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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. 

                                                 
73Mr. (r) Conf. univ. dr. Universitatea Hyperion din București, PhD în Științe Militare, DSC în 

Medicină Complementară, PhD în psihologie; 
74Britain's Chatham House think-tank. 
75Hoffman G.F., Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington, VA: Potomac 

Institute for Policy Studies, 2007, p.8. 
76Valley E., Aquino P., Michael A., From PSYOP to MindWar, https://xeper.org/maquino 

/nm/MindWar.pdf. 
77Globus G., The Postmodern Brain in Benjamin Books, Philadelphia, 1995. 
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Cuvinte-cheie: Război hibrid, PSYOP, operații psihologice, război psihologic, Strategic 

mindwar, Războiul transpersonal, influenţare psihoinformaţională distală. 

 

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. 

 

După Chivvis (2017)80 „războiul hibrid” (hybrid warfare) se referă la 

utilizarea de către Rusia a unei diversificate game de instrumente subversive dintre 

care multe sunt nemilitare. Moscova acționează în favoarea intereselor sale 

naționaliste folosind războiul hibrid pentru a diviza și a slăbi NATO, pentru a 

submina guvernele pro-occidentale, a crea pretexte pentru război, pentru a anexa 

teritorii și pentru a-și asigura în termeni proprii accesul la spațiul economic 

european. 

În prezent se manifestă tendința de a generaliza definirea „războiului hibrid” 

plecând de la specificități temporale și geopolitice, în raport cu caracteristicile 

fiecărui nou conflict care îngrijorează Occidentul. Mai mult decât atât, există păreri 

                                                 
78Valley, E., Aquino P., Michael A., From PSYOP to MindWar, https://xeper.org/maquino 

/nm/MindWar.pdf. 
79Globus, G., The Postmodern Brain in Benjamin Books, Philadelphia, 1995. 
80Chivvis, C.S., Understanding Russian “Hybrid Warfare” and What Can be Done About It, The 

RAND Corporation2 Before the Committee on Armed Services United States House of 

Representatives March 22, 2017. 
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că, pe fond, nici nu ar fi vorba de un „război” în adevăratul sens al cuvântului, ci de 

forme specifice de acțiuni de destabilizare, de diversiune desfășurate pentru a 

pregăti terenul pentru acțiuni viitoare ce ar putea conține și elemente specifice 

luptei armate. În sensul celor mai de sus, Hoffman81 a definit războiul hibrid 

pornind de  la specificul conflictului din Liban din 2006 între Israel și Hezbollah, 

definind (2007) un opozant hibrid drept: „Orice adversar care utilizează simultan și 

adaptiv un amestec de arme convenționale, tactici iregulare, terorism și 

comportament criminal în spațiul de luptă pentru a obține obiectivele politice 

dorite”. De altfel, Hoffman îl citează pe Russell W. Glenn, care în All Glory Is 

Fleeting (2008)82 susține „Conflictul secolului XXI a fost până acum caracterizat 

de ceea ce ar putea fi numit război hibrid”. În aceeași ordine de idei privind 

originile termenului de război hibrid,  McCuen83 a pornit în definirea acestuia de la 

conflictele interne caracteristice construirii statelor Irak și Afganistan iar mai 

recent, războiul hibrid a fost generalizat ca un fenomen reieșit din specificul 

activităților rusești în Donbas și Crimeea. Experții folosesc termenul „război 

hibrid” în moduri diferite. Câțiva termeni înrudiți se folosesc în prezent inclusiv 

„strategiile zonelor gri” (gray zone strategies), „conflict fără conflict” (competition 

short of conflict), „măsuri active” (active measures) sau „războiul de generație 

nouă” (new generation warfare). În pofida diferențelor subtile, toți acești termeni 

indică același lucru: Rusia folosește mai multe instrumente de putere și influență, 

cu accent pe cele nemilitare pentru a-și exercita interesele naționale în afara 

granițelor sale,  adesea în detrimentul intereselor SUA și ale aliaților săi. 

În acest context, secretarul adjunct pentru operațiuni speciale din 

Departamentul Apărării, Theresa Whelan arăta că: „Natura conflictelor 

neconvenționale s-a modificat fundamental, ca urmare a noilor tehnologii și 

tehnici apărute în secolul XXI. În multe privințe, am fost nevoiți să o luăm de la 

zero”.84 

                                                 
81 Hoffman G.F., „Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars”, Arlington, VA: Potomac 

Institute for Policy Studies, 2007, pp. 14, 58. 
82 Glenn R.W., „All Glory Is Fleeting: Insights from the Second Lebanon War”, Santa Monica, 

CA:RAND, 2008, p.73. 
83 Mc Cuen McCuen, John J., „Hybrid Wars”, Military Review. Mar/Apr 2008, Vol. 88 Issue 2, pp. 

