
MONARCH: The New Phoenix Program 

 Dla personelu CIA i wywiadu wojskowego, wojna w Wietnamie stała się 
doświadczeniem formacyjnym jeśli chodzi o wdrożenie Program Phoenix. Postrzegali oni 
klęskę w Wietnamie nie jako militarną przegraną, ale jako wynik zdrady i kreciej roboty 
całego frontu rodzimych wrogów politycznych i opozycji. Program Phoenix działał 
sprawnie w czasie wojny w Wietnamie, mordując w systematyczny sposób sympatyków 
ruchu VC (Vigilant Citizens – Czujni Obywatele), a dziś jest podstawą dla czarnej operacji 
wymierzonej w tysiące lojalnych Amerykanów za pomocą broni opartej na najbardziej 
nowoczesnej w technologii promieniowania mikrofalowego (MW) i radiowego (RFR).  
 Motyw stłumienia rodzimej opozycji i mordowania dysydentów płynie z 
postrzegania odmiennego sposobu myślenia jako zdrady stanu. Taką filozofię określa 
bardzo wyraźnie artykuł autorstwa Michaela Aquino, najwyższego generała NSA (agencji 
bezpieczeństwa narodowego). Olbrzymi wkład w tworzenie przyszłościowych technologii 
zdolnych zabijać za pomocą jonizującego i nie-jonizującego promieniowania niemal bez 
zostawiania śladu, ma Departament Obrony. Obecnie to masowe mordowanie odbywa się na 
amerykańskiej ziemi. Określenia: “miękka śmierć”, “powolna śmierć” lub “cicha śmierć” 
odnoszą się do zabijania wroga w przyszłych wojnach błyskawicznych lub konfliktach 
lokalnych. 
 Wojenna doktryna tłumienia powstań stosowana jest obecnie na rodzimym froncie, 
tak aby nie powtórzyła się domniemana antypatriotyczna zdrada armii z czasów wojny w 
Wietnamie. Pokolenie wywiadowców z CIA i wywiadu wojskowego, któremu przewodzą 
Shackley, Helms, Casey, Abrams, Singlaub, Secord, John B. Alexander, Michael Aquino, 
Paul Vallely i inni, zbudowało bestię doskonałą i używa jej nie zostawiając śladów. 
Możliwość eliminowania z tłumu ludzi inaczej myślących i niewygodnych za pomocą 
technologii cichej śmierci pozwala kilku osobistościom przerobić całe społeczeństwo 
według ich planu i obrazu.  
 Technologia skrajnie niskich częstotliwości doprowadza wybraną ofiarę do 
szaleństwa za pomocą niesłyszalnego dźwięku, podobnego do tego, jaki stosowali w CIA 
psychiatrzy Ewena Camerona (wieloletniego prezesa Amerykańskiego I Kanadyjskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego i ikony psychiatrii połowy XX wieku) w programie MK-
Ultra – psycho-kierowanych technik obliczonych na złamanie osobowości. Pentagon lansuje 
dziś dla tego procederu nowe, szumne nazwy: “syntetyczna telepatia” i “psychotronika”.  
 Innym sposobem takiego ataku na niewygodny cel jest patent Smirnowa stosujący 
podprogową sugestię w celu manipulowania ludzkim zachowaniem. Patent ten został 
przejęty przez korporację PSI-TECH, zajmującą się technikami zdalnego oddziaływania. 
Obecnie manipulacja emocjonalna jest dopracowana przez dra Michaela Persingera z 
Laurential Universtiy w ramach programu zdalnego projektowania stanów emocjonalnych 
jakie wytwarza lub przechowuje mózg. Można więc wysyłać “obiektom” uczucia 
wściekłości czy lęku i w ten sposób manipulować ich stanem i zachowaniem. 

