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1.  Scopul şi descrierea programului  

 
Programul "Mesaje subliminale" este o aplicaţie Windows pentru generarea de mesaje subliminale şi/sau  liminale, în format text, 

imagine şi audio.  

Mesajele sunt transmise în mai multe feluri: sub formă de text scurt, intermitent, pe ecran, sub formă audio, cu redare normală 
(liminală) sau rapidă, la frecvenţă foarte mare (redare subliminală) sau sub formă de imagine. De asemenea, programul permite 

generarea în paralel, sub formă auditivă,a unuia sau a mai multor tonuri rularea unei liste de melodii. 

Acest gen de mesaje sunt foarte eficiente pentru programarea subconştientului celui care le foloseşte. Subconştientul corect 
programat permite descătuşarea unor potenţialităţi, nebănuite adesea, pe care fiecare fiinţă umană le are. Astfel, se pot produce 

autovindecări rapide, ameliorarea situaţiei financiare, relaţionale, afective, îmbunătăţirea capacităţilor mentale de concentrare şi 
memorie, elevarea spirituală. Practic, orice domeniu din viaţă se poate schimba în bine ca urmare a programării corecte a 
subconştientului. 

Acest program se doreşte a fi o unealtă în sensul armonizării pe orice plan al fiinţei celui care îl foloseşte, pentru împlinire 

materială, socială, afectivă şi spirituală. 

 

Atenţie ! Este interzisă folosirea programului în scopuri distructive, dezechilibrante sau malefice !  

Cel care va face totuşi acest lucru o va face pe propria răspundere. Autorul programului este degrevat de orice vină în cazul în care 
utilizatorul va folosi acest program, conştient sau chiar inconştient pentru a face rău sieşi sau altcuiva. 
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2. Instalare  

 
Programul este pus la dispoziţia utilizatorilor într-un kit de instalare – un fişier cu extensia .msi.  

Funcţionează pe sisteme de operare Windows, de la XP în sus.  

Pentru instalarea pe  Windows XP, Windows Vista sau Windows 7 trebuie instalată şi platforma .NetFramework 4. 

Odată pornit kitul se va cere o cale implicită de instalare (de regulă „C:\Program Files\Mesaje Subliminale‟).  

După instalare va apare pe desktop o iconiţă cu care se poate porni programul. 
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3. Sumarul funcţiunilor și descrierea generală a interfeței 

 

Actuala versiune de program permite: 

 Generarea de mesaje text de scurtă durată pe ecran, mesaje încărcate în prealabil de utilizator, cu fonturi de diferite culori, 
mărimi, stiluri sau transparenţe, în diferite poziţii ale ecranului; 

 Înregistrarea de mesaje vocale; 
 Redarea mesajelor vocale înregistrate fie la viteză normală (mesaj liminal), fie la mare viteză (mesaje subliminale); 
 Redarea unor tonuri cu frecvenţe şi forme de undă diverse. Frecvenţa şi forma de undă va fi specifică scopului utilizatorului; 

 Redarea unei liste de melodii în fundal; 

Se pot genera simultan unul sau mai multe dintre următoarele: mesaje text, mesaje audio (cu sau fără imagini asociate), muzică 
de fundal şi tonuri. 

Implicit programul porneşte doar cu câteva mesaje text.  

Utilizatorul trebuie să-şi stabilească scopurile şi prin urmare să-şi definească mesajele. 

Mesajele text, cele audio şi lista de melodii (calea fişierelor) a muzicii de fundal se pot salva într-o colecţie unitară, care în program 

este numită Profil. Aceasta va permite, la o ulterioară deschidere a programului, să se poată încărcă rapid toate mesajele şi melodiile 
asociate profilului salvat anterior. Dacă mesajele şi melodiile nu sunt salvate într-un profil, ele se vor pierde la închiderea programului.  

Se pot salva mai multe astfel de profile (pentru un singur utilizator sau pentru mai mulţi). Astfel, la o nouă pornire a programului, 

utilizatorul poate reîncărca direct un profil salvat anterior pe care îl alege dintr-o listă de profile.  