107-113. 
84 Jianu M., „Tactica lui Putin a devenit materie de studiu pentru Pentagon”, 16 Mai 2017, 

http://www.business24.ro/international/rusia/tactica-lui-putin-a-devenit-materie-de-studiu-pentru-

pentagon-1583709. 
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Damien, van, Puyvelde (apud Tuc C., 201785) arată că „...orice amenințare 

poate fi hibridă atâta timp cât nu se limitează la o singură formă și dimensiune a 

războiului. Când orice amenințare sau folosire a forței este definită drept hibrid, 

termenul își pierde valoarea și provoacă confuzie, în loc să clarifice „realitatea” 

războiului modern.” 

În contextul războaielor hibride, în special la nivelul populației, rezultatele 

trebuiesc abordate în termeni de succes/eșec și nu în termeni militari de 

victorie/înfrângere. Pentru a câștiga războaiele hibride, trebuie să se reușească pe 

trei terenuri de luptă decisive: câmpul de luptă convențional; câmpul de luptă al 

zonei de conflict a populației indigene, frontul de acasă și câmpul de luptă al 

comunității internaționale (McCuen, 2008). 

Mahda, E. (2016)86 arată că:  „...un război hibrid este o confruntare între 

state, în care unul din aceste state încearcă să şi-l subordoneze pe celălalt prin 

diverse mijloace: economice, informaţionale, memorie istorică.  Adică este un 

război în care acţiunile militare nu sunt prioritare, ci doar au rolul de 

catalizator.”  Mahda mai susține că rușii ascund adevăratul sens al termenului de 

război hibrid în spatele multivarietății definiției pentru-că specificul acestui război 

este unul mult mai subtil. Lupta nu se dă pentru teritorii ci pentru mințile, gândirea 

și atitudinile cetățenilor țărilor vizate. 

În Forţele Armate SUA (Bremseth, 2001)87 se evidențiază părerea că 

adevărata provocare pentru Statele Unite nu este războiul asimetric, ci 

Transcendent Warfare (Războiul Transpersonal), o nouă formă de război ce 

„transcende” toate modelele cunoscute și se susține că prima națiune sau grup ori 

entitate, care actualizează cerinţele războiului transcendent, va poseda un avantaj 

strategic, care s-ar putea dovedi insurmontabil! 

La nivelul cunoaşterii generale actuale, Transcendent Warfare (Războiul 

Transpersonal)88 apare de neconceput sau chiar imposibil, deoarece conceptul trece 

                                                 
85 Tuc C., (2017) „Hybrid War: The Perfect Enemy” în DEFENCE-IN-DEPTH/Research from the 

Defence Studies Department, King's College London https://defenceindepth.co/2017/04/25/hybrid-

war-the-perfect-enemy/. 
86Radio Europa Liberă, interviu realizat de Liliana Barbăroșie, 17 mai, 2016. 

https://www.europalibera.org/a/27738877.html. 
87Bremseth L.R., (United States Navy, Commander) Unconventional Human Intelligence Support: 

Transcendent and Asymmetric Warfare Implications of Remote Viewing, 28 April 2001, Mental 

Phenomena, Journal of Scientific Exploration, Volume 10, Number 1 (2001): 1-23. 

http://www.rviewer.com/Bremseth.pdf, accessed on November 28th, 2012. 
88Manolea A., The possible war of the future: transcendent warfare, în Proceedings. The 9th 

International Conference Strategies XXI, Technologies - Military Applications, Simulations and 

Resources, ISSN 2285-8318, Volume 1, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2013, 

pp. 363-367. 
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dincolo de parametrii stabiliți de realitatea cotidiană. Cu toate acestea, 

performanţele observate şi rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute trec dincolo 

de realitatea existenţială şi de principiile unanim acceptate și cunoscute ale ştiinţei 

actuale89. 

În termeni de cuplare cuantică mentală se evidențiază faptul că activitatea 

cerebrală a unei persoane poate fi influențată de mentalul altei persoane, fără a 

exista contact fizic sau senzorial90. Fenomenul de conectivitate cerebrală între 

subiecţi izolaţi spaţial şi senzorial este demonstrat științific91 astfel că, Influenţa 

Psihoinformaţională Distală (IPsiD)92 este un concept integrator ce cuprinde o 

extensie a comunicării şi influenţei subliminale în domeniul cinetic al acţiunii. Ea 

poate fi considerată o armă ofensiv-defensivă ce se manifestă fără suport material 

şi acţionează subliminal, transcendent, în operaţiuni de cunoaştere, influenţare, 

dominare şi control al adversarului, atât pe plan psihoemoţional cât şi somatic. 

