Starea de spirit – Psihologia
controlului
Documentarul
Starea
de
spirit
–
Psihologia
controlului reprezintă o cronică istorică şi științifică a
tehnicilor de control al minții, de la Platon şi Macchiavelli,
la Edward Bernays şi B. F. Skinner, de la eugenie
şi darwinism, până la Institutul Tavistock şi Operațiunea
Paperclip, cu corolarul ei, monstruosul program MK-Ultra.
Filmul analizează în detaliu modul în care reclama comercială,
educația obligatorie, drogurile farmaceutice – numite
impropriu medicamente – consumerismul și mass-media au devenit
elementele cheie şi principalele arme folosite de elita ocultă
în războiul psihologic tradițional purtat cu întreaga
populație inocentă a planetei, al cărui succes a fost
facilitat şi accentuat de tehnologiile ultimelor două secole.
Oare suntem controlați? În ce măsură şi de cine? Ce poate
însemna asta pentru viitorul omenirii? Implicațiile enorme ale
acestor întrebări descurajează majoritatea oamenilor care sunt
obligați să se confrunte cu consecințele cotidiene ale
răspunsurilor evidente. Starea de spirit – Psihologia
controlului sapă adânc în căutarea acestora, pentru a revela
faptul că mare parte din ceea ce noi considerăm a fi adevăr nu
este decât o mare înșelătorie, un cumul de informații
falsificate implantate, deliberat, în conștiinţa noastră,
pentru a putea fi clădită o tiranie care să domnească peste
mințile oamenilor de rând.
Din leagăn şi până în mormânt, părinții noştri, semenii noștri
şi întreaga societate ne impun propria lor ierarhie de valori
şi comportamente acceptate şi tot acest proces a fost
denaturat şi deturnat în mod mizerabil. Filmul examinează
ştiinţa care a evoluat, vreme de milenii, numai pentru a ne
menţine, ferm, „în banca noastră”, incapabili să periclităm

status-quo-ul, astfel încât dictatorii, gestionarii puterii şi
păpuşarii corporatişti să poată profita de pe urma ignoranţei
şi a sclaviei noastre voluntare.
Striviţi fiind între nicovala educației obligatorii şi barosul
reprezentat de mass-media şi industria de divertisment, suntem
menţinuţi într-o perpetuă robie, prin intermediul ideilor pe
care le acceptăm fără discernământ, deşi ne modelează
caracterul şi comportamentul. Pe măsura vizionării, veţi
pătrunde într-un abis din care este scos la lumină întregul
mecanism al manipulării, prin exemple şocante care dezvăluie
adevăratele planuri ale elitelor, aflate în plină desfăşurare.
Plecând de la rădăcinile sale antice, reprezentate de
controlul comportamentului uman prin forţă şi mai puţin prin
persuasiune şi dezinformare, războiul psihologic ajunge la
formele sale moderne, experimentele de control mental
desfăşurate de serviciile de informaţii şi alte organisme ale
puterii, revelând un viitor planificat în care vom plăti un
preţ îngrozitor pentru ignoranţa noastră.
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