
  
 

 
69 

MODALITĂȚI DE CREȘTERE A REZILIENȚEI LA 
AMENINȚĂRILE HIBRIDE. 

TRANSCENDENT WARFARE - RĂZBOIUL TRANSPERSONAL 
COMPONENTĂ A HYBRID WARFARE-RĂZBOIUL HIBRID 

 
WAYS TO INCREASE RESILIENCE TO HYBRID THREATS 

TRANSCENDENT WARFARE - TRANSPERSONAL WAR 
COMPONENT OF HYBRID WARFARE 

 
Maior (r) conf. univ. dr. Aliodor MANOLEA73 

 
”Războiul hibrid este "proiectat să stăpânească o țară înainte ca aceasta să 

își dea seama că a și început conflictul”  James Sherr74 
”Războaiele hibride combină letalitatea conflictului dintre state cu războiul 

iregular fanatic și prelungit” Frank G. Hoffman75 
 
Rezumat: În viitor nu vor mai exista războaie asemănătoare cu cele din trecut, ci 

apare un nou tip de război, Războiul Hibrid -Hybrid Warfare, care este diferit de celelalte, 

întrucât elementele sale interne se bazează pe principii mult schimbate de cele anterioare, 

sunt războaie extinse, care cuprind, practic, toate domeniile: politic, economic, social, cultural 

militar şi mental. În condiţiile geopolitice şi militare actuale, militarii sunt intens supuşi 

stresului, condiţionărilor și disfuncţionalităţilor engramatice de tip emoţional cu consecinţe 

asupra echilibrului psihic, asupra stării de sănătate, caracteristici psihoumane ce pot fi 

influenţate atât prin metode clasice, convenţionale cât şi prin metode de tipul Mind Control 

(controlul minţii). În prezent, în diferite armate, influenţarea psihicului uman a devenit o 

adevărată „armă” 76 și prezint faptul că noțiunile PSYOP (Operaţiuni psihologice), MindWar 

(Războiul Psihologic) cu extensiile lor Strategic MindWar și Transcendent Warfare sunt 

manifestări ale influenţei distale psihoinformaţionale (IPsiD) conforme cu teoria 

cibernetică a conştiinţei cuantice ,77 și fac referiri la aceasta ca posibilă armă ofensiv-

defensivă. Arăt locul şi rolul influenţării psihoinformaţionale distale (IPsiD) în organismul 

militar românesc, o organigramă clar definită, propun integrarea acesteia în Operaţiile 

Militare Întrunite de Răspuns la Crize, ca reziliență la acțiunile hibride ale unui potențial 

adversar. 
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Abstract: In the future there will be no wars similar to those of the past, but a new 

kind of war, the Hybrid Warfare, which is different from the others, since its internal 

elements are based on principles that have seriously changed as compared to the previous 

ones. These are extensive wars, virtually encompassing all fields: political, economic, 

social, cultural, military and mental. Under the current geopolitical and military 

circumstances, soldiers are subjected to intense stress, emotional engramatic conditioning 

and dysfunctions, with consequences on the psychological balance, on the health status. 

These psychological features can be influenced by both classical, conventional and by 

Mind Control type of methods. Currently, in different armies, influencing the human psyche 

has become a true “weapon”78 therefore in the present article we show that concepts such 

as PSYOP (Psychological Operations), the MindWar (Psychological Warfare) with their 

extensions Strategic MindWar and Transcendent Warfare are manifestations of the Psycho-

Informational Distal Influence (PsiDI) in accordance with the cybernetic theory of 

quantum consciousness,79, and we describe this as a possible offensive-defensive weapon. 

We will show you the place and role of Psycho-Informational Distal Influence (PsiDI) in 

Romanian armed forces, we will provide a clearly defined organizational structure, and we 

will suggest its integration into Joint Military Operations for Crisis Response, as a means 

of resilience to the hybrid actions of a potential enemy. 

Keywords: Hybrid warfare, PSYOPs, psychological operations, psychological 

warfare, Strategic mindwar, transpersonal warfare, Psycho-Informational Distal Influence. 
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