele din urmă, când am fost 
suficient de mare, am fost trimisă în ceea ce ei numeau câmpul 

operațional și aveam să fiu fotografiată cu oficiali guvernamentali și 

agenții (CIA). ), medici care au fost consultați, șefi de universități și 
fundații private – toate cu șansa ca, dacă fondurile guvernamentale 

ar  începe să scadă, ei au vrut să poată șantaja sau constrânge bărbații 
să se asigure că proiectele vor continua. Acesta a fost scopul final. 

Proiectele trebuiau să continue cu orice preț. Au trebuit să antreneze o 
anumită cantitate de tinere să meargă în jur, iar eu am fost trimis într-

o tabără în Maryland timp de trei săptămâni când aveam nouă ani, iar 
acesta a fost primul meu antrenament despre cum să-i mulțumesc 

sexual bărbaților. Am trecut printr-un curs de formare, ca un seminar.” 

  

 

Dr. Penfield 

Carol a spus: „A fost creată o altă (personalitate alternativă) și i s-a 

spus că este un robot pentru a stoca informații”, și că există și „un 
ucigaș antrenat, un asasin adormit”, care nu ar simți nicio teamă și ar 

fi fost instruit în utilizarea anumitor tipuri de arme sau alte metode de 
ucidere. O altă parte a fost „programarea de autodistrugere instalată 

în cazul în care un supraviețuitor ar începe să-și amintească. A fost 
folosit pentru a le împiedica să devină publice.” Ea a spus că o altă 

parte a programului de autodistrugere este legată de asasinate dacă 
supraviețuitorul ar fi capturat și că în fiecare caz ar exista o amnezie 

totală între diferitele personalități. 

  

https://www.mcgill.ca/library/branches/osler/special-collections/penfield


Ea a scris că a obținut un document guvernamental din 21 noiembrie 

1951, emis cu câteva luni înainte de a fi experimentat pentru prima 
dată, în care CIA se asigura că acest proiect nu va fi niciodată făcut 

cunoscut. „Documentul spune: „Ar fi necesar să fim extrem de atenți 

cu privire la acoperirea completă a întreprinderii. Nu aș vrea ca nimeni 
aici în (șters), cu excepția (șters) și eu însumi să știe despre asta... 

Fondurile necesare pentru susținerea lucrării nu ar avea nicio 
identificare și nu ar ridica întrebări. Chiar și pe plan intern în CIA, cât 

mai puțini indivizi ar trebui să fie conștienți de interesul nostru pentru 
aceste domenii și de identitatea celor care lucrează pentru noi.” 

  

Un alt document CIA pe care Carol le-a obținut din 1951 a declarat în 
mod specific: 

„s-ar face studii experimentale... și se va acorda o atenție specială 

stărilor disociative... Astfel de stări pot fi induse și controlate într-o 
oarecare măsură prin hipnoză și medicamente... Experimentatorii vor 

fi interesați în mod deosebit de stările disociative și se va încerca să 
induce o serie de stări de acest fel... Se vor institui studii de învățare 

în care subiectul va fi recompensat sau pedepsit pentru performanța 

sa de ansamblu și întărit în diferite moduri cu șocuri electrice etc. În 
alte cazuri se vor folosi droguri și trucuri psihologice pentru a-și 

modifica. atitudini. Munca noastră și munca altora indică faptul că 
există o mare posibilitate ca amnezia totală sau o amnezie aproape 

totală să urmeze utilizarea tehnicii noastre ca regulă generală.” 

Carol a făcut referire, de asemenea, la un alt document guvernamental, 
acesta din 1954, obținut dintr-o solicitare FOIA și enumerând câteva 

dintre domeniile de interes ale acestui program. Voi enumera aici 
câteva dintre acestea pe care Carol le-a notat, dar mai întâi de observat 

că documentul începe prin a specifica ferm că aceste experimente sunt 

„cercetari practice [și nu] teoretice în curs de desfășurare... Natura 
acestei cercetări trebuie să includă 20 de probleme specifice.” 

o Putem în decurs de o oră, două ore, o zi etc., să inducem 

o stare [hipnotică] la „un subiect nedoritor” în așa măsură 
încât să facă un act în folosul nostru? (Raza lunga). 

o Am putea prinde un subiect și în interval de o oră sau două 
prin control post-hipnotic să-l punem să prăbușească un 

avion, să distrugă un tren etc.? (Activitate scurtă, 
imediată) 

o Putem, prin tehnici de [inducere a somnului] și [hipnoză], 

să forțăm un subiect (nu dorește sau nu) să parcurgă 
distanțe lungi, să comită acte specificate și să se întoarcă 

la noi sau să aducă documente sau materiale? Poate o 



persoană care acționează sub control post-hipnotic să 

parcurgă cu succes distanțe lungi? 
o Putem garanta amnezie totală în orice condiții? 

o Putem concepe un sistem de transformare a subiecților 

nedoritori în agenți dornici și apoi să transferăm acel 
control către agenții agenției nepregătiți în domeniu prin 

utilizarea codurilor sau a semnelor sau acreditărilor de 
identificare?  

 

Încă o dată, în circumstanțe normale, acest lucru ar suna fie ca un 
coșmar terifiant, fie ca scenariul unui film B-Grade, dacă nu pentru 

documentele guvernamentale care mărturisesc despre planificarea și 
executarea exactă a unor astfel de programe și experimente și dacă nu 

pentru persoanele care sunt acum. amintind tocmai aceste experiențe 
în detaliu, precum și numele și fețele bărbaților care le-au săvârșit. Și 

încă o dată, nimic din toate acestea nu s-a confruntat vreodată de vreo 
parte a guvernului SUA sau de agențiile sale, nici de sutele sau miile 

de medici care au participat la aceste parodie scandaloase asupra 
copiilor mici, nici de renumitele instituții medicale și educaționale 

americane care a participat și el cu nerăbdare. Nimic din toate acestea 
nu a fost tratat în mod corespunzător de presa americană și, mai ales, 

nu de Congresul SUA care a condus o scurtă sesiune de văruire și apoi 
a îngropat întreaga chestiune cât mai adânc posibil. 

 Cred că acesta este unul dintre locurile bune printre mulți pentru a 
afirma, și pentru a nu rămâne nespus, că americanii nu sunt în nicio 

poziție să arate altor națiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor 
omului când acești americani au schelete ca acestea. în propriul dulap 

pe care niciunul dintre ei nu are curajul să-l înfrunte. 

 

Povestea lui Candy Jones 



Candy Jones, al cărei nume real era Jessica Arline Wilcox, a fost un 

model de modă american, o fată harnică, scriitoare și prezentatoare de 
emisiuni radio din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, despre 

care s-a dovedit că a fost un agent secret al CIA și o victimă a Proiectul 

MKULTRA. (1)(2) Aceasta ar părea intriga unui film de groază, dar 
Jones a început să aibă absențe încurcatoare de la serviciu sau acasă, 

revenind câteva zile mai târziu, fără să știe că fusese plecată și fără a-
și aminti unde fusese sau ce ar fi putut să fi avut. Jones s-a dovedit a 

fi un subiect hipnotic ideal și, după câteva sute de ore sub hipnoză, 
medicii și familia ei au reunit personalitățile alternative care au fost 

create în această femeie. (38)(38a) 

  

Potrivit cărții lui Donald Bain, The Control of Candy Jones (39), „Arlene 

era calificată să folosească explozivi, să lupte în luptă strânsă cu arme 
improvizate, cum ar fi un ac de pălărie, și a învățat despre 

mușamalizări și comunicații. Ea a învățat cum să omoare cu mâinile 
goale, cum să reziste durerii și cum să facă față metodelor de 

investigare. În calitate de Arlene, (una dintre personalitățile ei 
alternative), ea a susținut că a vizitat multe tabere de antrenament, 

baze militare și unități medicale secrete din SUA și din alte țări.” Se 
pare că condiționarea ei era atât de profundă încât Arlene se sinucidea 

la comandă și purta întotdeauna ruj care conținea otravă, care putea fi 
folosită pentru a se sinucide dacă era capturată. Bain a documentat că, 

pentru a demonstra succesul lucrării sale asupra lui Arlene, un doctor 

Jensen a pus o lumânare aprinsă în vaginul deschis al lui Candy, fără 
să înregistreze nici durere, nici frică, o demonstrație pe care a făcut-o 

în prezența a 24 de medici într-un auditoriu de la Cartierul general al 
CIA din Langley, Virginia. Candy, în rolul lui Arlene, a fost trimisă în 

Taiwan de cel puțin două ori în misiuni de testare, livrând plicuri. Acolo, 
ea a fost torturată cu ținte electrice pentru a vedea dacă o vor sparge; 

dar ea nu. Sexualitatea profund pervertită pare să fi fost un element 
implicit în agenda secretă. În episoade care sunt deranjante de citit, ea 

a fost adesea dezbrăcată, pusă în pat, drogată, hipnotizată și torturată. 
Cartea lui Bain conține detalii pe care preferați să nu le cunoașteți. 

  

Psihiatrii guvernamentali s-au grăbit au marcat-o pe Jones cu 
„sindromul memoriei false”, dar Bain menționează o dovadă de 

coroborare care a apărut când „Jones a ținut accidental de un pașaport 
al lui Arlene Grant: Jones într-o perucă întunecată și machiaj închis la 

culoare”, dar femeia a susținut că nu cunoaștea pașaportul și nici nu-
si amintirea că a pozat pentru fotografii. Bain a remarcat, de 

asemenea, că în 1971, un articol al expertului în hipnoză George 
Estabrooks (un alt practicant MK-ULTRA) a fost publicat în Science 

https://medium.com/war-is-boring/the-cias-operation-midnight-climax-was-exactly-what-it-sounded-like-fa63f84ad015
https://canalhistoria.pt/
https://vigilantcitizen.com/latestnews/how-a-leading-american-fashion-model-came-to-be-experimented-upon/
https://historycollection.com/the-curious-case-of-the-attractive-secret-agent-candy-jones-the-dark-secrets-of-the-project-mkultra/3/
https://www.amazon.com/CIAs-Control-Candy-Jones/dp/1569802394


Digest, unde „Estabrooks a discutat deschis despre crearea de succes 

de curieri amnezici de tipul pe care Jones pretindea că a fost”. 

  

Holocastul Micilor Copii cauzat de CIA – si Crima secolului in 

Canada 

                                                      În anii 1940 și ’50, copiii din 
Quebec născuți de femei necăsătorite au fost adesea predați 

orfelinatelor și instituțiilor psihiatrice conduse de catolici. 

(Congrégation des Soeurs de la Charité de Québec/Patrimoine 
immatériel religieux du Québec) 

  

         Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, Biserica Catolică din 
Canada, cel puțin în provincia Quebec, era operatorul de facto al 

orfelinatelor și până la sfârșitul războiului avea aproximativ 200.000 de 
copii care își ocupau facilitățile cu subvenții guvernamentale. Biserica 

a conceput un plan de îmbogățire prin reclasificarea tuturor 
orfelinatelor lor ca instituții mintale, deoarece subvenția 

guvernamentală la acea vreme era de câteva ori mai mare pe copil 

bolnav mental pe lună decât pentru unul sanatos. Schema a fost 
aprobată de premierul de atunci al Quebecului, Maurice Duplessis, iar 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/duplessis-orphans-class-action-1.4537218
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/duplessis-orphans-class-action-1.4537218


copiii vor fi cunoscuți pentru totdeauna drept „Copiii Duplessis”. 

Desigur, după reclasificare, toate evidențele copiilor au fost permanent 
modificate pentru a-i cataloga pe fiecare drept retardat mintal sau 

suferind de vreo altă boală mintală. A fost destul de rău, dar 

orfelinatele / instituțiile au fost un iad pentru copii înainte de 
amestecare și s-au deteriorat substanțial după aceea. Biserica catolică 

a fost renumită de foarte multă vreme pentru cruzimea față de copii, 
așa cum au indicat ultimele decenii de dezvăluiri despre abuzul sexual 

asupra copiilor, dar au fost mult mai multe. Călugărițele catolice erau 
renumite pentru ticăloșia, cruzimea și abuzul fizic și sexual asupra 

băieților și fetelor, atât în școlile și orfelinatele lor, cât și în alte locuri, 
dar în acele vremuri „lucrarea lui Dumnezeu” și cei care o făceau erau 

aproape fără discuție sau critică. . După remanierea și recategorizarea 
copiilor ca deficienți mintal, aceștia au fost în multe cazuri tratați ca 

niște animale. Mulți copii, la împlinirea vârstei de 14 sau 15 ani, au 
făcut eforturi curajoase pentru a scăpa, mulți reușind, iar restul fiind 

aspru pedepsiți. (40)(41)(42)(43)(44)(45) 

  

Înainte de momentul acestui eveniment, CIA a fost deja implicată de 

mulți ani într-o gamă largă de torturi, interogații extrem de dure, 
încercări de programare mentală și multe altele. La acea vreme, cea 

mai mare plângere a lui Dulles fusese că nu aveau „destui cobai umani 
pentru a încerca aceste tehnici extraordinare”. Cu ajutorul lui 

Dumnezeu, îngrijorările lui aveau să se evapore în curând. Dulles 

făcuse deja aranjamente cu Ewen Cameron de la Allan Memorial 
Institute și de la Universitatea McGill din Montreal pentru a conduce 

unele dintre cele mai condamnabile experimente ale CIA, multe dintre 
acestea implicând copii, pe pacienți în esență sănătoși detașați prin 

subterfugii de la spitalele locale pentru a se stabili în ceea ce privește 
a fost de fapt clinica privată de tortură a lui Cameron. Dulles urma să 

se lăudeze mai târziu că „Spitalul Memorial Allen din Canada este o 
sursă bună pentru cobai umani”. În urma acestui succes și la scurt timp 

după ce l-a recrutat pe Gottlieb să conducă proiectul său MK-ULTRA, 
Dulles a avut câteva întâlniri secrete cu oficialii Bisericii Catolice și 

Maurice Duplessis pentru a aranja accesul CIA la marea rezerva de 
acești copii proaspăt retardați pentru mulți dintre minți... experimente 

de control și programare umană. Dr. Wilder Penfield (46) a fost unul 
dintre bărbații profund implicați în aceste atrocități, dar Universitatea 

McGill face o văruire uimitoare pe Penfield, fără a menționa implicarea 

sa extinsă în atrocitățile MK-ULTRA. În acele zile, s-ar părea că 
Universitatea McGill a fost coruptă până la capăt, implicată nu numai 

în Cameron's Sleep Room, ci aproape sigur cu tragedia orfanilor 
Duplessis. 