Odată pornit programul, se va deschide o fereastră unde utilizatorul poate opera toate comenzile necesare. 
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 În figura de mai sus sunt definite diversele zone din program: 

A) Bara (ribbon-ul) cu comenzile; 
B) Mesajele text – zona de definire a lor; 

C) Mesajele audio şi imaginile – zona de definire a lor; în parte de jos a ei este zona de configurare a modului lor de redare; 
D) Configurare mesaje text – implicit este ascunsă; 
E) Înregistrare mesaje audio – implicit este ascunsă; 

F) Muzică de fundal; 
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G) Redare tonuri; 

H) Bara de status. 
 

 
 
Înainte de pornire trebuie introduse mesajele. Acestea pot fi adăugate în cadrul unui profil sau independent. Indiferent de modul 

de adăugare, după ce ele au fost introduse se va apăsa butonul Porneşte sau se va apăsa F5, pentru redarea lor. Oprirea redării se face 

apăsând încă o dată acelaşi buton. 
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4. Crearea unui profil 

 

Dacă se doreşte să se păstreze aceste mesaje într-un profil, atunci trebuie creat şi salvat un profil, în felul următor:  

Se apasă butonul Creează profil nou (Ctrl+N). Se înscrie numele noului profil în fereastra care apare. Se adaugă mesajele text, 
mesajele audio şi melodiile (cum se face aceasta va fi descris mai jos) şi se salvează profilul cu comanda Salvează profilul (Ctrl+S). 

La următoarea pornire a programului nu va mai fie nevoie să se efectueze paşii anteriori, se va încărca direct profilul salvat 

folosindu-se butonul Încarcă profilul… (Ctrl+P). 

 

Un profil se poate şterge încărcând mai întâi acel profil iar apoi apăsând Șterge profilul curent (Ctrl+Delete). 

Informaţia pe care profilele o conţin este salvată în folder-e şi în fişiere. Poate fi util ca, odată ce aceste profile au fost create, ele 
să fie copiate pentru a fi folosite pe un alt calculator. Pentru aceasta este necesar să cunoscută calea de salvare a profilelor. Comenzile 

din figura de mai jos permit deschiderea sau copierea în memorie a căii folder-ului. 

 

În continuare, descrierea editării mesajelor text sau audio/imagine o voi face pentru situaţia în care se creează un profil nou 
pentru acestea. 
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5. Editarea mesajelor text 

 

 

  

 În zona din partea stângă se pot edita mesajele text, într-o structură arborescentă, pe care chiar o vom numi arbore. Mesajele vor 
fi grupate pe categorii. Textul categoriei este scris cu litere îngroşate în arbore. El nu va fi redat la pornirea generării subliminale.  
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În urma comenzii de creare a unui profil nou zona de mesaje este pregătită cu o categorie şi un mesaj fictiv. 

 
 Se scrie în zona textului roşu numele categoriei şi al mesajului. 

Pentru introducerea unei categorii noi se apasă comanda din ribbon Adaugă categorie sau se apasă tasta F8. Este însă necesar 
să fie selectat Mesaj text, nu Mesaj audio/imagine. Aceste comenzi sunt comune pentru arborele de mesaje text şi pentru arborele de 

mesaje audio/imagine. 
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Se continuă cu adăugarea mesajelor şi a categoriilor. Pentru ca un mesaj să fie adăugat în cadrul unei categorii, este necesar să fie 

selectată în arbore acea categorie. 

 

Se dă comanda de salvare a profilului. Pe viitor se pot face modificări la profil, dacă se doreşte, dar trebuie avut în vedere ca la  

sfârşitul tuturor acestor modificări să se salveze profilul. 

Bifa din partea stângă a permite selecţia mesajului pentru redare sau eliminarea lui de la redare. Doar mesajele bifate vor fi 
redate. 