http://www.usa-anti-communist.net/mind-control/monarch_newphoenixprogram.pdf

 Jakby było mało, do tych metod niszczenia, torturowania i mordowania dochodzą 
jeszcze niosące koszmar i horror prześladowania przez tworzone przez CIA kulty, sekty 
satanistyczne oraz inne grupy, których celem jest indukowanie dalszej traumy w wybranych 



osobach poprzez publiczne napaści oraz techniki neutralizujące opisane przez Camerona w 
dziennikach operacji wywiadowczych wymierzonych w agentów wroga. Zespół Camerona 
zbudował nową broń, która, jak każda, musiała być wypróbowana na ludziach. To samo 
dotyczy doskonalenia najnowszych technik cichego, powolnego zabijania jak i kontroli 
ludzkich umysłów, Gdy już zostały one sprawdzone na wspomnianych kilku tysiącach 
obywateli, mogą być stosowane w skali masowej na całym społeczeństwie, a dalej na całej 
ludzkości.  
 MK-Ultra było tajnym programem testowym CIA, pozwalającym rozwinąć 
techniki władania ludzkimi umysłami. Klucz do kontroli ludzki znaleziono w technologii. 
Eksperci Agencji od prania mózgu szukali i angażowali naukowców najlepszych i często 
owładniętych obsesją wokół cudowności ludzkiej neuro-psychiki. W 1953 roku oficer 
wywiadu Richard Helemes zaangażował dra Sydney'a Gottlieba do technologicznego 
wyszkolenia załogi laboratorium, które miało zadanie wynajdowania trucizn do eliminacji 
przeciwników politycznych, syntezy “narkotyków prawdy” do przesłuchiwania szpiegów 
oraz technik hipnotycznych do tworzenia podwójnych agentów, kurierów i automatycznie 
działających zabójców. Dr. Gottlieb skorzystał z hitlerowskich naukowców i ich technik 
kontroli umysłu doprowadzonych do perfekcji poprzez doświadczenia na więźniach obozów 
zagłady. Osobistą zgodę na wykorzystywanie metod nazistowskich stosowanych w obozach 
śmierci Gottlieb otrzymał od prezydenta Eisenhowera. Do USA sprowadzono nazistowskich 
lekarzy, by pracowali nad projektem “paper-cilp”. Na wszystkich ciążyły oskarżenia o 
zbrodnie wojenne, a sędziowie z procesu norymberskiego byli w szoku, że władze Ameryki 
zatrudniają ich nie zważając na ich przeszłość i pozwalając uniknąć odpowiedzialności.  
 Pod przewodnictwem dra Struckholda 34 naukowców podpisało kontrakty na projekt 
„paper-clip” i zostało przeniesionych do ośrodka w San Antonio, TX. Osobnicy ci zaczęli 
badania nad działaniem promieniowania na człowieka, technologią mikrofalową oraz 
eksperymentami MK-Ultra dotyczącymi kontroli umysłów. Operacja „paper-cilp” objęła 
angażem ponad 9000 nazistowskich naukowców i techników aby „pomóc USA zniszczyć 
ZSRS”. Część tych pracowników znana była jako tzw. programiści” - ludzie wyszkoleni w 
łamaniu ludzkiej psychiki i generowaniu kontroli umysłów.  
 Dr Joseph Mengele i inni prowadzili szeroko zakrojone doświadczenia na dzieciach i 
dorosłych, stosując meskalinę, elektrowstrząsy, hipnozę, deprywację sensoryczną, tortury, 
wrey, i traumatyczne wiązanie, aby perfekcyjnie opanować sposoby kontroli ludzkiego 
umysłu. Dr Mengele osiągnął taką skuteczność w stosowaniu wiązania traumatycznego, że 
jego ofiary do dziś darzą go, swego oprawcę, szczególną miłością i sentymentem, 
nazywając go „Pięknym Józefem”.  
 Dr L. Wilson Green był Żydem – lekarzem, którego naziści zmusili do uczestnictwa 
w ich eksperymentach w Auschwitz. Osobnik ten, o przybranym nazwisku Green, przybył 
po II wojnie do USA, gdzie dla wojska i CIA kontynuował nazistowskie doświadczenia na 
dzieciach i dorosłych. Wywiad wojskowy i CIA skopiował hitlerowską metodologię badań 
rozpoczynając opierając na niej także wiele programów własnego pomysłu. Pierwszy taki 
program CIA nazywał się MK-Ultra, gdzie MK stanowiło pierwsze litery niemieckich słów 
„Mind Control”. W 1953 roku CIA, Marynarka Wojenna i pion chemiczny Armii USA 
wdrażały swoje narko-hipnotyczne programy. Aby nie narażać się, że dziesiątki operacji i 
badań dotyczących kontroli umysłu zostaną zrefowane Naczelnemu Dowództwu, całość 
eksperymentów oznaczono jako tajny program badawczy MK-Ultra.  