  

https://historyofrights.ca/encyclopaedia/main-events/duplessis-orphans/
https://sputniknews.com/world/201512151031794624-duplessis-orphans-canada-quebec-catholic-church/
http://www.infobarrel.com/Quebecs_Duplessis_Orphans
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/duplessis-orphans
http://canadiangenocide.nativeweb.org/duplessis_orphans.html
https://www.cbc.ca/archives/topic/the-duplessis-orphans
https://www.mcgill.ca/library/branches/osler/special-collections/penfield


Abia la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990 au început să iasă 

la iveală unii dintre copiii victime ale acestei farse de decenii 
sponsorizate de CIA, iar indignarea publică a fost palpabilă. În mod 

firesc, Dumnezeu nu este supus unor trivialități precum delictele sau 

procesele și, în orice caz, biserica până astăzi neagă orice și totul. 
Guvernul canadian nu a fost atât de norocos, a trebuit în cele din urmă 

să plătească multe zeci de milioane de dolari – o adevărată mizerie, în 
termeni reali, în comparație cu numărul imens de victime și perioadele 

extinse de supunere a acestora la inumanitățile pe care le-au 
întâlnit.(47) De asemenea, CIA a fost dat în judecată, dar a învinuit 

guvernul canadian în totalitate, în mare măsură tratând de puterea 
videoclipurilor sexuale pe care agenții CIA au fost suficient de 

inteligenți să le facă despre guvernul canadian și oficialii bisericii 
implicați în mai multe acte sexuale cu multe dintre ele. aceiași copii 

mici. Fiind astfel compromisă, Canada a trebuit să plătească singura 
nota. Nu numai atât, dar Duplessis formase relații mai bune cu CIA 

decât a făcut guvernul federal al Canadei, lăsând guvernul național al 
țării să plătească toate facturile și să ia cea mai mare parte a vineii. A 

fost făcut cu inteligență. Și, bineînțeles, prim-ministrul canadian, Justin 

Trudeau, a inițiat o ordonanță totală pentru toate probele și amână 
audierea și compensarea cât mai mult posibil.(48)(49) 

  

Dar nu s-a terminat, și poate nu va fi terminat niciodată. Multe dintre 

victime încă se manifestă și mulți cer până astăzi o anchetă publică 

completă asupra tuturor aspectelor acestei tragedii imense care nu au 
fost niciodată explorate. Unul dintre aceste „capete de acuzare” este 

un cimitir în masă de 800 de acri, la care biserica se referă cu drag 
drept „cocina de porci”, care conține, după majoritatea rapoartelor, 

multe mii de cadavre mici. Mulți dintre cei care erau copii deținuți ai 
acestor orfelinate au raportat în mod constant ca una dintre sarcinile 

lor transportul cadavrelor care urmează să fie aruncate în acest cimitir, 
mai mulți raportând că au îndeplinit această sarcină de 60 până la 80 

de ori fiecare. Nu s-au păstrat înregistrări, cel puțin niciuna pe care 
Biserica Catolică dorește să le elibereze. Este chiar mai rău decât am 

sugerat aici, deoarece numărul total de copii mici implicați în toate 
aspectele acestui lucru a fost estimat în mod fiabil la aproximativ 

300.000, dintre care unii au supraviețuit, alții au scăpat, iar alții au fost 
plasați în cutii de carton pe navele de marfă maritime și expediate în 

alte țări fără alte informații. Estimările numărului total de copii care au 

murit variază de la cel puțin câteva zeci de mii până la 100.000. O 
modalitate de a determina numărul morților ar fi ca armata să 

efectueze un radar subteran și să scoată lopețile, dar acest lucru nu se 
va întâmpla niciodată. 

constant ororile castelului lui Dracula provocate unor vieți atât de mici 

și inocente, povești despre experimente cu droguri și privare, 

https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/veterans-file-legal-complaint-on-cia-mkultra-and-chemical-warfare-experiments/
https://www.cbc.ca/news/canada/canadian-government-gag-order-mk-ultra-1.4448933
https://www.cbc.ca/player/play/1082466371825


brutalitate, tortură, abuz sexual de orice fel și multe altele. Gottlieb și 

echipa sa pervertită, părăsită de Dumnezeu, au torturat și ucis mii de 
copii mici, iar nimeni din Guvernul Quebecului sau din Parlamentul 

Canadei nu a avut curajul să deschidă această cutie de cadavre a 

Pandorei care a adus o contribuție atât de puternică la medalia lui 
Gottlieb. de Onoare. Ca țară, Canada are mai puține păcate decât 

majoritatea, dar cele pe care le are, sunt atât de reprobabile, incat 
inima ta va sângera și te va face să te rușinezi că ești canadian. Și 

provincia Quebec este o lașă până în adâncul rădăcinilor sale, refuzând 
să înfrunte această tragedie imensă și să pună capăt atâtor mii de vieți 

deteriorate iremediabil. Niciun canadian nu va avea vreodată dreptul 
moral de a arăta cu degetul la orice altă țară pe tema drepturilor 

omului. Au fost mult mai multe, atât de multe povești care dezvăluiau 
în mod  

  

Acest program josnic s-a desfășurat nu numai cu participarea activă a 
Bisericii Catolice din Quebec și Canada, ci cu deplina cunoaștere și 

complicitate a Vaticanului însuși. Unele victime au scris individual sute 
de scrisori oficialilor Vaticanului, petițiile datând de mai multe decenii, 

în încercarea de a găsi sprijin pentru anchetă și închidere, dar fără 
rezultat. Sunt ignorați. Toți, la toate nivelurile de guvernare, atât în 

SUA, cât și în Canada, în vasta organizație mondială a Bisericii Catolice, 
Colegiul Medicilor și Chirurgilor și, mai ales, în mass-media, auseretizat 

totul pentru a-i proteja pe vinovați și pentru a preveni adevăruri 

depline de la început să fie cunoscute. Probabil că toate înregistrările 
au fost distruse, împreună cu viețile. Unele dintre adevăruri au apărut 

în micile programe de radio, victimele descriind în termeni grafici și 
îngrozitori poveștile despre cum copiii mici au fost torturați, uciși, apoi 

aruncați în coșul de porci. Au fost cu siguranță zeci de mii de copii mici 
care au suferit inumanitățile lui Gottlieb și poate mai mult de 100.000. 

Mulți au murit atunci și mulți alții au murit de atunci, ducându-și 
poveștile în mormânt. 

  

Victimele încă în viață descriu terori ale LSD-ului sau drogurilor similare 
care alterează mintea, bătăi fizice, torturi de atâtea feluri, de a fi închiși 

în lanțuri și de biciuiri repetate în timp ce sunt găleți ca un câine, 
privare interminabilă de somn, lobotomii, gheață pe termen lung. -băi 

reci, abuz sexual de orice fel, crime și atâtea alte crime de depravare 
care șochează conștiința. Au fost supuși unei terapii incredibil de crude 

și frecvente cu electroșocuri de înaltă tensiune, injecții cu medicamente 
care modifica mintea atât de puternice încât copiii aveau nevoie mai 

întâi să fie reținuți în cămăși de forță. Există rapoarte confirmate 
despre „copii din case sparte care au fost vânduți pentru bani pe piața 

neagră și expediați, unii în cutii de carton, pe nave maritime care se 



îndreptau spre porturi străine”. Acei copii care erau cei mai lipsiți de 

apărare, cei în ajutorul cărora nimeni nu va veni vreodată, au primit 
cel mai rău tratament și au ajuns în coșul de porci. Nu a fost făcut nimic 

în Germania de către naziști care să se apropie chiar de ceea ce au 

făcut Gottlieb și CIA în Canada, iar Canada a fost de departe cea mai 
mică parte a crimelor lui Gottlieb. 

Și, de fapt, cel puțin unii dintre autorii Operațiunii Paperclip, acei 

criminali de război importați de Dulles în SUA din Japonia și Germania, 
au fost inserați în aceste porțiuni ale programelor MK-ULTRA ale lui 

Gottlieb, cu povești repetate și chiar câteva fotografii care apar 
confirmă că însuși Mengele a participat la unele dintre aceste 

sesiuni.  (50) Și totuși nimeni nu a fost niciodată tras la răspundere. O 
sursă a remarcat că Spitalul Sfantul Arhanghel Mihael din Quebec era 

notoriu ca un loc în care mulți orfani Duplessis au dispărut în 

experimentele secrete ale CIA ale lui Gottlieb. Anuarul instituției din 
1949 conține fotografii cu un bărbat cu o asemănare uluitoare cu Josef 

Mengele, ceea ce s-ar putea să nu fie o surpriză completă, deoarece cu 
ajutorul „liniei de șobolani” a Vaticanului, Mengele a scăpat din 

Germania și a călătorit în SUA – unde se pare că el a cutreierat liber 
destul de mult timp înainte ca mass-media și publicul să-l facă prea 

fierbinte pentru ca CIA să-l poată gestiona și a fost transbordat în 
America Centrală cu finanțare guvernamentală SUA. În mod ciudat, 

reporterul a discutat fotografia cu oficialii Centrului Memorial evreiesc 
al Holocaustului din Montreal, doar pentru a fi respinsă cu comentariul: 

„Și ce dacă este Mengele?” Bănuiesc că depinde de al cui bou este 
înțepat. 

 

Orfanii de la Duplessis. Spine Online 

http://lunamoth1.blogspot.com/2011/06/dr-mengele-comes-to-quebec-1949.html
https://spineonline.squarespace.com/the-vault/duplessis-orphans


Avocatul unei victime a declarat că toate dovezile indicau că biserica 

catolică a încheiat o înțelegere cu CIA, cu deplina cunoștință a 
guvernului din Quebec „pentru a preda copii perfect sănătoși în 

schimbul banilor, dând medicilor posibilitatea de a experimenta în voie, 

deoarece noi toți erau considerați nebuni.” Un psihiatru CIA i-a 
etichetat pe copii drept „oricum cu defecte” și, într-un articol intitulat 

„Curățirea etnică a „inapt mintal”, un eugenician a folosit ocazia să facă 
campanie pentru sterilizare pentru a preveni mamele să „umple 

leagănul cu copii degenerați”. . Ororile lui Gottlieb MK-ULTRA din 
Canada au fost ceea ce unii au numit „un program de genocid psihiatric 

organizat”. 

Amintirile dispărute din camera de somn 

 

Dr. Ewan Cameron 

O altă parte a programului secret MK-ULTRA al CIA de spălare a 

creierului și control al minții a fost transplantată în Canada pentru a 
evita răspunderea SUA și a fost inițial necunoscută nici măcar 

guvernului canadian. Un doctor Ewan Cameron de la Allan Memorial 
Institute din Montreal, Canada și care lucrează la Universitatea McGill, 

a condus unele dintre cele mai condamnabile dintre experimentele CIA, 
multe dintre acestea pe copii mici. și implicând abuzul lor sexual 

extraordinar, inclusiv actul sexual cu politicieni proeminenți. （51)（

52)（53)（54）În 1957, cu finanțare CIA și sub supravegherea lui 

Gottlieb, Dr. Cameron a început Subproiectul 68 MKULTRA, 

experimente care au fost concepute pentru a „de -modela” indivizii, 
ștergându-le mințile și amintirile – reducându-le la nivelul mental al 

unui sugar – și apoi să-și „reconstruiască” personalitatea într-o 
manieră pe care o alege. Aceste experimente au constituit o catastrofă 

umană care a dezbrăcat definitiv și total multe sute de canadieni de 
identitatea lor. 

 Pentru a avea o unitate privată și secretă, Cameron a folosit banii CIA 
pentru a transforma niște grajduri de cai din spatele Institutului într-o 

https://www.mcgilltribune.com/mind-control-mcgill-mk-ultra/
https://mkultragirl.org/category/dr-ewan-cameron/
https://spartacus-educational.com/JFKcameronDE.htm
https://ahrp.org/1950s-1960s-dr-ewen-cameron-destroyed-minds-at-allan-memorial-hospital-in-montreal/


cameră de izolare și deprivare senzorială elaborată în care ținea 

pacienții încuiați săptămâni întregi. Metodele sale implicau supunerea 
unor pacienți mentali și alți pacienți neinformați la „torturi moderne 

care implică terapie masivă cu electroșoc, injecții de droguri, doze 

continue de LSD și come induse chimic menite să distrugă amintirile 
pacienților despre ei înșiși și despre familiile lor. Aceste come induse 

de droguri ar dura până la 90 de zile, timp în care Cameron a aplicat 
numeroase și repetate șocuri electrice de înaltă tensiune, administrând 

adesea multe sute de șocuri de persoană, la puterea normală de 
treizeci până la patruzeci de ori.” (55)(56) 

  

Cameron a experimentat, de asemenea, diverse medicamente 
paralitice și a indus comă cu insulină subiecților săi, dându-le injecții 

mari de insulină, de două ori pe zi, timp de până la două luni o dată. 
El a efectuat apoi ceea ce el numea experimente de „conducere psihică” 

asupra subiecților, mai întâi atașând căști de fotbal pe capul subiecților 
de testare pentru privarea senzorială, apoi redând repetitiv declarații 

înregistrate prin difuzoarele implantate în căști. Pacienții nu puteau 
face altceva decât să asculte aceste mesaje, jucate non-stop săptămâni 

întregi. Într-un caz, Cameron a forțat o persoană (a cărei minte fusese 
deja eliberată prin privarea senzorială și electroșoc) să asculte un 

mesaj fără întrerupere timp de 101 zile. Pacienții care intraseră în 
institut pentru probleme minore, cum ar fi anxietatea sau depresia 

postpartum, au suferit enorm de pe urma acțiunilor lui Cameron, mulți 

și-au pierdut orice memorie a părinților și a familiei și sufereau de 
incontinență permanentă. Multe au devenit legume virtuale. 

 

https://hekint.org/2019/04/30/the-montreal-experiments-brainwashing-and-the-ethics-of-psychiatric-experimentation/
https://newsinteractives.cbc.ca/longform/brainwashed-mkultra


Arlene Tyner a scris despre povestea unei victime: 

  

„Gail Kastner, acum în vârstă de 60 de ani, nu a descoperit că 
experimentele lui Ewen Cameron au fost cauza „vieții irosite” ei până 

când a citit un articol din ziar în Montreal Gazette în 1992.(57) Ea a 
dat în judecată guvernul canadian și Spitalul Royal Victoria din Montreal 

în 1999, după ce guvernul ia respins cererea de despăgubiri. O 
„studentă genială al cărei tată dominator a internat-o la institutul 

pentru depresie”, Kastner spune că tratamentele electroconvulsive de 

„demodare” ale lui Cameron și comele induse de insulină timp de cinci 
săptămâni la un moment dat sunt responsabile pentru o viață de 

coșmaruri țipete, convulsii recurente, pierderea memorie și regresie pe 
termen lung la o stare infantilă (58)(59). Soțul, fiul și sora ei geamănă 

nu au putut tolera comportamentul ei bizar, adică „udă covorul 
sufrageriei, suge degetul mare, vorbește despre bebeluși și vrea să fie 

hrănită cu biberonul”. Abandonată de propria ei familie, a fost salvată 
din lipsă de adăpost de către Serviciul Familiei Evreiești.” 

  

  Multe dintre victime au fost extrase din copii care fuseseră puși în 
grija lui Cameron, iar majoritatea au fost abuzați sexual în cadrul 

experimentului și „terapiei”, multe dintre ele fiind folosite sexual de 
mai mulți bărbați într-o singură ședință. Unul dintre copii a fost filmat 

de nenumărate ori făcând acte sexuale cu oficiali guvernamentali 
federali de rang înalt, într-o schemă creată de echipa MKULTRA a lui 

Gottlieb pentru a șantaja oficialii pentru a asigura finanțarea 
suplimentară pentru experimente. Au urmat procese masive când 

existența acestui proiect a devenit publică. Trebuie remarcat faptul că 
dr. Cameron fusese membru al Tribunalului de la Nürnberg care a 

judecat aspru și aspru pedepsit experimente umane mai puțin rele 

decât ale lui. Dar, de fapt, Cameron, ca și Gottlieb, precum și pervertiții 
înrudiți de la Fort Detrick și Edgewood, au modelat aceste experimente 

în parte pe ceea ce au învățat de la germani, apoi i-au înfrumusețat 
foarte mult. 

  

          În anii 1980, CIA și Departamentul de Stat al SUA au lansat un 
contraatac public vicios împotriva guvernului canadian pentru a pune 

sub semnul întrebării caracterul adecvat al activităților CIA. În 
conferințele de presă, interviuri și pledoariile Curții, CIA a declarat în 

mod repetat că Canada l-a finanțat și pe Cameron și, prin urmare, 
atrocitățile au fost vina Canadei. Un procuror al SUA a susținut: „Vom 

pune pe gât finanțarea guvernului canadian pentru Cameron”. Inițial, 
guvernul canadian a intenționat să depună acuzații împotriva SUA și 

https://www.theglobeandmail.com/news/national/suit-alleges-infamous-md-ruined-woman/article22402086/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/suit-alleges-infamous-md-ruined-woman/article22402086/
https://www.nytimes.com/2007/09/30/books/review/Stiglitz-t.html


CIA la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, dar americanii au 

agresat Canada atât de mult încât chestiunea a fost uitată. 

  

CIA a fost, de asemenea, responsabilă pentru multe experimente cu 

LSD desfășurate într-un spital de boli psihice din Weyburn, 
Canada(60), de unde a apărut cuvântul „psihedelic”. Potrivit foștilor 

membri ai personalului, CIA a furnizat spitalului cantități enorme de 
LSD, deoarece dorea să învețe efectele asupra persoanelor ale dozelor 

mari și repetate ale acestui medicament. De atunci, spitalul a fost 

închis și toate înregistrările par să fi fost distruse, dar atât personalul 
spitalului, cât și pacienții au fost adesea folosiți în aceste experimente 

și, de-a lungul timpului, spitalul din Weyburn a căpătat o reputație 
profund sinistră. Am fost personal conștient de existența acelui spital 

în timpul tinereții mele, la fel ca mulți dintre noi, și toți au vorbit doar 
pe un ton stins despre poveștile de groază care se scurgeau uneori din 

acea instituție. Există astăzi un site web pentru cimitirul tuturor celor 
care au murit în timpul „cursurilor de tratament” la spitalul 

Weyburn(61), dar singurele înregistrări rămase sunt cu numele și 
datele morții. Orice altceva a fost distrus de guvern și din motive 

întemeiate. 