În final se poate apăsa butonul de pornire sau se poate trece la pregătirea mesajelor audio. 

După pornire mesajele text vor fi afişate foarte scurt pe ecran, conform configurării făcute. Se poate ca după ce s-a dat  comanda 

de  pornire (sau înaintea acesteia) să se minimizeze programul în meniul din colţul din dreapta jos al sistemului de operare (systray) şi 
să se lucreze în acest timp la altceva pe calculator. 
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6. Configurare mesaje text 

 
La pornire, mesajele text apar şi dispar pentru anumite scurte perioade de timp pe ecran. Aceasta este felul în care ele 

impregnează subconştientul.  

Sub zona arborelui cu mesajele text este o zonă de configurare a acestora. Implicit zona este ascunsă. Pentru configurare  este 
necesar să fie deschisă, apăsând pe butonul din dreapta ei. 

 

Odată deschisă, se pot selecta: fontul folosit, culoarea acestuia, durata de persistenţă a mesajului pe ecran, durata cât este 

ascuns, opacitatea lui şi poziţia pe ecran unde va fi afişat. Dacă nu se doreşte o afișare aleatorie pe tot ecranul, se poate bifa una sau 
mai multe dintre cele 9 poziţii ale ecranului. 

 

 Schimbarea acestor parametri în timpul rulării va face ca rularea să se oprească. Va trebui apoi să fie dată din nou comanda 
de pornire. 

 

7. Editarea mesajelor audio 

 

Se selectează mai întâi opţiunea prin care se indică că se va lucra pe arborele de mesaje audio. 
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Se vor scrie textele mesajelor audio, la fel ca la cele text.  

 

Eventual, dacă se doreşte, se poate crea o un set de mesaje audio pereche a celor text. Pentru acest din urmă caz, pentru 
rapiditatea operării, textele mesajelor text se pot copia direct ca texte ale mesajelor audio apăsând butonul Duplică mesajele text în 

cele audio.  

Atenţie ! Această comandă va înlocui eventualele mesaje audio introduse deja. 

 

 

Observaţie importantă: textul mesajului audio nu va fi redat în nici un fel în timpul redării. Lui este necesar să-i fie asociat un fişier 
cu o înregistrare audio. Textul acesta introdus este de folos pentru identificarea mai uşoară a mesajului şi a fişierului audio.  
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Din acest motiv, el poate fi orice text. Totuşi, recomand să fie unul care să fie acelaşi cu mesajul audio, pentru o corectă 

identificare, dacă mesajul audio nu este foarte lung. 

Pentru o corectă funcţionare a mesajelor audio este evident că trebuie încărcat, la fiecare dintre mesaje, şi câte un fişier cu 
înregistrarea audio. Modul de creare a acestor înregistrări va fi descris în capitolul următor. Presupunând acum că sunt făcute deja 
înregistrările în fişierele audio (.mp3), este necesar ca acestea  să fie încărcate la mesajul corespunzător. 

 

 Pentru încărcarea fişierului audio este necesar să fie selectat rândul mesajului, coloana Fişier audio. La selectarea celulei 

de pe acel rând și de pe acea coloană apar un buton cu trei puncte (1). La apăsarea lui se deschide un explorer de Windows care permite 
alegerea fişierului. Atâta timp cât nu există un fişier selectat, capătul rândului este marcat cu o iconiță roşie, cu un semn de exclamare 

(2). 

Dacă este asociat fişierul audio, atunci în capătul rândului este o iconiță verde. 
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Fiecărui mesaj audio i se poate asocia o imagine. Aceasta va fi redată odată cu mesajul audio corespondent. Pentru încărcarea 
unei imagini la mesaj, se apasă pe rândul respectiv, pe ultima coloană, ca în figura de mai jos. 
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Rândul cu imagine încărcată are, pe ultima coloană, iconiţa de imagine colorată. 
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Coloana Redare rapidă conţine o căsuţă cu bifă pentru fiecare rând. Dacă este bifat, mesajul audio al rândului respectiv va fi 

redat la viteză mare (subliminal). Mesajul se va auzi ca un bâzâit. Dacă este debifat, mesajul audio va fi auzit normal, fiind la frecvenţa 
de redare 1. Redarea este posibilă cu unele mesaje subliminale şi cu altele liminale. 