Według dokumentów i źródeł MK-Ultra, program kontroli umysłu działa 
najskuteczniej, jeśli dzieci do trzeciego roku życia podda się poważnej traumie. Skrajna 
trauma, taka jak gwałt zadany człowiekowi do trzeciego roku życia, powoduje, że 



osobowość dzieli się na części lub dysocjuje, gdyż psychika stara się odgrodzić umysł od 
przerażających wspomnień, zbyt bolesnych, by je przetrwać i unieść. Psychiatryczne 
nazwy to osobowość mnoga lub dysocjacyjne zaburzenie tożsamości – zaburzenie możliwe 
do wywołania w sposób przypadkowy lub zamierzony.  
 „Trzy obliczxa Ewy” (Three Faces of Eve) to prawdziwa historia osobowości 
wielorakiej powstałej wskutek ciężkich nadużyć seksualnych w dzieciństwie.  
 Trauma psychiczna i tworzenie osobowości mnogiej było w CIA prowadzone 
według aktualnej metodologii indywidualnie przez programistów, indukujących i 
kodujących w ofiarach programy sterowania nimi. Zaburzenie to jest regularnie 
stwierdzane przez biegłych psychologów sądowych u dzieci, które musiały brać udział w 
składaniu rytualnych ofiar ze zwierząt i ludzi a następnie były poddawane fizycznym 
gwałtom, torturom i innym horrorom. Taka trauma niezmiennie prowadzi do głębokiego 
rozszczepienia psychiki – dysfunkcji, która bardzo przypomina podział na partycje 
twardego dysku w komputerze. Dysocjacji używa się także jako stanu otwierającego ofiarę 
na hipnotyczną indukcję (przywołanie) alternatywnej osobowości; kontrolujący 
programista podaje wkodowany kiedyś sygnał, który powoduje „przełączenie” na żądaną 
osobowość zwaną inaczej alter-ego.  
 Tylko 20% populacji łatwo poddaje się hipnozie. Trauma z wczesnego okresu życia 
czyni ludzi podatnymi na dysocjację, a w jej następstwie na uleganie hipnozie.  
 Zazwyczaj podczas takich kultowych seansów bądź czarnych lub czerwonych mszy 
programista ma na sobie kostium przypominający zwierzę – np. skórę królika z Alicji w 
krainie czarów – i na oczach dziecka zabija prawdziwego królika w ofierze, nieraz 
zmuszając je do współudziału. Po takiej traumie psychicznej następuje zaraz fizyczna, w 
formie gwałtu, często zbiorowego i tortur. W późniejszym życiu, obraz danego zwierzęcia 
służy do wywołania na żądanie osobowości alternatywnej. Metoda ta działa najlepiej, gdy 
trauma zostaje powtórzona około szóstego roku życia. Po kilku następnych latach dziecko 
poddawane jest testom na IQ i na osobowość, których wyniki pozwalają określić, czy 
będzie wdrażane do morderstw, czy do szantażu seksualnego, szmuglowania narkotyków 
czy innego zła. Osoba taka może z łatwością być hipnotyzowana w życiu i używana do 
wykonania danej operacji, z której zachowa w pamięci jedynie poczucie luki czasowej.
 Wczesnych programistów zatrudniał w Agencji i sprawował nad nimi kontrolę dr 
Sydney Gottlieb, samemu skupiając się na stosowaniu LSD do kontroli umysłów i na 
egzotycznych, nie wykrywalnych truciznach do politycznych mordów. Swojemu koledze po 
naukowym fachu, drowi Frankowi Olsonowi zajmującemu się bronią biologiczną, Gottlieb 
osobiście podał LSD, nie informując go o tym, co sprawiło, że w efekcie Olson popełnił 
samobójstwo skacząc z hotelowego okna na dziesiątym piętrze. Gottlieb przemilczał ten 
eksperyment więc rodzina kolegi nie poznała prawdziwą przyczynę jego zgonu dopiero po 
27 latach, kiedy fakty te zaczęła wyciągać komisja Kongresu do badania nadużyć CIA. 