  

Efectele deprivării senzoriale au ieșit la iveală dintr-o serie de 

experimente destul de inocente efectuate în Canada la Universitatea 
McGill de un doctor Donald Hebb (62) care plătise un grup de studenți 

la psihologie să rămână izolat într-o cameră, lipsit de toate simțuri, 
pentru o zi întreagă, în încercarea de a determina o legătură între 

deprivarea senzorială și vulnerabilitatea capacității cognitive. Hebb a 
fost descris ca „un om talentat a cărui ingeniozitate a revoluționat 

psihologia ca știință” și care a fost nominalizat la Premiul Nobel, deși 

nu sunt sigur că premiul ar fi fost o recunoaștere potrivită pentru 
munca sa. La 6 septembrie 2012, McGill Daily a publicat un articol al 

lui Juan Camilo Velasquez intitulat „MK-ULTRA Violence”(63) care 
confirmă că la 1 iunie 1951 „a avut loc o întâlnire secretă la hotelul Ritz 

Carlton... să lanseze un efort condus de CIA pentru a finanța studii 
despre privarea senzorială”, aceasta fiind o întâlnire la care a participat 

Hebb care trebuia să înțeleagă ce se întâmplă și că aceste „studii” vor 
duce inevitabil la „tehnici de tortură psihologică și interogatoriu”. ”, cu 

Dr. Ewen Cameron câțiva ani mai târziu completând ceea ce Hebb 
începuse. Articolul a continuat: 

„Cercetarea lui Cameron s-a bazat pe ideile de „remodificare” și „re-
mamă” a minții umane. Dr. Cameron a vrut să demodeleze mințile 

pacienților cu aplicarea unui electroșoc extrem de perturbator de două 
ori pe zi... pacienții ar fi puși într-o stare de somn prelungit timp de 

https://www.atlasobscura.com/places/weyburn-mental-hospital
http://eugenicsarchive.ca/discover/institutions/map/519b32ec4d7d6e000000000b
https://www.jstor.org/stable/770204?seq=1
https://eassurvey.wordpress.com/category/mk-ultra-subproject-68/


aproximativ zece zile folosind diferite medicamente, după care au 

experimentat o terapie invazivă cu electroșoc care a durat. timp de 
aproximativ 15 zile. Dar pacienții nu au fost întotdeauna pregătiți 

pentru remodificare și uneori Cameron a folosit și forme extreme de 

privare senzorială. În urma perioadei de pregătire și de demodare a 
urmat procesul de „conducere psihică” sau re-modelare... în care 

Cameron le-a redat pacienților săi mesaje pe casetofone... de până la 
jumătate de milion de ori. 

Experimentele făcute la McGill au făcut parte din proiectul mai amplu 

MK-ULTRA condus de Sidney Gottlieb de la CIA... au compilat toate 
cercetările într-un manual de tortură numit Manualul de interogare a 

contrainformațiilor KUBARK. (64) Da, un „manual de tortură” care ar 
defini în cele din urmă metodele de interogare și programele de 

instruire ale agenției în întreaga lume în curs de dezvoltare. Kubark, 

care este acum ușor disponibil, citează experimentele efectuate la 
McGill ca una dintre principalele surse ale tehnicilor sale pentru 

deprivarea senzorială. Un extras din instrucțiunile adresate 
interogatorilor CIA spune: „Rezultatele produse numai după săptămâni 

sau luni de închisoare într-o celulă obișnuită pot fi duplicate în ore sau 
zile într-o celulă care nu are lumină, care este izolată fonic, în care 

mirosurile sunt eliminate. , etc.”. În esență, paradigma psihologică 
adoptată de CIA nu ar fi fost posibilă fără cercetările lui Hebb și 

Cameron privind deprivarea senzorială și conducerea psihică.” 

  

Externalizarea abuzului sexual asupra copiilor 

 

Dr Kenneth Milner a condus spitalul pentru aproape 40 de ani 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB27/docs/doc01.pdf


Dr. Kenneth Milner 

În primăvara anului 2016, mass-media din Marea Britanie (BBC, 
Telegraph, Mirror) a dezvăluit că foștii pacienți ai Aston Hall, un spital 

de copii din Derbyshire, au început să prezinte afirmații că medicul șef 
al spitalului, un doctor Kenneth Milner a făcut experimente similare 

asupra lor la începutul anilor 1970.(65)(66)) Poveștile au fost toate 
consecvente, femeile susținând că în copilărie erau în mod regulat 

dezbrăcate și legate, apoi supuse diferitelor experimente cu droguri, 
îndurând cel mai adesea relații sexuale forțate. Se pare că unul dintre 

medicamentele administrate în mod obișnuit copiilor a fost amitalul de 
sodiu, care este un barbituric puternic folosit adesea clinic pentru a 

evita inhibițiile. Se pare că cel puțin 100 de copii și poate mulți alții – 
majoritatea având vârsta de 10 până la 12 ani la acea vreme – au fost 

utilizați în mod regulat și în mod repetat pentru o serie de experimente 

cu medicamente care implicau doze mari de diferite antipsihotice și 
anestezice. Mulți raportează că au fost plasați într-o cămașă de forță 

înainte de a primi injecțiile. Plângerile de experimente și abuz au 
început, se pare, împotriva spitalului și a doctorului Milner din mai 

multe surse în urmă cu mai bine de 20 de ani, dar autoritățile au 
neglijat să investigheze. Am suspiciuni și câteva indicii ferme că 

Australia a suferit atrocități similare, care așteaptă, de asemenea, să 
fie descoperite. 

  

Se pare din ce în ce mai posibil ca CIA fie să externalizeze experimente, 
fie cel puțin să lucreze în cooperare cu instituții din alte țări decât 

Canada. Pe această notă, aș adăuga suspiciunile mele puternice că cele 
mai oribile experimente, cele care nu au ieșit încă la lumină, au fost 

externalizate către Haiti și Puerto Rico. Nu este un secret faptul că SUA 
a folosit Haiti de zeci de ani ca un laborator biologic privat și, din 

moment ce acea mică națiune a fost sub controlul absolut al SUA și 
lipsită, prin proiectare, de o voce mediatică eficientă, armata SUA și 

CIA au a putut să desfășoare operațiuni acolo fără rezerve sau inhibiții. 

  

Haiti este, de asemenea, un centru pentru rețelele de pedofilie la nivel 

mondial, operate anterior pentru experimentarea CIA și, ulterior, în 
scopuri similare cu cele ale lui Jeffrey Epstein - distracția  personală și 

captarea politicienilor. O agenție socială italiană a urmărit recent 640 
din 1.000 de site-uri web de pedofilie într-o locație din Haiti, aceste 

site-uri oferind nu numai videoclipuri în direct cu abuzul sexual (unele 

dintre ele oribile) asupra copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani, ci 
și torturi. dintre acești copii, precum și filme snuff.（67） 
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 De asemenea, foarte recent, poliția italiană a distrus o „psiho-sectă” 

majoră care a practicat abuzul sexual asupra copiilor de peste 30 de 
ani.(68) Și, din nou, foarte recent, a existat un raport blestemat al 

Universității germane din Hildesheim a dezvăluit că Senatul din Berlin 

a orchestrat o schemă. care a văzut copii vulnerabili plasați în grija 
unor pedofili cunoscuți timp de zeci de ani.(69) Aceasta a fost, de fapt, 

o mare parte din munca MK-ULTRA și se pare că, deși proiectul ar fi 
putut fi încheiat oficial, acesta a continuat fără încetare, fiind 

externalizate. În 2018, un Dr. Facultatea de Medicină din cadrul 
Universității Nacionale Primare din San Marcos, Peru, a publicat un 

articol intitulat Programul secret al armelor de control al minții din SUA: 
se dezvoltă în America Latină?(70)(71)(72) Bărbatul pare să știe 

despre ce vorbește, urmărind interesul pentru controlul minții de la 
Institutul Rothschild Tavistock din Marea Britanie prin diferiți pași către 

CIA, enumerând multe detalii ale proiectelor și urmărind controlul 
minții de la naziști la DARPA. 

  

Moartea lui Harold Blauer 

  

 

Harold Blauer 

Experimentele cu droguri au fost pe agenda lui Gottlieb încă din primele 

zile de la numire, principalul său handicap fiind lipsa de victime 
disponibile. Ca parte a unei strategii de rezolvare a acestui deficit, el a 

mers mai întâi la sursele evidente ale victimelor neajutorate, cum ar fi 
închisorile, spitalele mintale, orfelinatele, spitalele militare și alte 

instituții, dar proviziile păreau modeste pentru nevoile sale. Apoi, 
Gottlieb, cu ajutorul lui Dulles, a solicitat ajutorul tuturor secțiilor 

armatei, CDC și Departamentele de Sănătate și alte surse pentru a 
aranja victimele de la pacienții civili obișnuiți, și în special cele din 

spitale private și clinici de psihiatrie, deoarece acestea ar fi cele mai 
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probabile. să accepte un tratament experimental fără o provocare 

inteligentă și a cărui mărturie ar fi cel mai puțin probabil să fie 
acceptată fără îndoială atunci când lucrurile au mers prost – așa cum 

au făcut adesea. 

  

Un astfel de eveniment a fost probabil prima crimă a lui Gottlieb, cea 

a unui celebru profesionist american de tenis pe nume Harold Blauer, 
care vizita un psihiatru privat pentru depresie în urma unui 

divorț(73)(74)(75)(76). Gottlieb, prin auspiciile armatei americane, a 

aranjat contracte extrem de secrete și clasificate cu mulți astfel de 
psihiatri privați pentru a efectua studii de droguri fără știrea pacienților, 

substanțele chimice în cauză fiind parțial examinate pentru valoarea 
lor ca arme de bio-război în masă pentru armata, precum și potențialul 

lor mai restrâns cu CIA. În cazul lui Blauer, i s-au injectat doze din ce 
în ce mai mari dintr-un derivat de mescalină extrem de toxic, ultima 

lovitură fiind o supradoză uimitor de uriașă care l-a ucis aproape 
instantaneu. Desigur, mușamalizarea a fost extremă și de succes 

pentru o vreme, fișele sale medicale nu numai că au fost modificate, ci 
și complet rescrise pentru a-l descrie pe Blauer ca schizofrenic și nebun 

și atribuind moartea lui „o inimă slabă”. Abia după 30 de ani, adevărul 
a ieșit la iveală și o instanță a acordat familiei lui Blauer despăgubiri de 

aproximativ 700.000 de dolari pentru moartea lui, CIA și armata 
negănd și protestând până la capăt până când scurgerea de documente 

clasificate a dezvăluit faptele. 

  

Acesta a fost un șablon pe care Gottlieb și CIA l-au urmat timp de zeci 

de ani, provocând moartea unui număr necunoscut, dar cu siguranță 
foarte mare de indivizi, evenimentele întotdeauna planificate cu 

atenție, fără capete libere și cu o negație plauzibilă. Există o urmă 

foarte distinctă de cel puțin sute, și foarte posibil mii, de morți curioase, 
îndoielnice, suspecte și inexplicabile care au urmat pe Gottlieb și grupul 

său în jurul Americii și în lume, timp de cel puțin două decenii. Una, 
după cum se relatează mai jos, a fost moartea lui Frank Olson, în a 

cărui crimă Gottlieb a jucat un rol mai activ, administrând personal o 
supradoză de LSD, apoi inițiind un tratament psihiatric și în cele din 

urmă uciderea lui Olson din mâna lui Lashbrook, o altă conspirație care 
a fost dezvăluită în cele din urmă doar după multe decenii de negare. 

Deoarece Helms a distrus practic toate înregistrările MK-ULTRA, lumea 
nu va ști niciodată suma inumanității îngrozitoare ale lui Gottlieb. 

  

Viata si moartea lui Frank Olson 
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         Frank Olson era un om de știință care lucrase la proiectul MK-
ULTRA al CIA, implicat în experimente pentru a evalua eficacitatea 

anumitor tulpini bacteriene asupra ființelor umane, inclusiv utilizarea 
de către armata americană a agenților patogeni biologici. Dar CIA s-a 

extins cu mult dincolo de experimentele de laborator și a progresat la 
testarea acestor agenți patogeni ca parte a unui program de 

interogatoriu, folosind subiecți umani „suportabili” – prizonieri de 
război coreeni, agenți de spionaj străini reținuți și chiar agenți CIA care 

erau suspectați de neloialitate. Olson avea cea mai înaltă autorizație 
de securitate și fusese martor la multe programe și experimente din 

SUA, Marea Britanie și Europa, dar nu văzuse niciodată rezultatele 
directe ale muncii sale. Apoi, într-o vară, a vizitat o „casă sigură” a CIA 

din Germania și Casa Frankenstein din Marea Britanie la Porton Down, 

unde a asistat la „interogatorii terminale”, bărbați torturați și drogați 
până au murit de agonie din cauza armelor pe care le fabricase. De 

asemenea, făcuse parte din experimentul de masă din Pont St. Esprit, 
Franța, unde CIA aranjase să administreze LSD unui întreg oraș. Olson 

a susținut, de asemenea, că a văzut dovezi documentate ale utilizării 
de către guvernul SUA a armelor biologice în Coreea de Nord în timpul 

războiului din Coreea – așa cum făcuseră și SUA în China. 

  

         Olson a început să aibă probleme serioase cu conștiința și și-a 

exprimat îndoieli morale cu privire la munca sa. El le-a spus colegilor 
că este deranjat de interogatoriile CIA cu tortura până la moarte în 

Germania și de utilizarea războiului bacteriologic în Coreea de Nord. A 
devenit din ce în ce mai vocal în criticile sale la adresa acestor proiecte 

și tocmai aceasta i-a pecetluit soarta. Directorul CIA, Allan Dulles, a 



decis că Olson era un avertizor periculos și un risc pentru securitate. 

În acel moment, Olson a demisionat, iar câteva zile mai târziu era mort. 
Gottlieb îi administrase personal o supradoză uriașă de LSD lui Olson, 

apoi aranjase pentru consiliere „psihiatrică” de la mâna sa dreaptă, 

Lashbrook. Olson se afla într-o cameră de hotel cu Lashbrook, care a 
susținut că s-a sinucis alergând prin cameră, aruncându-se printr-o 

fereastră de sticlă și căzând cu zece etaje până la moarte. (77) 
Povestea inițială a CIA a fost că moartea lui Olson a fost pur și simplu 

un „accident” tragic al unei persoane suferinde și timp de 22 de ani 
familia a crezut narațiunea oficială. Apoi, într-o investigație a 

Congresului SUA asupra atrocităților și crimelor CIA, un document 
desecretizat conținea informații despre un agent CIA căruia i-a fost 

administrat LSD fără știrea sa și apoi escortat la New York în compania 
unui alt agent, unde s-a sinucis sărind. dintr-o fereastră. Familia sa a 

recunoscut imediat circumstanțele morții tatălui lor și a început o 
anchetă detaliată. În cele din urmă, CIA și-a recunoscut 

responsabilitatea, familia Olson a fost invitată la Casa Albă pentru a se 
întâlni cu președintele Johnson, care și-a cerut scuze și a fost de acord 

să plătească familiei o compensație de 750.000 de dolari – cu condiția 

să înceteze orice investigație ulterioară și să nu încerce niciodată să 
determine vreo despăgubire. alte fapte despre moartea lui 

Olson.(78)(79)(80) 

  

Dar familia nu și-a încetat investigația și, în cele din urmă, a exhumat 

și examinat cadavrul lui Olson. Medicul legist a stabilit că Olson a suferit 
o lovitură gravă la cap înainte de a cădea de la fereastră. Multe dintre 

discrepanțe în jurul morții sale au fost în cele din urmă făcute pe deplin 
publice și, în cele din urmă, s-a dezvăluit că Olson a fost ucis de către 

directorul CIA, Allen Dulles, și a fost executat de Gottlieb și Lashbrook, 
că moartea nu a fost nici un accident așa cum s-a susținut prima dată, 

nici o sinucidere ca în povestea ulterioară, dar o crimă deliberată pentru 
a-l împiedica pe bărbat să dezvăluie presei secretele crimelor CIA. Și 

în special, guvernul SUA se temea că utilizarea armelor biologice în 
Coreea de Nord va deveni cunoscută publică. Abia în 2012 s-au încheiat 

toate investigațiile, iar familia a depus un proces masiv împotriva CIA 
și a guvernului SUA pentru uciderea lui Olson. Transcrierile ulterioare 

au dezvăluit că familia a fost invitată să se întâlnească cu președintele 
Johnson în încercarea de a evita „o problemă devastatoare de relații 

publice”, iar banii plătiți familiei erau menționați doar să le cumpere 

tăcerea. Dar fiul lui Olson nu a fost niciodată mulțumit de explicația 
oficială și a petrecut două decenii cercetând evenimentele morții tatălui 

său. Interesant este că cele două persoane care au fost în primul rând 
responsabili pentru mușamalizarea adevărului despre moartea lui 

Olson au fost Dick Cheney și Donald Rumsfeld, care mai târziu aveau 
să devină, respectiv, vicepreședintele lui George Bush și secretarul său 

al Apărării. 
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William Colby 

În ochii CIA, moartea lui Olson a fost atât de „crimă perfectă”, încât 

metoda sa a fost descrisă în detaliu în Manualul lor secret de asasinat, 
care a fost făcut public ulterior, iar Mossad-ul israelian a  folosit studiul 

de caz Olson în pregătirea unității lor de asasinate ca un exemplu 
perfect de „asasinare negată”(81)(82)(83). Dar povestea lui Olson 

este mai complicată decât această singură moarte. Pe parcursul 
deceniilor de investigație, fostul director CIA William Colby a oferit 

familiei lui Olson câteva adevăruri detaliate despre moarte, dar cu o zi 
înainte de o întâlnire cu familia Olson, Colby a fost găsit mort în lacul 

din apropierea casei sale. Se pare că fusese întrerupt în timpul cinei 
fiind singur, cu o masă pe jumătate terminată și un pahar de vin încă 

pe masă și a dispărut în lac. Hotărârea oficială a fost moartea prin înec, 
deși nu s-a oferit nicio explicație cu privire la cum sau de ce s-ar fi 

putut întâmpla acest lucru. 