Unele din scopurile folosirii influenţei psihoinformaţionale distale (IPsiD) în 

toate etapele războiului hibrid cât și ale acţiunii beligene pot fi: alterarea 

capacităţilor psihoemoţionale ale inamicului, care îi sunt necesare ducerii acţiunilor 

de luptă; reducerea capacităţilor inamicului de luare a deciziilor, la toate nivelurile, 

de la comandanţi până la trupă; diminuarea semnificativă a voinţei combative a 

inamicului; asigurarea protecţiei specifice pentru trupele proprii. 

În contextul taxonomiei acţiunilor militare şi ale sistemului domeniilor 

acţiunilor militare în lupta armată, acţiunile de Influenţare Psihoinformaţională 

Distală (IPsiD) au următoarele caracteristici: operează în spaţiul psihicului uman; 

nu necesită intervenţii materiale în câmpul operaţional; se efectuează de operatori 

aflaţi la distanţă de obiectivele ţintă; acţiunile desfăşurate; nu pot fi interceptate sau 

bruiate prin mijlocele războiului electronic, astfel este asigurat secretul pe timpul 

desfăşurării acţiunilor de influenţare distală; acţiunile desfăşurate; au o fizionomie 

specifică, în cadrul acţiunilor militare, specificitate din care derivă acţiunile proprii 

cât şi ale celorlalte structuri. 

                                                 
89Manolea A., Cercetarea experimentală a influenței psihoinformaționale distale, în Proceedings. The 

International Conference STRATEGII XXI: Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate, 

ISSN 2285-9462,  Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2015, pp. 154-163. 
90Manolea A., Items required to elaborate experiments on distal psycho-informational influence, în 

Proceedings. 2013-04. Strategic changes in security and international relations in the early 21st 

century, ISSN 2285-8415, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2013, pp. 585-592. 
91Manolea A., Brain to brain connectivity during Distal Psycho-informational Influence sessions, 

between spatially and sensory isolated subjects”, în Procedia - Social and Behavioral Sciences ISSN: 

1877-0428, no. 05/2015; 187:250-255. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.03.047, ISSN: 1877-0428. 
92Manolea A., Amplified states of consciousness. Warlike action and psycho-informational distal 
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Ca reziliență la acțiunile hibride ale unui potențial adversar consider că este 

necesar să realizăm, pe lângă alte măsuri, și operațiuni de influenţări 

psihoinformaţionale distale (IpsiD). Pentru realizarea acestui deziderat cred că 

locul unui Birou de Operații psihoinformaționale distale ar fi în cadrul Secţiei 

Acţiuni Psihologice (PSYOPS) din Forţele pentru Operaţii Speciale ca în figura 1. 

 
Figura nr. 1 Locul Biroului Operaţii Psihoinformaţionale Distale în cadrul Secţiei Operaţii 

Psihologice (Manolea, A. 2017) 

 

Organigrama pentru BOPsiD poate fi cea reprezentată în fig.2. și ar cuprinde 

Componenta Operativă formată din Compartimentul de Cercetare, Evaluare şi 

Sinergie, Compartimentul de luptă Compartimentul de protecţie şi Componenta 

Pregătire specială iniţială şi continuă a personalului propriu93. 

 

 
Figura nr. 2. Componentele Biroului Operaţii Psihoinformaţionale Distale 

(Manolea, A. 2017) 

                                                 
93 Manolea A., Considerations on distant psycho – informational influence in warfare, în 

Proceedings. 2013-04. Strategic changes in security and international relations in the early 21st 

century, ISSN 2285-8415, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, 2013, pp. 577-584. 
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În opinia mea, un demers de natură să traseze direcţii de acţiune, să 

identifice posibilităţile practice de aplicare a unor modalităţi cu valenţe nebănuite 

şi mai puţin cunoscute, să demonstreze diferite aspecte ale posibilităţii fiinţei 

umane de influenţare psihoinformaţională distală reprezintă un prim pas pentru 

crearea unui cadru eficient privind gestionarea efectivă a unor măsuri specifice de 

protecţie împotriva pericolelor şi ameninţărilor, inclusiv limitarea efectelor 

acestora la nivelul unor multitudini de elemente ale securităţii naţionale; crearea 

unui cadru eficient privind gestionarea efectivă a unor măsuri specifice la nivelul 

unor multitudini de elemente ale războiului hibrid, atât de protecţie împotriva 

pericolelor şi ameninţărilor psihoinformaţionale specifice, inclusiv limitarea 

efectelor acestora, cât şi de natură defensiv/ofensivă. 
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