  

Experimentele biologice ale CIA au inclus nu numai instalația lor de la 

Camp Detrick, care era principala unitate din SUA pentru război chimic 
și biologic, ci și munca considerabilă în Marea Britanie la o instalație 

similară de arme biologice la Porton Down, o locație care deținea 
propriile secrete întunecate care implică agenţii de spionaj ai ambelor 

naţiuni. Marea Britanie a recrutat un Dr. Basson (84) din Africa de Sud 

și Vladimir Pasechnik care a condus programul sovietic de arme 
biologice în Rusia, precum și un om de știință britanic Dr. Larry Ford 

(85). Acești bărbați, împreună cu CIA, dezvoltau boli modificate 
genetic care ar afecta doar grupuri cu caracteristici similare ADN, 

cercetările lor cu arme, inclusiv ciuma bubonică, antrax și alți agenți 
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patogeni fatali. Un alt om de știință implicat a fost doctorul de la 

Universitatea Harvard Don Wiley, care a fost unul dintre cei mai 
cunoscuți cercetători HIV din America și care abia atunci identificase 

proprietățile virusului HIV care îl fac infecțios și modul în care evită 

distrugerea de către antigenele din sistemul imunitar uman. Wiley a 
fost tulburat de succesul său, deoarece, după cum a observat, partea 

întunecată a descoperirii a fost că aceeași informație ar putea fi folosită 
pentru a transforma virușii relativ benigni în ucigași în masă. 

  

La scurt timp după toate aceste evenimente, toți bărbații implicați erau 
morți. Olson fusese ucis mai devreme. Dr. Ford a fost ucis de o explozie 

de pușcă care a fost considerată o sinucidere. Pasechnik a murit în 
urma unui accident vascular cerebral aparent, iar Wiley a murit în 

2001, după o cădere aparent accidentală de pe un pod într-un râu. 
Mulți mai mulți dintre acești oameni de știință au fost găsiți morți, toți 

în circumstanțe suspecte care păreau să implice mușamalizări la nivel 
guvernamental, și toți s-au considerat fie morți naturale, fie sinucideri. 

În toate aceste cazuri, pe măsură ce timpul trece și documentele 
neclasificate devin disponibile, fiecare deces, la rândul său, se 

dovedește adesea a fi fost uciderea deliberată de către CIA și MI6 a 
unor oameni care știau prea multe și nu se putea baza să rămână 

tăcuți.(86) 

  

Proiectul CIA MK-DELTA 

  

MK-ULTRA avea, de asemenea, o componentă străină sub numele de 
cod MK-DELTA, care era un program similar cu intenții similare, dar cu 

oribileconsecinte provocate pe ascuns cetățenilor neștiuți din alte țări. 
Adesea, un agent CIA începea o conversație cu un străin la o cafenea 

de pe trotuar undeva în Europa, se oferea să-i cumpere persoanei o 
băutură și ii turna o doză uriașă de LSD ca practică/exercitiu pentru 

dezactivarea diplomaților sau șefilor de stat străini în viitor, operațiuni 
clandestine. Multe vieți au fost distruse în acest fel, multe dintre ele de 

către Gottlieb personal. Și nu au fost doar indivizi; Gottlieb și armata 

americană au fost, de asemenea, interesați de desfășurarea în masă a 
drogurilor și de nebunia care le însoțește. Iată două povești din multe: 

  

https://www.nytimes.com/2002/11/03/us/california-doctor-s-suicide-leaves-many-troubling-mysteries-unsolved.html


 

Stanley Glickman 

         Un tânăr artist american pe nume Stanley Glickman stătea la o 
cafenea de pe trotuar din Paris în 1952, când un alt american prietenos 

a început o conversație și ia adus lui Glickman o băutură bogată în LSD. 
(87)(88) Supradozajul a fost prea mare și a declanșat un episod 

psihotic înspăimântător. Glickman a avut convulsii, a suferit halucinații 
sălbatice și a trebuit să fie internat. Dar asta trebuie să fi făcut parte 

din plan, deoarece a fost dus la un spital local unde medicii americani 

se pare că așteptau sosirea lui și unde a susținut că a suferit abuzuri 
fizice, mentale și sexuale substanțiale, care includeau reinjectări cu 

LSD. El a susținut că, după prăbușirea sa la cafenea, una dintre primele 
acțiuni ale medicilor americani a fost să-i introducă un cateter metalic 

în penis și să-i administreze acolo electro-șocuri violente, precum și să-
i injecteze în mod repetat medicamente halucinogene suplimentare. 

Până la ieșirea din spital, Glickman suferise o cădere mentală din care 
nu și-a mai revenit niciodată. Nu a mai pictat niciodată și viața i-a 

rămas în ruine. 

  

Dar când au început să apară știrile despre programul MK-ULTRA al 

CIA și au apărut detalii din audierile Congresului, Glickman și-a dat 
seama că fusese una dintre victime și, poate mai important, a reușit 

să-l identifice în mod concludent pe Gottlieb drept omul care i-a sporit 
băutura și care supraveghease tortura „controlului minții” din spitalul 

din Paris. El a intentat un proces (89) pe care CIA și guvernul SUA l-
au obstrucționat și l-au amânat timp de 16 ani, până când Glickman a 

https://whowhatwhy.org/2016/06/03/classic-us-government-experiments-americans-lsd-mk-ultra/
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murit. Dar sora lui a continuat procesul și a ajuns în cele din urmă la 

tribunale. Din fericire, Gottlieb se afla în SUA în acel moment, după ce 
s-a întors din casa lui din India în SUA pentru tratament medical. Cu 

toate acestea, imediat înainte de a fi nevoit să depună mărturie în 

instanță, Gottlieb a murit brusc în spital, New York Times afirmând în 
mod criptic familia sa „refuză să dezvăluie cauza morții sale”. Se pare 

că Gottlieb era tratat pentru o pneumonie minoră când „a intrat brusc 
în comă” din care nu și-a revenit niciodată. Vă puteți imagina distracția 

pe care teoreticienii conspirației au avut-o cu aceasta. 

  

Ea devine mai bine. Procesul s-a desfășurat fără Gottlieb, dar apoi 

dintr-o dată judecătorul – care era în mod clar anti-CIA și se îndrepta 
în mod clar către o judecată substanțială împotriva guvernului și a 

patrimoniului lui Gottlieb – a murit dintr-o dată în urma unui „atac de 
cord” reclamat într-o sală de sport din apropierea tribunalului cu o zi 

înainte de emiterea hotărârii sale. (90) Guvernul SUA a pretins imediat 
autoritatea de a numi un nou judecător în caz și a făcut acest lucru, 

acest nou judecător fiind, în mod ciudat, Kimba Wood,（91）, același 

judecător care a respins același caz cu doi ani mai devreme, susținând 
că a fi o prostie. Caz inchis. Dar au apărut mai multe mai târziu, 

înregistrările spitalului lui Glickman dovedind că doi dintre medicii din 
Paris care îl îngrijeau (împreună cu Gottlieb) erau implicați de ceva 

timp în experimentele LSD ale lui Gottlieb pe indivizi. Poate că va mai 
fi o șansă ca Glickman să primească o închidere postumă. Între timp, 

poate ne putem mulțumi cu perspectiva delicioasă că CIA însăși a fost 
cea care a redus la tăcere buzele lui Gottlieb pentru totdeauna. 

  

 Secretul  Pont-Saint-Esprit 

          

Un mister vechi de 65 de ani a fost în cele din urmă rezolvat de 

jurnaliştii de investigaţie. În 1951, aproape întreaga populație a 
orașului Pont-Saint-Esprit din sudul Franței a fost condusă la isterie în 

masă și nebunie, halucinații și sinucidere. (92)(93)Au murit foarte 
mulți oameni și zeci au fost băgați în cămașe de forță și trimiși în aziluri 

mintale, într-unul dintre cele mai bizare mistere ale lumii. Mulți oameni 
au încercat să zboare pe ferestre sau de pe acoperișurile clădirilor. Un 

bărbat a strigat „Sunt un avion” înainte de a sări pe fereastra de la 
etajul al doilea și și-a rupt picioarele. Un bărbat a încercat să se înece, 

țipând că burta lui este mâncată de șerpi. Un băiețel de 11 ani a 
încercat să-și sugrume bunica. Un altul și-a văzut inima scăpând printre 

picioare și a rugat un medic să o pună la loc. Revista Time scria la acea 
vreme: „Printre cei afectați, delirul s-a ridicat: pacienții se zvârneau 

https://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=144789.0#:~:text=At%20trial%20against%20his%20estate%2C%20the%20judge%20died,jury%20ruled%20against%20Glickman%E2%80%99s%20family%2C%20denying%20them%20justice.
https://www.courtlistener.com/opinion/756423/gloria-kronisch-of-the-estate-of-stanley-milton-gl/
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7415082/French-bread-spiked-with-LSD-in-CIA-ex
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7415082/French-bread-spiked-with-LSD-in-CIA-experiment.html


sălbatic pe paturile lor, țipând că flori roșii înfloresc din corpul lor, că 

capetele lor s-au transformat în plumb topit”. În cele din urmă, cei mai 
mulți ori au murit sau au fost internați într-o instituție de psihiatrie. 

Timp de decenii s-a presupus că pâinea locală a fost otrăvită fără să 

vrea cu un compus psihedelic, speculând că cel mai mare brutar local 
și-a contaminat fără să vrea făina cu ergot, un mucegai halucinogen 

care infectează uneori boabele de secară. Dar un jurnalist a descoperit 
dovezi că evenimentul tragic a rezultat dintr-un experiment secret al 

CIA și al Diviziei de Operații Speciale a Armatei SUA, în care agenții 
CIA au condimentat mâncarea locală cu cantități masive de LSD, ca 

parte a unui experiment de control al minții. 

  

După cum am scris mai devreme, până în 1950, armata americană și 

CIA elaboraseră deja planuri bine dezvoltate pentru a „externaliza” 
testarea pe teren a diferiților agenți patogeni către alte națiuni, prieteni 

și inamici deopotrivă, cu multe dintre testele subreptice ale LSD-ului și 
altor halucinogene. în Europa și Asia sub numele de cod „Project Third 

Chance” și „Project Derby Hat”. Pentru Pont St. Esprit, CIA a trimis 
oameni de știință de la Sandoz, furnizorul LSD-ului, să inventeze o 

poveste plauzibilă cu privire la cauză. CIA a inventat și a executat multe 
astfel de planuri pentru a infecta multe locații atât în SUA, cât și în țări 

străine, cu o mare varietate de agenți patogeni. Jurnalistul la care se 
face referire mai sus, investiga moartea lui Frank Olson, biochimistul 

CIA pe care l-am întâlnit deja și a descoperit stenogramele unei 

conversații dintre un agent CIA și un oficial din domeniul farmaceutic 
Sandoz care a menționat „secretul Pont-Saint-Esprit”. explicând că nu 

a fost cauzată de mucegai, ci de LSD. Doi colegi de la Olson au 
confirmat în continuare că incidentul Pont-Saint-Esprit a făcut parte 

dintr-un experiment de control al minții condus de CIA și armata SUA, 
care au pulverizat LSD în aer în tot orașul, precum și a contaminat 

pâinea locală și alte produse alimentare. Dovada finală a fost într-un 
document al Casei Albe trimis membrilor Comisiei Rockefeller în timpul 

anchetei sale asupra abuzurilor CIA. Documentul conținea numele celor 
angajați de CIA pentru această slujbă și făcea referire directă la 

„incidentul Pont St. Esprit”, iar vinovat nu era, desigur, nimeni altul 
decât Gottlieb. 

  

Americanii din nou infrunta crimele lor 

          

Unul dintre cele mai durabile mituri de propagandă despre America 
este cel despre expunerea și înfruntarea păcatelor, spre deosebire de 

alte națiuni care acoperă totul. Boston Globe a publicat un articol al lui 



Stephen Kinzer (94), care a scris: „Divulgarea raportului mult întârziat 

al Senatului SUA privind abuzurile CIA ar trebui să-i facă pe americani 
mândri…”, afirmând că este „rezonabil ca americanii să fie mândri când 

citesc acest articol. raportează din moment ce alte țări abuzează pe 

oameni și mint despre asta, dar numai America publică rapoarte despre 
crimele sale.” Și raportul Senatului va „servi ca exemplu pentru alte 

țări care se confruntă cu provocările de a-și confrunta trecutul”, care 
admite că greșeala „este un semn de putere și maturitate”, că „Este 

mai bine să fii curat decât să lași problemele de responsabilitate pentru 
totdeauna”. 

 

Raporturile de tortura arata ca CIA urmeaza ordinele Casi 

Albe   

Într-adevăr, a existat o expunere media care a dezvăluit cel mult 
câteva zeci, în mare parte minore, cazuri de ilegalități din cele câteva 

sute de mii de orori care au avut loc de fapt. Au existat într-adevăr 
audieri ale Congresului, înainte de care aproape toate documentele 

incriminatoare fuseseră deja distruse și la care audierile toată lumea a 
mințit. Exista recunoașterea aproape obligatorie că „cel puțin o 

persoană a murit” în timpul acestor abateri, dar cu prevederea că 

probabil a expirat nu din programele în sine, ci „din cauze medicale 
conexe”. Apoi, ca la capătul unei epidemii de gripă, subiectul într-o zi 

a dispărut pur și simplu din vedere. 

  

Ancheta Comitetului Bisericii privind activitățile CIA: conține 23 de 

fișiere .pdf descărcabile pe subiecte. (95) 

  

https://www.bostonglobe.com/opinion/2014/12/09/torture-report-shows-cia-followed-white-house-lead/WAFekmzqVSa38X7OOa9QcI/story.html
http://www.aarclibrary.org/publib/church/reports/book1/contents.htm


Apoi, Washington Post a publicat un articol în iunie 2005, mult după ce 

adevărurile MK-ULTRA au fost binecunoscute, repetând doar acest 
rezumat (96): „În mărturia congresului, Gottlieb a recunoscut că 

agenția administrase LSD la c mai mulți de 40 de subiecți fără să vrea, 

inclusiv deținuți de închisoare și patroni ai bordelurilor înființate și 
conduse de agenție. Cel puțin un participant a murit când a sărit de pe 

o fereastră de la etajul 10 dintr-un hotel.” 

  

Națiunea, după ce și-a atins catharsisul și izolarea de tot hypeul 

mediatic, ar putea acum să se reînvăluie în mândria națională, sigură 
în cunoașterea haloului său încă intact și că americanii erau încă 

superiori tuturor celorlalte ființe. Desigur, un element din acest scandal 
tragic – la fel ca în toate celelalte anterioare – a fost că nimic nu sa 

întâmplat cu adevărat. Nimic nu s-a schimbat și nimeni nu a fost 
pedepsit. Toți vinovații, ucigașii, torționarii, monștrii inumani care au 

planificat și au comis această serie de orori de decenii pe sute de mii 
de oameni nevinovați, pur și simplu au mers liber. Gottlieb s-a retras 

din CIA cu o medalie și o pensie uriașă, toți ceilalți participanți făcând 
ceva similar. Și acesta a fost sfârșitul. Nenumăratele mii ale căror vieți 

au fost distruse, au fost pur și simplu abandonate destinului lor. 



 

Sidney Gottlieb (stanga), supervizor al experimentelor CIA din 
timpul Războiului Rece care includeau utilizarea LSD-ului și a 

altor medicamente care modifică mintea, 

în timpul unui comitet restrâns pentru informațiile americane 
pentru a explica unele dintre cercetările sale în 1977. 

  

Sidney Gottlieb 

          

Sidney Gottlieb (97) a fost un chimist evreu-american care s-a alăturat 

CIA la 30 de ani și în doi ani a fost numit de Allen Dulles designer și 
șeful programului vast și secret MK-ULTRA al agenției, care a fost inițiat 

să exploreze. controlul minții, programarea umană, asasinarea și multe 
altele. Gottlieb era un expert în otrăvuri, în special în cele cu efecte 

psihoactive și a devenit rapid cunoscut sub numele de „Vrăjitorul 
Negru” și „Smecherul murdar”. Gottlieb a avut finanțare practic 

https://spartacus-educational.com/JFKgottlieb.htm


nelimitată de la CIA, cel care a inițiat un program cu adevărat masiv 

care implică droguri psihoactive, conducere psihică, cele mai diabolice 
părți ale psihiatriei și psihologiei și multe otrăvuri letale, pentru a 

cerceta și a dezvolta „tehnici care să zdrobească psihicul uman până la 

punctul în care ar admite orice”. Tortura, „interogatoriile terminale” și 
o gamă îngrozitor de largă de injurii inumane, toate au făcut parte din 

MK-ULTRA sub conducerea lui Gottlieb. 

  

El nu numai că a creat, gestionat și regizat această abominație umană 

de decenii, dar a jucat un rol activ în activitățile ei. Gottlieb a fost cel 
care a supradozat personal pe Frank Olson cu LSD, iar mâna dreaptă a 

lui Gottlieb a fost cel care l-a lăsat inconștient pe Olson și l-a aruncat 
pe fereastra de la etajul 13 al camerei sale de hotel, pentru a scăpa 

CIA de un potențial denunțător. Gottlieb a fost cel care a aranjat 
cooperarea cu animalele similare pervertite la Porton Down din Marea 

Britanie, unde și-au executat „interogațiile terminale” în siguranță 
departe de pământul american și unde Frank Olson a asistat la astfel 

de orori încât plănuia să părăsească CIA și să facă publice. cu 
cunoștințele lui. 

  

Gottlieb a fost cel care a călătorit în Congo cu o pastă de dinți otrăvită 
pe care i-a livrat-o personal lui Larry Devlin, șeful stației CIA, pentru a 

o administra primului ministru Patrice Lumumba, deși Devlin a reușit 
să-l omoare prin alte mijloace. Era Gottlieb, care acționa prin Allen 

Dulles la ordinul președintelui SUA Eisenhower de a „elimina” 
Lumumba și, astfel, de a deschide țara pentru afacerile americane 

(98)(99)(100)(101)-l pe Fidel Castro din Cuba, incluzând în special 
toate încercările legate de otravă, cum ar fi trabucurile, costumele 

umede și stilourile.   (102)(103)(104)(105) 

  

Gottlieb a fost cel care a aranjat ca batista generalului irakian Abdul 

Karim Qassim să fie contaminată cu botulinum într-o nouă tentativă de 
asasinat.(106) El a dezvoltat țigări otrăvite destinate lui Jamal abd an-

Nasir al Egiptului.(107)) Călătorea în mod regulat cu geanta sa 

diplomatică. care conțin biotoxine dezvoltate de CIA, concepute să 
imite o boală endemică în acea zonă sau cu viruși letali cultivați în mod 

specific. 

  

Gottlieb a fost cel care a planificat și a finanțat activitățile doctorului 

Ewen Cameron în Canada în așa-zisele sale experimente de conducere 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol-59-no-4/death-in-congo-murdering-patrice-lumumba.html
https://www.nytimes.com/1981/08/02/magazine/the-cia-and-lumumba.html
https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/jan/17/patrice-lumumba-50th-anniversary-assassination
https://www.monitor.co.ug/OpEd/Commentary/DR-Congo%E2%80%9360--Challenge-and-legacy-of-a-false-start/689364-5591846-15r7te9z/index.html
https://www.nbcnews.com/storyline/fidel-castros-death/fidel-castro-cia-s-7-most-bizarre-assassination-attempts-n688951
https://www.globalresearch.ca/after-638-assassination-attempts-fidel-castro-celebrates-90th-birthday/5541199
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/the-castropedia-fidel-s-cuba-in-facts-and-figures-432478.html
http://the-puzzle-palace.com/files/castroreport.htm
http://www.executedtoday.com/2008/02/09/1963-abd-al-karim-qasim-iraqi-prime-minister/
http://www.nlpwessex.org/docs/BBCSuez.htm


psihică, care au distrus total viețile atâtor oameni și, în cele din urmă, 

au costat guvernului canadian despăgubiri de zeci de milioane de 
dolari. Gottlieb a fost responsabil pentru miile de copii Duplessis care 

au fost torturați și uciși și care l-a finanțat pe Dr. Harris Isbell în 

experimentele sale de cercetare în programarea psihiatrică umană. 
Isbell este cel mai bine cunoscut pentru că a dat o dată doze uriașe de 

LSD unui grup de bărbați timp de 77 de zile consecutiv și pentru că a 
„testat” peste 800 de compuși chimici toxici pe victimele captive pentru 

Gottlieb. Gottlieb a fost, lucrând cu secretarul Apărării Robert 
McNamara, care a ajutat la conceperea și executarea programului 

masiv de tortură și experimentare umană din Vietnam cunoscut sub 
numele de Programul Phoenix (108)și „Proiectul 100.000” （109） 

genocid al său, cu echipe de agenți CIA. o gamă largă de torturi ale lui 

Gottlieb și alte experimente urmate de execuții. De asemenea, Gottlieb 
a planificat și finanțat o mare parte din experimentele umane realizate 

de Lauretta Bender（110), Albert Kligman （111), Eugene Saenger （

112) și Chester Southam （113) și, fără îndoială, multe altele. 

  

Gottlieb, fiind atât de fascinat de potențialii compuși psihotropi și 
halucinogene de control al minții, a fost responsabil pentru 

contaminarea alimentelor și pulverizarea cu aerosoli a unui compus 
LSD cu putere letal din satul Pont-Saint-Esprit, Franța, în august 1951, 

care a provocat o puternică psihoză în masă care a dus ca aproape 
întreaga populație a satului fie moartă, fie închisă permanent în 

instituții mintale. Gottlieb a fost atât de încântat de perspectivele 

halucinogenelor încât a aranjat cu compania farmaceutică Eli Lilly să 
producă un lot de peste o sută de milioane de doze de LSD. 

  

Gottlieb a conceput și aprobat programele CIA legate de sexualitate, 

cum ar fi Operațiunea Midnight Climax și multe altele, dintre care multe 

implicau capturarea efectivă a copiilor de sex feminin sau a tinerelor 
femei, le-au supus ani de zile de abuz fizic, sexual și psihologic, apoi a 

transformat ele libere ca instrumente robotizate. Gottlieb a aranjat 
multe „case sigure” în care femeile sale programate ar atrage victimele 

să fie hrănite fără să vrea cu mari doze de LSD și să se angajeze în tot 
felul de activități inumane, în afară de sex. Au existat povești 

recurente, aparent documentate în mod credibil, despre pereții acestor 
case acoperiți cu fotografii cu femei goale și încătușate, biciuite și 

torturate. Gottlieb era un prădător inuman, unul dintre cele mai rai. El 
a căutat și a selectat în mod deliberat pentru miile sale de subiecți și 

victime de testare, copii, prizonieri, oameni săraci, mici infractori și 
bolnavi mintal, deoarece erau „cel mai puțin probabil să fie luați în 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Program
https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/robert-mcnamaras-infamous-project-100000-and-the-vietnam-war-a-premeditated-crime-against-humanity-october-30-2019/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lauretta_Bender
http://pabook2.libraries.psu.edu/palitmap/RetinA.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Saenger
https://en.wikipedia.org/wiki/Chester_M._Southam


serios dacă ar avea temeritatea să se plângă” despre a fi drogat, abuzat 

și torturat de oficiali guvernamentali americani. 

  

A fost Gottlieb, sau grupul său, responsabil pentru mare parte din 

programarea unor oameni precum Sirhan Sirhan și Ted Kaczynski și 
este probabil ca grupul lui Gottlieb să fi fost, de asemenea, responsabil 

pentru conceperea și programarea „crimelor zebrelor” care au dus la 
un val brusc. a aproape 100 de crime aleatorii fără sens, lipsite de orice 

aparență de motivație, care au măturat California la sfârșitul anilor 

1960 și începutul anilor 1970. Acestea și multe dintre crimele în serie 
care au afectat California în cea mai mare parte a unui deceniu, toate 

au avut modele prea asemănătoare pentru a fi o coincidență, toate 
legate de prea mulți dintre aceiași oameni și instituții pentru a fi 

considerate evenimente aleatorii. 

  

Deși implicat în proiectarea și executarea unora dintre cele mai secrete 

și mortale - și obscen inumane - misiuni ale CIA, Gottlieb nu părea să 
fie deloc tulburat de dimensiunile imorale ale muncii sale. El a 

mărturisit în fața unei comisii din Senat că, deși activitățile sale MK-
ULTRA ar putea „să sune dur în retrospectivă”, și că unii le-ar putea 

numi crimă, au fost justificate ca probleme de securitate națională. 

  

Iar Tim Wiener, scriind necrologul său în New York Times (10 martie 

1999), (114)(115) îl identifică pe Gottlieb pur și simplu drept „omul 
care a adus LSD la CIA”, spunându-ne că a fost „un geniu” care a fost 

doar „străduindu-se să exploreze granițele minții umane pentru țara 
sa”, în același timp „căutând sens religios și spiritual în viața sa”. 

Potrivit lui Wiener, Gottlieb „și-a petrecut ultimii ani îngrijind pacienții 
pe moarte”, într-un sat frumos de la poalele Munților Blue Ridge, 

menționând că CIA i-a acordat domnului Gottlieb Medalia Distinguished 
Intelligence. Și John Marks, după ce a scris o carte pe acest subiect, a 

susținut în mod prostesc că Gottlieb a fost „fără îndoială un patriot, un 
om de mare ingeniozitate” care nu și-a îndeplinit niciodată acțiunile 

„din motive inumane”, ci în schimb „a crezut că făcea exact ceea ce era 

Necesar. Și în contextul vremii, cine s-ar contrazice?” Deci, doar „un 
servitor loial al guvernului american”. Wiener a remarcat că prin 

experimentele sale pe subiecte fără să vrea, Gottlieb a încălcat 
standardele de la Nürnberg conform cărora aceiași americani au 

executat medici naziști pentru crime împotriva umanității, dar nu a 
reținut că Gottlieb a fost cu siguranță mult mai mult un monstru decât 

l-au produs vreodată naziștii, că crimele sale au fost, de asemenea, 
împotriva umanității și au fost mai extinse ca sferă, durată și grad decât 

https://www.nytimes.com/1999/03/10/us/sidney-gottlieb-80-dies-took-lsd-to-cia.html
http://constantinereport.com/obit-mkultras-sidney-gottlieb-nyt-march-10-1999/


orice lucru făcut în Germania. Cu toate acestea, în loc să fie urmărit și 

executat, Gottlieb a fost răsplătit cu laude și medalii. Aceasta este 
ipocrizia Americii. Și a editorialiştilor de la NYT. 

  

 The UK Independent nu a putut fi lăsat în afara acestei parade, 
spunându-ne atât de puternic că „viața lui Gottlieb după CIA semăna 

cu o căutare a ispășirii. Împreună cu soția sa Margaret, a petrecut 18 
luni în India, conducând un spital de leproși. S-a mutat apoi înapoi în 

Virginia rurală, unde și-a răsfățat două hobby-uri de lungă durată, 

dansul popular și păstoritul de capre. Și-a dedicat ultimii ani lucrând 
într-un ospiciu, îngrijind de cei muribunzi.” (116) De asemenea, John 

Marks, în cartea sa „The Search for the Manciurian Candidate”, a 
susținut în mod stupid că Gottlieb a fost „fără îndoială un patriot, un 

om de mare ingeniozitate” care nu și-a îndeplinit niciodată acțiunile 
„din motive inumane”, ci în schimb „El credea că făcea exact ceea ce 

era nevoie. Și în contextul vremii, cine s-ar contrazice?” Deci, doar „un 
servitor loial al guvernului american”. (117) 

  

Nu am reușit să cercetez un aspect al acestui lucru spre deplina mea 
satisfacție, dar rezultatele sunt suficiente pentru a afirma că Proiectul 

MK-ULTRA pare să fi fost aproape în totalitate un program evreiesc. 
Gottlieb era evreu, la fel ca majoritatea indivizilor pe care i-am putut 

identifica ca fiind lideri sau sublideri de proiect, oameni precum Dr. 
John Gittinger, Harris Isbell, James Keehner, Lauretta Bender, Albert 

Kligman, Eugene Saenger, Chester Southam și atât de mulți. Mai Mult. 
De asemenea, mulți dintre indivizii care efectuează aceste 

„experimente” umane la colegiile și universitățile de top din America, 
spitalele, fundațiile de cercetare și instituțiile mintale, erau practic toți 

evrei, la fel ca aproape toți medicii și psihiatrii pe care i-am putut 

identifica. 

  

Aș adăuga ceva la asta. Crearea lui MK-ULTRA a coincis cu importul 
celor 500.000 de prizonieri germani în SUA din Germania. Este posibil 

să știți sau nu despre Lagărele morții lui Eisenhower, unde acum este 

dovedit (mulțumită „Alte pierderi”) a lui James Bacque că armata 
americană, la ordinele stăpânilor săi NWO, a ucis între 10 și 14 milioane 

de germani în lagărele de concentrare din SUA în Germania – în anii de 
după încheierea războiului, cam din 1944 până în 1948. Aproximativ 

un milion au fost împușcați, rămașii epuizați și au murit de foame. 
Fotografiile pe care mulți dintre noi le-am văzut cu grămezi uriașe de 

cadavre extrem de slăbite, despre care se presupunea că sunt evrei 
uciși de germani, erau de fapt germani uciși de americani și aproape 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-sidney-gottlieb-1080920.html
https://www.veteranstoday.com/2020/07/19/a-khazarian-terrorist-who-deserved-to-be-hanged-before-he-died-part-vi/


sigur la ordinul unui grup de evrei europeni. Eisenhower a dat ordine 

ca toți civilii germani care încercau să aducă mâncare acestor prizonieri 
să fie împușcați la vedere, iar mulți au fost. În acest timp, cei 500.000 

de prizonieri germani au fost transferați în SUA din aceste tabere din 

Germania, sub pretenția declarată de a „pute să-i hrănească mai bine”. 
Cu toate eforturile mele de-a lungul anilor, nu am reușit să găsesc nicio 

documentație credibilă a acestor prizonieri care au părăsit vreodată 
SUA. Guvernul american susține că toți au fost expediați înapoi în 

Germania în 1948, dar nu există nicio dovadă care să susțină această 
afirmație și nici Crucea Roșie Internațională, care era responsabilă de 

toate aceste mișcări, nici înregistrările militare ale SUA, nici nimeni 
altcineva, nu a orice înregistrare a oricăror germani care s-au întors 

oriunde în Europa din SUA. 

  

Acest lucru coincide cu transferul în SUA a întregului personal al Unității 

731 al lui Shiro Ishii, care a fost însărcinat cu experimente similare și 
legate de MK-ULTRA, precum și cu crearea CDC-ului SUA care, 

necunoscut pentru majoritatea americanilor, a fost (și cred că încă 
este) o unitate a armatei SUA și nu o organizație civilă de sănătate. De 

fapt, CDC funcționează ca distribuitor al armatei americane de agenți 
patogeni biologici, printre altele, iar mulți dintre personalul lui Ishii au 

fost detașați la CDC la formarea sa. Toate acestea conduc la concluzia 
că prizonierii de guerra germani din SUA au fost toți folosiți ca „material 

experimental” undeva sub umbrela generală MK-ULTRA și că toți au 

murit. 

. Am scris un articol separat pe acest ultim subiect, pe care vă 
recomand(118) să-l citiți. Se leagă foarte strâns de subiectul 

acestui eseu. 

  

* 

Referințe importante (Toate în limba engleză) 

  

Descărcați „Căutarea candidatului manciurian” John Marks 

o https://archive.org/details/searchformanchur 

Lista cu 149 de subproiecte MKULTRA. Scurtă descriere, fișiere 

.pdf descărcabile pentru fiecare. 

o https://www.illuminatirex.com/list-of-mkultra-subprojects 

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1790/
https://archive.org/details/searchformanchur
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MKULTRA Briefing Book – Rezumate scurte ale fiecăruia dintre 

cele 149 de subproiecte MKULTRA 

 

o https://archive.org/download/MKULTRABriefingBookListOf

SubprojectsWithBriefDescriptionsJanuary1976/MKULTRA
%20Briefing%20Book%20-

%20List%20of%20subprojects%20with%20brief%20desc
riptions%20Briefing%20Book%20-

%20List%20of%20subprojects%20with%20brief%20desc

riptions.pdf 

Colecția MKULTRA FOIA 

 

o http://www.theblackvault.com/documentarchive/cia-

mkultra-collection 

Acesta conține textul integral (descărcabil în capitole) din 
Căutarea candidatului Manciurian: CIA și controlul minții – John 

Marks (c)1979; Publicat de Times Books ISBN 0-8129-0773-6 

 

o http://www.druglibrary.org/schaffer/lsd/marks.htm 

o https://ritualabuse.us/mindcontrol/mc-documents-
links/mk-ultra-links-torture-based-government-

sponsored-mind-control-experimentation-on-children 

Formula Illuminati folosită pentru a crea un sclav total controlat mintal 

nedetectabil 

 

o https://www.ivantic.info/Dejvid%20Ajk%20i%20zavere/F

ritz%20Springmeier%20i%20Cisco%20Wheeler/Total%2
0Mind%20Control%20Slave.pdf 

Manual de interogatori pentru contrainformații KUBARK; 

Manual de instruire CIA privind exploatarea resurselor umane 
– 1983 

Acest manual de interogatoriu CIA, „Manual de instruire pentru 
exploatarea resurselor umane” [1983] este o versiune actualizată a 

manualului KUBARK [1963] care încorporează secțiuni din KUBARK. 
Manualul de instruire al CIA din 1983 alocă un spațiu considerabil 
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subiectului „interogării coercitive” și tehnicilor psihologice și fizice și 

recomandă: „manipulați mediul subiectului pentru...” 

 

o https://ahrp.org/1983-cia-human-resource-exploitation-

training-manual 
o CIA-RDP88-01070R000301530003-5.pdf 

Proiectul MKULTRA și căutarea controlului mental: utilizarea 
clandestină a LSD-ului în cadrul CIA 

 

o http://digitalcommons.cedarville.edu/history_capstones/6 

* Ascunderea controlului minții – Secretele controlului minții 

Acest rezumat se bazează pe fragmente din trei cărți: Bluebird de Colin 
Ross, MD; Mind Controllers de Armen Victorian; și O națiune trădată 

de Carol Rutz. Cărțile conțin sute de note de subsol, informații derivate 

în mare parte din 18.000 de pagini de documente desecretizate pentru 
controlul minții CIA. 

 

o https://www.wanttoknow.info/mindcontrol?gclid=Cj0KCQj

wpNr4BRDYARIsAADIx9x0I3WMyRH9xP5x22UoMCZOWRy

Hbm0nHn_OxEgq0ujzJoj42VTtM8oaAhN5EALw 

Doctorii CIA: Încălcări ale drepturilor omului de către psihiatrii 
americani de Colin A. Ross 

 

o https://gangstalkingmindcontrolcults.com/project-
mkultra-from-mind-control-wiki/ 

o https://www.wanttoknow.info/mindcontrol?gclid=Cj0KCQj
wpNr4BRDYARIsAADIx9x0I3WMyRH9xP5x22UoMCZOWRy

Hbm0nHn_OxEgq0ujzJoj42VTtM8oaAhN5EALw 
o https://www.npr.org/2019/09/09/758989641/the-cias-

secret-quest-for-mind-control-torture-lsd-and-a-poisoner-
in-chief?t=1595322103533 

Acesta conține dosarul complet al audierii comune în fața 
Comitetului restrâns pentru informații și a Subcomitetului 

pentru sănătate și cercetare științifică a Comitetului pentru 
resurse umane, Washington, DC, miercuri, 3 august 1977 
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o http://www.druglibrary.org/schaffer/history/e1950/mkult
ra/index.htm 

Documentele CIA leagă Harvard de proiectul de control mental 

 

o https://www.thecrimson.com/article/1977/9/28/cia-
papers-link-harvard-to-mind-control/ 

Extras din The Search for the Manchurian Candidate al lui John 

Marks, capitolul 10. Sistemul de evaluare Gittinger (PAS) 

 

o https://abuse-drug.com/lib/The-Search-for-the-

Manchurian-Candidate/10-the-gittinger-assessment-
system.html 

o http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_socio

pol_mindcon02.htm 

Richard Helms – Cel mai periculos director CIA 

 

o http://www.veteranstoday.com/2011/08/23/richard-

helms-the-most-dangerous-cia-director/ 

Proiectul MKUltra; Documente MKUltra declasificate 

 

o http://oregonstatehospital.net/d/new%20habeas%20corp

us/038%20Project%20MKUltra.pdf 

15 iunie 1999; Otrăvitorul oficial al SUA moare; de Jeffrey St. 

Clair – Alexander Cockburn 

 

o http://www.counterpunch.org/1999/06/15/us-official-
poisoner-dies/ 

CIA, ei fac monștri din bărbați, candidați manciurieni 
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o https://mindcontrolblackassassins.com/category/dr-

sidney-gottlieb/page/2/ 

Programul secret al SUA. arme de control al minții: se dezvoltă 

în America Latină? 

 

o IPMRJ-03-00091.pdf 

1984 CBS 60 Minutes Interviu cu David Bradley 

https://www.dudesandbeer.com/KNOWLEDGE%20VAULT/cbs%20mk

ultra%2060min%20report%201984.pdf 
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Această poveste satisface toate cerințele pentru a se califica 
ca o teorie a conspirației și s-ar putea să nu aibă sens fără un 

anumit context ca fundal. 
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Copiii germano-americani sunt opriți în drum spre parc de un semn 

pe care scrie: "PERICOL!!! Pentru pro-germani - Americanii loiali sunt 
bineveniți în parcul Edison". 

  

Înainte de intrarea SUA în Primul Război Mondial, Comisia Creel, 
condusă de Walter Lippman și Edward Bernays, a declanșat o enormă 

campanie de propagandă antigermană de ani de zile, acesta din urmă 
fiind nepotul lui Sigmund Freud. (1)(2) Literatura publică a atacat tot 

ce era german în America, inclusiv școlile și bisericile. În multe școli li 

sa interzis ca limba germană să fie predată „americanilor puri”, iar 
administratorii au fost îndemnați să concedieze „toți profesorii neloiali”, 

adică orice german. 

  

Numele nenumăratelor orașe și orașe au fost schimbate pentru a 

elimina originea lor germană: Berlin, Iowa a devenit Lincoln, Iowa. 
Alimentele germane și numele alimentelor au fost eliminate din 

restaurante; varza murată a devenit „varză de libertate”; Teckelii au 
devenit „câinii libertății”, iar ciobanestii germani au devenit „alsacieni”. 

  

Toate orchestrele americane au primit ordin să elimine din spectacolele 
lor orice muzică a compozitorilor clasici germani precum Beethoven, 

Bach și Mozart. Bibliotecile publice au scos și (cel mai adesea) au ars 
toate cărțile autorilor, filosofilor și istoricilor germani. În unele state, 

utilizarea limbii germane a fost interzisă în public și la telefon. Profesorii 
germani au fost concediați din universitățile lor, ziarelor locale de limbă 
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germană sau deținute de germani li s-au refuzat veniturile din 

publicitate, hărțuiți în mod constant și adesea forțați să cedeze. 

 

Fermierul germano-american John Meints, după ce a fost 

atacat, uns cu smoală și pene de un grup de bărbați mascați. 
Luverne, Minnesota. 19:08:1918. 

  

Cercetașii patriotici ai Americii au contribuit la efort prin arderea 
regulată a pachetelor de ziare germane care erau la vânzare, iar 

germanii au fost insultați și scuipați în mod regulat de alți cetățeni. 
Germanii au fost forțați să se adune în adunări publice și să denunțe 

Germania și liderii săi, forțați să cumpere obligațiuni de război și să își 
declare public loialitatea față de steagul SUA. 
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Pe măsură ce retorica a atins cote periculoase, isteria și violența 

antigermană au crescut proporțional. Mulți germani au fost îndepărtați 
cu forța din casele lor, adesea smulși din paturi în timpul nopții, scoși 

în stradă și dezbrăcați, bătuți și biciuiți, apoi forțați să îngenuncheze și 

să sărute steagul american. Mulți au fost unsi cu păcură și cu pene, 
apoi forțați să-și părăsească orașele sau orașele. Unii au  fost linșați de 

copaci. Preoții și pastorii au fost târâți din bisericile lor și bătuți pentru 
că țineau predici în germană. 

 

Spatele lui Meints, acoperit și el de smoală și pene. 
Meints a fost vizat deoarece atacatorii săi credeau că el nu cumpărase 

obligațiuni de război. 

  

Editorii de ziare țipau că toți germanii sunt spioni care otrăvesc 

rezervele de apă americane sau infectează transporturile medicale din 
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spitale și că majoritatea „ar trebui să fie scoși la răsărit și împușcați 

pentru trădare”. 

  

Congresmenii au recomandat spânzurarea sau executarea în alt mod a 

tuturor germanilor din America, guvernatorii de stat îndemnând la 
folosirea plutonurilor de execuție pentru a elimina „elementul neloial” 

din întregul stat. 

  

Secretarul american al Marinei Josephus Daniels a declarat că 

americanii vor „pune frica de Dumnezeu în inimile” acestor oameni. 
Majoritatea americanilor știu că, în timpul isteriei naționale a celui de-

al Doilea Război Mondial, guvernul SUA a forțat peste 100.000 de 
japonezi născuți în SUA în lagăre de concentrare, dar istoria a șters 

faptul că mulți mai mulți germani au fost internați în lagărele de 

concentrare din SUA înainte de și în timpul Primului Război și, în toate 
cazurile, le-au fost confiscate toate bunurile. 

 

Dormitorul din interiorul unui lagăr de internare germano-

american. Fort Douglas, Utah. Circa 1915-1920. 

https://allthatsinteresting.com/german-americans-internment#7
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Germanii internați sunt forțați să-și construiască barăcile pentru 
propriul lor lagăr de internare. Locație nespecificată. În jurul anilor 

1915-1920. 

  

America a fost un focar de ură pentru întreaga populație germană. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, Germania a fost acuzată pe scară 
largă că a folosit propagandă împotriva evreilor, în timp ce cărțile 

noastre de istorie au aerografiat furtuna masivă și nespus de malefic a 
propagandei urii din America împotriva germanilor înainte și în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial. 

  

Au existat mii de afișe și articole care conțineau descrieri groaznice ale 

atrocităților false, articole din ziare, desene animate și multe altele, dar 
înregistrarea istorică a acestei tapiserii de ani de zile de minciuni și ură 

a fost destul de bine îngropată. 

  

Este posibil să găsiți copii pe internet ale multor postere din timpul 

războiului, dar această colecție a fost bine igienizată de aproape toate 
producțiile cu adevărat malefice și murdare aparent pierdute în istorie. 

Narațiunea de astăzi din cărțile de istorie respinge fără îndoială toate 
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acestea ca fiind „o utilizare inovatoare a artelor grafice pentru a stârni 

patriotismul”, dar ura a fost mai degrabă decât patriotismul ceea ce 
era stârnit. 

  

Propaganda a incitat la o ură intensă pentru tot ce este german, pentru 
a ușura intrarea SUA în Primul Război Mondial. Nu a fost diferit în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial, iar campania de propagandă/ura nu 
s-a limitat la SUA. 

  

În 1940, guvernul Regatului Unit a inițiat ceea ce a numit o „campanie 
de furie” cu cauza declarată de „insuflare a urii personale împotriva 

poporului german și a Germaniei”, autoritățile mulțumite că 6% din 
populația britanică inițială care „ura Germania” a crescut. la peste 50% 

până la sfârșitul campaniei. 

  

Undele radio erau pline de descrieri ale „cruzimii și întunericului 

sufletului german”. Au existat articole în ziarele britanice care pledează 
pentru „exterminarea sistematică a întregii națiuni germane” care să 

fie efectuată după încheierea războiului. Astfel, după victoria asupra 

Germaniei, fiecare persoană de origine germană urma să fie executată 
și însăși națiunea Germaniei să dispară pentru totdeauna. (3) 

  

Nu numai SUA și Marea Britanie s-a propagat această ură față de 

germani. Germanii din fiecare națiune au fost înfățișați cu vehement ca 

încarnați ai răului, această natură decurgând pur și simplu din faptul 
că sunt de origine germană. În țările din întreaga lume, mass-media 

răspândește același mesaj de ură împotriva Germaniei și a germanilor. 

  

În Brazilia, demonstrațiile și revoltele antigermane au consumat țara, 

afacerile germane fiind distruse și nemții atacați și uciși. În aproape 
fiecare națiune, presa în limba germană și utilizarea limbii germane au 

dispărut complet în timpul războiului de teama de represalii, la fel ca 
toate școlile germane și majoritatea afacerilor. Niciunul nu a mai fost 

redeschis. 

  

http://www.bbc.com/culture/story/20161021-the-psychological-tricks-used-to-help-win-world-war-two


În întreaga lume, ca și în SUA, propaganda falsă din timpul războiului 

a fost folosită ca în timpul ambelor războaie mondiale pentru a incita 
populații întregi la o ură irațională față de tot ce este german, chiar și 

în măsura în care recomandările mass-media puternice ca întreaga 

rasă germană să fie exterminată după război. Publicul american în 
special era la fel de plin de ură pentru lucrurile germane în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial, precum au fost în timpul Primului Război 
Mondial; în ambele ocazii în măsura în care a existat o mișcare 

semnificativă de exterminare a tuturor celor de origine germană din 
SUA. 

  

În acest context, Eisenhower a spus atât de faimos: „Doamne, cât de 
mult urăsc germanii”, și în acest context au murit 1,5 până la 2 

milioane de germani în lagărele de concentrare americane din 
Germania DUPĂ război, după cum a descoperit James Bacque. Mulți au 

fost executați de-a dreptul, iar restul au murit de foame, fiind o 
infracțiune capitală chiar și încercarea de a aduce mâncare 

prizonierilor. (4)(5)(6) Tot în acest context general, între 10 și 12 
milioane de germani, majoritatea civili, au murit în multe alte 

circumstanțe după război, inclusiv ca urmare a migrației forțate. 

  

SUA au fost un focar de ură pentru tot ce este german în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial, precum și în timpul primului. Germania și 
germanii au fost atât de insultați în SUA de zeci de ani, încât 

majoritatea americanilor aveau o teamă instinctivă și o ură față de ei. 
Acele amintiri insuflate cu atâta ardoare de mașina de propagandă, nu 

s-au risipit repede, ci au zăbovit mulți ani, atât de mult încât chiar și 
după război era de fapt periculos pentru un american să spună ceva 

pozitiv sau complimentar față de Germania sau poporul german. 

  

Oricine își exprima chiar toleranță sau simpatie față de germani era 

foarte susceptibil să se găsească în închisoare. Cele de mai sus 
formează contextul necesar pentru ceea ce urmează. Acum putem 

avansa rapid spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și spre 

lagărele de concentrare americane din Germania. 

  

Lagărele de concentrare din America 

  

https://www.jamesbacque.com/
https://rense.com/general73/wiki.htm
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În acest context, armata americană a înființat aproximativ 700 de 

lagăre de concentrare pentru germani din SUA, închisori care găzduiau 
aproape 500.000 de așa-numiți „Prizonieri de Război” germani, care au 

fost transportați cu forța din lagărele de concentrare din Germania în 

SUA în timpul razboiului şi de asemenea după încheierea războiului. 

  

Motivele oficiale invocate pentru această întreprindere au fost variate 
și contradictorii. Afirmația inițială a guvernului a declarat o insuficiență 

de alimente în Germania, așa că armata americană i-a trimis pe acești 

prizonieri în America pentru a-i hrăni mai bine. O afirmație ulterioară a 
fost că spațiul rămâne insuficient în Germania pentru mai multe lagăre 

de concentrare americane, așa că acești civili au fost mutați în SUA. 
Un altul a fost că prizonierii au satisfăcut nevoia țării de muncă 

suplimentară la fermă. (7)(8) 

  

Acest subiect a primit, bine înțeles, puțină atenție din partea presei 

americane, iar paginile din cartea de istorie sunt în mare parte goale. 
Prima mea impresie la citirea celor câteva articole care există a fost, 

având în vedere comentariul și contextul mai mult sau mai puțin 
uniform, că a fost urmat un șablon oficial, deși nu am reușit să-l găsesc. 

  

Wikipedia susține că „Acoperirea în ziare a lagărelor și cunoștințele 
publice [despre acestea] au fost limitate în mod intenționat până la 

sfârșitul războiului, parțial pentru a se conforma cu Convenția de la 
Geneva”. Poate, dar sunt conștient de nicio prevedere în nicio 

convenție, de la Geneva sau de altă natură, care să interzică 
cunoașterea publică a lagărelor de concentrare. Să începem prin a 

arunca o scurtă privire asupra vieților acestor prizonieri germani în 
timp ce erau în tabără în SUA. 

  

Câteva dintre articolele publicate prezintă ceea ce se pretinde a fi citate 
din scrisorile scrise de prizonierii germani către familiile lor, scrisori 

aparent trimise prin poștă in  Germania. Din numărul din septembrie 
2009 al revistei “Atlantic”, (dintr-o scrisoare care se presupune că a 

fost trimisă prin poștă Germaniei în 1944): „Per total, viața noastră aici 
este foarte ordonată. Dormim în paturi care au cuverturi albe și 

mâncăm cu cuțite și furculițe. Până acum am fost tratați excelent.” 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/German_prisoners_of_war_in_the_United_States
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Un alt citat din “Atlantic”: „Sunt într-adevăr într-o cușcă de aur”. Și 

altul: „Când am fost luat prizonier, am vizualizat o viață de groază, dar 
este cu totul diferită.” 

Articolul din “Atlantic” ne spune: „Prizonierii de război au fost copleșiți 
de condițiile excelente din lagăre și de abundența de hrană și alte 

articole”, susținând în continuare existența „nenumăratelor scrisori” de 
la americani care resimțeau faptul că „aici sunt prizonieri germani și ei 

trăiesc mai bine decât noi.” 

  

Profesorul de istorie  de la Universitatea din Texas - A&M, Arnold 

Krammer, ne spune că „Prizonierii de razboi germani au fost tratați 
foarte bine. … li sa dat vin și bere la fiecare masă.” Wikipedia ne spune: 

„Mulți prizonieri au descoperit că condițiile lor de viață ca prizonieri 
erau mai bune decât ca civili în Germania” și că unii prizonieri au fost 

trimiși într-un lagăr, unde „fiecare avea propriul bungalou cu grădină”. 

  

Tot conform Wikipedia, ei au primit vin cu toate mesele, au avut mese 

speciale de Ziua Recunoștinței și de Crăciun și, de fapt, au primit prea 
multă mâncare: „Neputând să-și mănânce toată mâncarea, prizonierii 

au ars la început resturile de mâncare temându-se că rațiile lor nu vor 
fi. redus." (9) 

  

Loren Horton confirmă că prizonierii germani „au primit mai multe 
articole raționale – cum ar fi țigări – decât puteau primi civilii din zonă” 

și că mulți americani credeau că „prizonierii au mai multe luxuri decât 
cetățeanul obișnuit”. 

 

Wikipedia mai susține că „Grupurile de prizonieri și-au pus în comun 
cupoanele zilnice de bere pentru a bea pe rând mai mult odată. Ei au 

primit, de asemenea, două pachete de țigări pe zi și frecvent carne”, 
menționând, ca și alții, că carnea și țigările erau puternic raționale la 

acea vreme și nu erau disponibile pentru majoritatea civililor americani. 

  

Wikipedia ne mai spune că pentru acești prizonieri germani, „bunul lor 

tratament a început cu mesele substanțiale servite la bord (navele care 
îi transportau în SUA)” și că, la sosirea în America, au fost uimiți să 

https://www.amazon.com/Nazi-Prisoners-America-Arnold-Krammer/product-reviews/0812885619


călătorească într-un confort neobișnuit pe „trenuri confortabile de 

călători” care îi transportau în lagărele lor de prizonieri. 

  

Un anume John Ray Skates a scris un articol în care susținea „Generalii 

de rang înalt aveau locuințe speciale [în timp ce] ofițerii de rang inferior 
au trebuit să se mulțumească cu apartamente mici”, unii ofițeri având 

nu numai o casă privată, ci și dotați cu o mașină și șofer. El ne mai 
spune că cel puțin unii ofițeri mergeau adesea la cinematografe pentru 

că erau „singurul loc cu aer condiționat din oraș”. 

  

Skates ne spune în continuare că aceste lagăre de prizonieri „aveau 

cele mai multe dintre facilitățile și serviciile care puteau fi găsite într-
un oraș mic – stomatologi, medici, biblioteci, filme, facilități 

educaționale”. Și nu numai facilități educaționale. Horton ne spune că 

„deținuții și-au format propriile orchestre”, au avut chiar echipe 
sportive și și-au tipărit propriile ziare. 

  

Wikipedia ne spune că „nimeni nu se poate plictisi” ca prizonier, 

deoarece acești prizonieri germani „au susținut spectacole teatrale și 

muzicale frecvente la care au participat sute și chiar mii” de oameni, 
inclusiv întreg cetățenii locali și toți paznicii lor americani, și că au fost 

prezentate filme. de patru ori pe săptămână. (10) 

  

Potrivit revistei Smithsonian, prizonierii au pretins un tratament atât 

de excelent, încât singura lor plângere a fost lipsa unui număr suficient 
de prietene. (11) Dar apoi bărbații din multe lagăre țineau „recepții 

sociale” cu fete americane locale, această „fraternizare neautorizată 
între femeile americane și prizonierii germani” fiind atât de comună 

încât deseori constituie o problemă. Se pare că acest lucru nu a fost 
deloc rău pentru că în acest fel mulți soldați germani și-au întâlnit 

viitoarele soții. 

  

O parte a problemei pare să fi fost atractivitatea naturală a bărbaților 

germani, cel puțin pentru femeile americane. Articolul din revista 
“Atlantic” susținea că acești bărbați erau adesea descriși ca „specimene 

fizice magnifice, supreme din punct de vedere fizic, tipuri musculare” 
și „exemplare fine de bărbăție fizică”. 

http://www.newsouthernview.com/pages/nsv_shm_pows_camp_clinton.html
https://www.smithsonianmag.com/history/german-pows-on-the-american-homefront-141009996/


  

De asemenea, „americanii tipici” i-au descris pe acești prizonieri 
germani drept „cel mai bun grup de băieți pe care i-ați văzut vreodată”, 

„uniform îngrijiți, excesiv de politicoși, splendid disciplinați, acești tineri 
sunt – sincer – greu de displacut”. “Atlanticul” ne mai spune că 

„americanii recunoscători” (nici o idee de ce au fost recunoscători) „și-
au arătat adesea aprecierea invitând prizonierii germani la restaurante 

și chiar la casele lor la cină”. 

  

Se pare că aceste sentimente calde au predominat într-o asemenea 

măsură, inspectorul general a scris că americanii erau prea „prea apți 
să devină prea prietenoși și preocupați de bunăstarea prizonierului”. 

Toate articolele susțin că prizonierii erau mai mult sau mai puțin liberi 
să vină și să plece după bunul plac și, în timp ce câțiva au încercat să 

evadeze, acest lucru nu a fost niciodată o preocupare, lagărele de 
prizonieri având puțină sau deloc securitate, astfel încât să permită 

germanilor să părăsească lagărul. pentru slujbele lor de zi cu zi. 

  

Un Ronald H. Bailey ne informează că germanii s-au adaptat minunat 

la viața închisorii, unde „gardienii s-au mirat de schimbările” aduse 
de  bărbați, păstrându-și complexele atât de îngrijite, și unde 

„Prizonierii apăreau plini de spirit. Au petrecut ore întregi creând paturi 
mari și bine îngrijite.” 

  

Wikipedia ne spune că germanii au fost „mulțumiți să fie capturați” de 
americani și a afirmat că Krammer a raportat că „încă nu am întâlnit 

un prizonier german care să nu-mi spună că era cea mai fericita 
perioada a vieții lor”. Krammer susține că germanii au părăsit SUA „cu 

sentimente pozitive despre țară”, bărbații afirmând: „Cu toții am fost 

impresionați pozitiv de SUA. Cu toții am fost câștigați în relații amicale 
cu SUA”. 

  

 Se pare că tratamentul minunat al americanilor „a distrus” orice 

sentiment nazist și a creat jumătate de milion de „mici ambasadori” 

pentru America. Acest lucru a fost adevărat în parte pentru că germanii 
și-au dat seama că „propaganda furioasă, anti-americană” pe care o 

primiseră, „nu se potrivea cu ceea ce vedeau în America”. Dar, și mult 
mai important, „toți prizonierii de razboi germani au învățat prin 

exemplu cum arată democrația zilnic, personal”. 



  

Krammer ne spune în continuare că, datorită acestor factori cat si ai și 
altora, „mii de oameni s-au întors în Germania vorbind fluent limba 

engleză și „având o nouă dragoste și respect pentru Statele Unite”, 
după ce au format „decenii de prietenie cu inamicul”. 

  

Skates ne spune că de-a lungul anilor de după război, mulți prizonieri 
germani s-au întors în SUA cu scopul de a vedea lagărele în care trăiau 

când erau tineri și au fost în mod uniform „triști” să afle că toate 
lagărele au fost dărâmate după război. El ne spune că acești bărbați 

sunt acum „foarte bătrâni”, dar încă se întorc în SUA „pentru a-și aminti 
experiența lor” de prizonieri. (12) 

  

Chiar se pare că avem dovezi documentate ale tuturor acestor lucruri. 
În 2001 și 2002, o echipă de cercetare a unui grup numit TRACES 

susține că a filmat peste 75 de ore de interviuri cu foști prizonieri 
germani sau cu membrii familiei acestora și că a văzut copii ale 

cecurilor emise de armata SUA și plătibile prizonierilor germani care se 
întorc acasă, iar Krammer se pare că a scris mai multe cărți pe această 

temă. 

  

Nu numai asta, dar guvernul SUA a organizat un fel de sărbătoare 

memorială în 2004, pentru a „saluta sutele de mii de prizonieri de 
război germani aduși în lagărele din Statele Unite în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial”. 

  

Este o poveste bună, dar există câteva crăpături în armură. 

  

https://www.saturdayeveningpost.com/2018/04/preserving-americas-world-war-ii-pow-camps/


 

https://www.gentracer.org/POWMapCR.jpg 

  

Niciuna dintre declarațiile oficiale nu stabilește un motiv pentru 
încarcerarea civililor germani în SUA timp de ani de zile după încheierea 

războiului. A sugera că Germania nu avea spațiu pentru mai multe 
închisori este o prostie ridicolă, deoarece armata americană le-a stabilit 

pur și simplu în câmpuri deschise îngrădite, fără adăpost sau protecție 
de niciun fel. Afirmația despre lipsa de alimente este adevărată, dar 

asta s-a datorat faptului că americanii au refuzat să permită importurile 
de alimente în Germania postbelică, scopul declarat fiind să înfometeze 

Germania de moarte, iar Eisenhower a ordonat executarea imediată a 
oricărei persoane care încerca să introducă alimente de contrabandă 

prizonierilor. 

  

Dacă Eisenhower a omorat prin infometare în mod deliberat milioane 

de prizonieri în Germania, și este incontestabil că asa a fost, de ce ar 
vrea să-i aducă în SUA pentru a „să-i hrănească mai bine”? 

  

https://www.gentracer.org/POWMapCR.jpg


Ce motiv ar putea avea guvernul SUA, pentru a suporta cheltuielile 

pentru transportul a jumătate de milion de germani peste Atlantic, apoi 
pentru a-i hrăni și adăposti ani de zile? 

  

De ce să nu-i lași pur și simplu să moară împreună cu ceilalți? 

Generalul Eisenhower, același om care nu făcuse niciun secret spunând 

țării: „Doamne, cât de urăsc nemții” și care organizase și 
supraveghease exterminarea a milioane de oameni, se mutase acum 

de pe câmpurile de luptă la Casa Albă și construise 700 de Cuști de 
aur” pentru acești oameni, cu rații, privilegii și prietene, conditii care 

aparent le depășeau cu mult pe cele disponibile americanilor obișnuiți. 

  

Ce sens are această poveste? 

Narațiunea oficială este că ultimul transport de prizonieri germani a 

părăsit SUA pe 22 iulie 1946, că bărbații au fost returnați în Germania, 
dar nu am reușit să găsesc nicio confirmare că acești prizonieri au 

părăsit efectiv SUA. Cu siguranță este posibil să existe înregistrări 
oficiale și publice pe care nu le-am descoperit, dar exportul a jumătate 

de milion de prizonieri într-un interval scurt de timp din doar două sau 

trei locații, posibil de pe litoralul de est al SUA este mai nimic, deoarece 
pentru o returnare a prizonierilor ar fi fost nevoie de cel puțin 100 până 

la 150 de nave, dar nu am reușit să găsesc nimic pe nicio media sau 
alte dovezi publice în acest sens. 

  

Singurele fapte reale pe care le-am putut descoperi au fost scurte 
povești despre golirea lagărelor în miezul nopții, localnicilor li s-a spus 

că prizonierii au fost „transferați” și că nu se pot pune întrebări. 

  

Recunoscând dificultatea de a dovedi că ceva nu s-a întâmplat,[proba 

negative, a ceva ce nu exista este imposibila] si mi-am îndreptat 
atenția către căutarea de dovezi că germanii au ajuns într-adevăr în 

Germania, așa cum susține narațiunea SUA, dar nu am putut găsi nici 
măcar o fărâmă de dovadă că un astfel de transfer a avut loc. 

  

Nici Germania, nici Crucea Roșie (care ar fi fost implicată în toate astfel 
de transferuri) nu par să aibă vreo înregistrare a vreunui transfer de 



personal din SUA după război. Și, după cum a subliniat James Bacque, 

porturile germane fuseseră toate bombardate și nu ar fi putut accepta 
astfel de transferuri. De asemenea, în conversațiile mele cu Bacque, el 

a pretins o examinare a tuturor înregistrărilor militare și a mișcărilor 

de trupe și nu a văzut niciun transfer de germani din SUA către nicăieri. 

  

Revista “Atlantic” a contrazis versiunea oficială și a susținut că 
prizonierii au fost predați în schimb Regatului Unit și Franței pentru  a 

executa pedepse de muncă forțată, care se termină aproape sigur cu 

moartea, susținând că pentru prizonieri,  acesta a fost un „comerț 
modern cu sclavi pe cea mai mare scară” (ceea ce nu este un mod 

frumos de a trata „cea mai bună grămadă de băieți pe care i-ați văzut 
vreodată”). 

  

Dar din cercetările detaliate ale lui James Bacque și ale altor surse de 
informații, nu pare să existe nicio înregistrare a prizonierilor care au 

sosit din SUA, nici în Marea Britanie, nici în Europa, după război. Mai 
mult, dintre toate contactele mele media, istorice, universitare și alte 

contacte din Germania, doar o singură persoană știa chiar de existența 
lagărelor de concentrare germane în SUA. Nu am reușit să găsesc pe 

nimeni care să cunoască vreo jumătate de milion de germani care au 
sosit din SUA după război și absolut nicio înregistrare sau dovadă a 

unui astfel de transfer. 

  

Epilog 

  

Armata SUA, condusă de generalul Eisenhower, a înființat lagăre de 
concentrare enorme în toată Germania, unele conținând mai mult de 

un milion de soldați și civili fiecare, unde au fost executati sau au murit 
de foame între 1,5 și 2,0 milioane, multe morți survenind după 

încheierea războiului. 

  

Eisenhower a interzis ca mâncarea să fie livrată în lagăre, dând ordin 

să împuște și să omoare pe oricine încerca să facă contrabandă cu 
mâncare prizonierilor. 

  



Întâmplător, armata americană a transportat în SUA aproximativ 

500.000 de soldați germani (din aceleași lagăre) pentru a fi internați 
în lagăre de concentrare unde s-ar alătura unui număr mare de 

germano-americani și familiilor acestora, care au fost întemnițați și li 

s-au confiscat bunurile, de asemenea pentru păcatul de a fi german. 
Toate acestea s-au făcut sub comanda lui Eisenhower care, după cum 

sa menționat mai sus, se transferase acum la Casa Albă. 

  

Dar acum se întâmplă ceva ciudat. Acești germani care trăiau sub 

același ochi atent al lui Eisenhower și încă în atmosfera de ură aparent 
nelimitată față de germani, trăiau acum dintr-o dată „într-o cușcă de 

aur”, în bungalouri private, cu mașini și șoferi, „recepții sociale” cu local 
american. fetelor, toată berea pe care o puteau bea și filme cel puțin 

patru zile pe săptămână. 

  

În loc să fie munciți și să moară de foame, aveau atât de multă 

mâncare încât o ardeau de teamă să nu li se reducă rațiile. Și mai 
degrabă decât să fie tratați prost, aveau „mai multe luxuri decât 

cetățeanul american obișnuit”, în special pentru articolele care erau 
puternic raționale. Aceste minunate „specimene fizice” s-au plimbat cu 

fete americane și și-au întâlnit viitoarele soții, iubite de toți americanii 
în timp ce descopereau binecuvântările democrației. Au avut propriile 

lor orchestre și au susținut spectacole la care au participat „mii de 
oameni”, în timp ce toată muzica, compozitorii și autorii germani au 

fost interzise de guvernul SUA în toate celelalte părți ale țării. Și și-au 
tipărit propriile ziare în germană, în timp ce cărțile și ziarele germane 

au fost, de asemenea, interzise în întreaga SUA. 

  

Fiecare parte a narațiunii oficiale imploră să fie necrezută. Nu am toate 

faptele, dar o ură alimentată continuu în rândul populației americane 
cel puțin din 1914 și împărtășită de președinte și armată nu ar fi de 

așteptat să se preteze să țină germanii într-o cușcă de aur. Daca 
aproximativ 500.000 de germani au fost într-adevăr transportați în 

SUA, dar nu se găseste nicio înregistrare despre plecarea lor și nu 

există nicio înregistrare despre sosirea lor în altă parte. Germano-
americanilor li s-au confiscat bunurile și au fost întemnițați în aceleași 

lagăre împreună cu familiile lor și nimănui nu li s-a permis să plece, 
totuși specimenele noastre fizice germane erau aparent libere să vină 

și să plece după bunul plac, adesea pentru a lua cina la casele 
americanilor iubitori și acumulând active financiare substanțiale între 

timp. 



  

Aș sublinia că „un mic grup” de prizonieri care au acumulat „8.000 de 
dolari” în numerar ar trebui să fie fictiv, deoarece venitul anual mediu 

al americanilor la acea vreme era de doar aproximativ 1.400 de dolari. 
Mai mult, germano-americanii internați în aceste lagăre nu erau plătiți 

în timp ce bunurile lor erau confiscate, iar cei din lagărele de 
concentrare din Germania cu siguranță nu erau plătiți, așa că de ce li 

s-au acordat acestor bărbați salarii zilnice pentru prizonieri? De 
asemenea, de ce “Atlanticul” ar contrazice narațiunea oficială a unei 

întoarceri în Germania, susținând în schimb că au fost trimiși în Franța 
pentru a fi lucrați până la moarte ca sclavi și, dacă acesta ar fi cazul, 

cum s-ar putea întoarce în SUA pentru a fi umpluți cu bucurie de a-și 
vedea fostele închisori? 

  

După cum documentează mai multe surse, în 1943, armata americană 
a inițiat un „program formal de reeducare” pentru prizonierii germani, 

condus de profesori universitari, psihologi și psihiatri, precum și de cei 
care vor forma ulterior CIA. 

  

Wikipedia ne spune că „programul a fost ținut secret pentru că probabil 
a încălcat interdicția Convenției de la Geneva privind expunerea 

prizonierilor la propagandă”, dar este posibil ca prizonierii să fi fost 
expuși mai mult decât propagandă. Va trebui să studiați Proiectul MK-

ULTRA al CIA pentru a avea o apreciere adecvată a acestui lucru. Ar 

părea rezonabil să concluzionăm că acești germani reeducați nu au 
considerat timpul petrecut în America ca fiind „cel mai bun moment al 

vieții lor” și, de asemenea, probabil că aceste „exemplare frumoase de 
bărbăție fizică” au fost introduse în mai mult decât minunile 

democrației. 

  

Nu pot decât să speculez în acest moment, dar fără o documentație 

oficială substanțială – și credibilă – precum și o acoperire mediatică a 
transportului a aproape 500.000 de oameni dintr-un port american, 

sunt reticent în a accepta afirmațiile că acești bărbați au părăsit de fapt 
SUA. Și cu lipsa oricăror dovezi din înregistrările militare oficiale și din 

Crucea Roșie Internațională, este inutil să presupunem că au sosit 
oriunde altundeva. 

  



Există alte două elemente care par o parte necesară a acestui puzzle. 

În primul rând, evenimentele descrise mai sus coincid perfect în timp 
cu interesul exploziv al armatei americane pentru experimentarea 

umană. Cititorii ar putea fi conștienți de Shiro Ishii și de Unitatea sa 

731 din Harbin, China, unde grupul său a efectuat cele mai oribile 
experimente umane imaginabile, inclusiv vivisecțiuni în direct. (13) 

(14) 

  

Puțini par să știe că motivul pentru care nu au existat procese pentru 

crime de război pentru japonezi este că generalul Douglas MacArthur a 
încheiat o înțelegere cu Ishii prin care toți ar fi imuni de urmărire penală 

dacă toate documentele și înregistrările privind experimentele umane 
ar fi transferate în SUA și Ishii și întreaga sa trupă de mii de oameni va 

fi mutată în America. 

  

Așa li s-a întâmplat, japonezilor li s-au dat noi identități și sunt găzduiți 

pe baze militare americane, Ishii însuși fiind profesor și supervizor de 
cercetare biologică la Universitatea din Maryland până la moartea sa 

decenii mai târziu. În al doilea rând, aceste activități coincid perfect cu 
crearea oribilului program MK-ULTRA al CIA, care nu a fost altceva 

decât „experimentare umană” de cel mai rău tip imaginabil. (15)(15a) 
(15b) 

  

Când adunăm uciderea a aproximativ 12 milioane de germani în 
lagărele de concentrare americane după război, apoi Shiro Ishii și trupa 

sa din Unitatea 731, interesul brusc și vast al armatei americane pentru 
experimentarea umană și proiectul CIA MK-ULTRA și adăugăm ura 

intensă a germanilor din toată America, aprinsă aproape continuu timp 
de mai bine de 30 de ani, cu politicieni proeminenți cerând execuția 

tuturor germanilor din SUA, aceasta este atmosfera și mediul în care 
cei 500.000 de prizonieri germani au fost transferați cu forța în SUA, și 

sunt „cuștile lor de aur” care au fost golite în mod misterios în timpul 
unei nopți. Se pune și problema germano-americanilor internați în 

aceleași lagăre. Internarea lor este documentată și s-a făcut 

presupunerea firească că toți au fost eliberați la un moment dat, dar 
nu am văzut nicio dovadă care să susțină această presupunere și, 

având în vedere sentimentul existent că toți cei de extractie germană 
din țară ar trebui executați, s-ar putea să fim iertați că ne întrebăm 

despre  bunăstarea lor. 

  

https://www.medicalbag.com/home/features/despicable-doctors/pure-evil-wartime-japanese-doctor-had-no-regard-for-human-suffering/
https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2167&context=etd%20(15)%20https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2167&context=etd
https://www.moonofshanghai.com/2020/07/larry-romanoff-cia-project-mk-ultra.html
https://www.moonofshanghai.com/2020/07/cia-project-mk-ultra-july-2-2020.html
https://rationalwiki.org/wiki/MKULTRA


Mă trezesc plecând de la această poveste cu un sentiment de neclintit 

că acesta este un capitol foarte negru din istoria americană, care a fost 
îngropat cu frică și a cărui înmormântare este protejată de oameni 

puternici și de o mitologie fabricată. Până în prezent, nu pot dovedi sau 

infirma în mod concludent teza conform căreia cei 500.000 de prizonieri 
germani încarcerați în SUA au fost folosiți ca subiecți în vasta gamă de 

experimente umane efectuate în acel moment. Cu toate acestea, din 
tot ceea ce știu, negarea tuturor dovezilor circumstanțiale ar fi o 

sarcină descurajantă. Și, cu riscul de a suna prostește, ma gandesc că 
dacă arată ca o rață și merge ca o rață și face zgomot ca o rață, 

probabil că este o rață. 

  

* 

Notă pentru cititori: Având în vedere importanța imensă a acestui 

subiect, vă rugăm să trimiteți acest articol către listele dvs. de e-mail 
și să postați încrucișat pe site-ul dvs. blog, forumuri de internet etc., 

solicitând oricui care cunoaște orice detalii sau orice povești de familie 
care ar putea face lumină cu privire la aceste evenimente, vă rugăm 

să le transmiteți direct autorului la 2186604556@qq.com 

  

* 

Scrierile dlui Romanoff au fost traduse în 31 de limbi, iar 
articolele sale au fost postate pe peste 150 de site-uri web de știri și 

politică în limbi străine din peste 30 de țări, precum și pe peste 100 de 
platforme în limba engleză. Larry Romanoff este un consultant de 

management pensionar și om de afaceri. A deținut funcții de conducere 
în cadrul unor firme internaționale de consultanță și a deținut o afacere 

internațională de import-export. A fost profesor invitat la Universitatea 
Fudan din Shanghai, prezentând studii de caz în afaceri internaționale 

la cursurile EMBA de nivel superior. Domnul Romanoff locuiește în 
Shanghai și scrie în prezent o serie de zece cărți legate în general de 

China și Occident. El este unul dintre autorii care contribuie la noua 
antologie a lui Cynthia McKinney „When China Sneezes”. (Chapt. 2 — 

Dealing with Demons) 

Arhiva lui completă poate fi văzută la 

https://www.moonofshanghai.com  și 

https://www.bluemoonofshanghai.com 

El poate fi contactat la: 

mailto:2186604556@qq.com
https://www.bluemoonofshanghai.com/archives/
https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/2187/
https://www.moonofshanghai.com/
https://www.bluemoonofshanghai.com/


2186604556@qq.com 
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Note (Toate în limba engleză) 

(1) Propaganda: Edward Bernays: 9789563100921: Amazon.com; 

https://www.amazon.com/Propaganda-Edward-Bernays/dp/9563100921 

(2) Propaganda Primului Război Mondial: Raportul Bryce, Edward Bernays; 

  www.revisionist.net/hysteria/cpi-propaganda.html 

(3) Trucurile psihologice folosite pentru a ajuta la câștigarea celui de-al 

Doilea Război Mondial – BBC; 

  http://www.bbc.com/culture/story/20161021-the-psychological-tricks-used-to-
help-win-world-war-two 

(4) James Bacque – autor cu cele mai bune vânzări; 

https://www.jamesbacque.com 

(5) Sioniştii Wikipedia îl atacă pe istoricul onest James Bacque; 

  https://rense.com/general73/wiki.htm 

(6) Alte pierderi de James Bacque – Internet Archive; 

  https://archive.org/details/OtherLosses_201608 

(7) prizonierii de război germani în Statele Unite – 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_prisoners_of_war_in_the_United_States 

(8) Lista lagărelor de prizonieri de război din Al Doilea Război Mondial din 

Statele Unite: 

https://military.wikia.org/wiki/List_of_World_War_II_prisoner-of-
war_camps_in_the_United_States 

(9) Prizonierii de război naziști în America; 

https://www.amazon.com/Nazi-Prisoners-America-Arnold-Krammer/product-
reviews/0812885619 

(10) Un extras dintr-un articol de John Ray Skates; 

www.newsouthernview.com/pages/nsv_shm_pows_camp_clinton.html 

(11) prizonierii de guerra germani pe frontul american; 
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https://www.smithsonianmag.com/history/german-pows-on-the-american-

homefront-141009996 

(12) Conservarea lagărelor de prizonieri ale Americii din Al Doilea Război 
Mondial; 

https://www.saturdayeveningpost.com/2018/04 

(11) prizonierii de guerra germani pe frontul american; 

https://www.smithsonianmag.com/history/german-pows-on-the-american-
homefront-141009996 

(12) Conservarea lagărelor de prizonieri ale Americii din Al Doilea Război 
Mondial; 

https://www.saturdayeveningpost.com/2018/04/prerving-americas-world-war-ii-
pow-camps 

(13) Pure Evil: Doctorul japonez din timpul războiului nu a avut nicio atenție 

pentru suferința umană; 

https://www.medicalbag.com/home/features/despicable-doctors/pure-evil-
wartime-japanese-doctor-had-no-regard-for-human-suffering 

(14) [PDF] Generalul Ishii Shiro: Moștenirea lui este cea a geniului și a 
nebunului; 

https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2167&context=etd 

(15) https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2167&context=etd 

(15a) Proiectul CIA MK-ULTRA – Actualizat; 

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/7928 

(15b) MKULTRA – RationalWiki; 

https://rationalwiki.org/wiki/MKULTRA 

  

  

Nota traducatorului 

Profitand de invitatia autorului de a cunoaste mai multe opinii si 

eventual mărturii privind situatia prizonierilor de război germani din cel 
de al doilea război mondial,  vin pe aceasta cale cu o propunere de a 

se considera un scenario plauzibil. 
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Dar in avans o situatie recent, de fundal, care să ne ghideze 

consideratiile noastre. 

In vara lui 2022 un centru de cercetare universitară din Australia a 

donat cercetările  sale sa ajute Pentagonul, care avea mereu rateuri cu 
rachetele lui hipersonice ce nu reuseau sa pornească. 

Australia a donat un proiect de constructie al rachetelor hipersonice 

executat theoretic de la A la Z.  Trebuie avut in vedere ca Australia nu 
are fondurile necesare spre a pune in practica asemenea proiete, dar 

un cadou este mai mult decat un gest amicabil pentru partenerii 

AUKUS. 

Gestul a ramas insă doar un gest frumos si apreciat si nu a putut duce 
nicăieri pentru ca proiectul era drafted pentru tehnologia australiană si 

departe de ceea ce  este tehnologia de război USA. Deci USA nu a vrut 
sa investească alti bani să  refacă proiectul, unde era necesară o 

colaborare stransă, la fata locului a   specialistilor australieni si 
americani in uzinele americane. 

Dacă ne intoarcem acum in 1944 cand de fapt a inceput “Operatiunea 
Paperclip” si vedem cum americanii au cules toate informatiile ce 

existau in Germania proaspăt  cucerită cu privire la rachetele germane 
V1 si V2. Pornind de la Osenberg list pană la toti inginerii si tehnicienii 

germani instruiti si specializati pe tehnologia germană de război au fost 
adusi in SUA, in lagarele fostilor prizonieri germani locali, dispăruti in 

experimentări sau alte situatii. Asa au apărut “lagarele de aur” si asa 
se explică de ce acesti “prizonieri” aveau un regim de prizonierat 

de  invidiat. 

Cu acesti “prizonieri” de la Peenemünde programul rachetelor V1 si V2 

a ajuns să fie Programul Apolo. Restul sunt doar amanunte furnizate in 
abundentă de  

Wikipedia:  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip 

  

ENGLISH — NATIONS BUILT ON LIES — VOLUME 1 — How the 
US Became Rich (Part 4 — IP Theft and Copying -- Operation 

Paperclip - World War II - Page 131) 
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