 

Sub arborele cu mesaje audio şi poze este o zonă unde se pot face anumite configurări ale acestora: 

 

Astfel: 

- Se poate alege volumul de redare 

- Se poate alege dacă mesajele se redau simultan sau pe rând 
- Se poate alege opacitatea imaginii 
- Se pot bifa sau debifa rapid toate mesajele, pentru redare rapidă sau normală. 

8. Înregistrarea vocală a mesajelor 

 

Este recomandat să fie scrise mesajele înainte, astfel încât la înregistrare ele să fie chiar în faţa utilizatorului, care le va citi.  

Înregistrarea se face folosind zona de sub arbore, care implicit ascunsă, dar care se deschide folosind butonul din dreapta sus a ei. 
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Se selectează folder-ul şi numele fişierului audio care va rezulta în urma înregistrării. Se recomandă folosirea unui folder special 
pentru înregistrări, pentru un anume profil, şi de asemenea se recomandă folosirea mesajului sau a unei părţi a acestuia pentru numele 

fişierului. 

Pentru înregistrare este necesar să aveţi un microfon. Înregistrarea începe când de apasă pe butonul cu cerculeţ alb şi roşu şi se 
termină când se apasă pe butonul cu pătrat. După înregistrare se poate verifica ce s-a salvat apăsând pentru redarea înregistrării pe 

butonul cu săgeata spre dreapta. Se pot face mai multe setări ale înregistrării. Un format de o calitate mai bună sau de o frecvenţă mai 
mare cresc mărimea fişierelor rezultate. Recomand, pentru înregistrările de voce, să se folosească setările din figura de mai sus. 

Deoarece formatul audio este .mp3, fişierele sunt mai compacte şi mai mici decât altele în alte formate, dar la terminarea 

înregistrării trebuie așteptat un timp pentru compactizarea lor, aceasta înainte de a trece la următoarea înregistrare. 

Se va asocia apoi fiecărui mesaj din arborele cu mesaje audio fişierul audio. În final, se va salva profilul. 

Atenţie ! Programul memorează pentru fişierele audio doar calea către ele. Dacă folder-ele cu fişierele sau fişierele se vor muta 
din locaţia stabilită ele nu vor mai fi găsite de program şi va trebui reconfigurată această nouă cale pentru fiecare mesaj. 

 

9. Redarea melodiilor 

 

Se poate alege o listă de melodii de fundal care se va salva şi aceasta odată cu salvarea profilului. La încărcarea ulterioară a 

profilului va fi adusă această listă de melodii în mod automat. Dacă fișierele cu melodiile nu mai există (au fost șterse sau mutate) atunci 
melodia deși apare în listă ea nu este bifată. 
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Atenţie ! Programul memorează pentru fişierele audio doar calea către ele. Dacă folder-ele cu fişierele sau fişierele se vor muta 
din locaţia stabilită ele nu vor mai fi găsite de program şi va trebui reconfigurată această nouă cale pentru fiecare mesaj. 

Odată încărcată lista cu melodiile, melodiile se pot selecta folosind tastele Ctrl şi/sau Shift. Nu este necesar să fie descrise toate 
comenzile din această zonă, ele au funcţionalitatea celor obişnuite pentru un player media.  

Vor fi redate doar melodiile bifate. Bifarea sau debifarea melodiilor se poate face apăsând tasta Spaţiu, doar pentru melodiile ale 
căror rânduri au fost selectate. 

 

10. Redarea tonurilor 

 
 Odată cu toate mesajele text sau audio, programul poate să redea anumite tonuri (sunete cu frecvenţe constante). Aceste tonuri 

se pot introduce de mână, ca frecvenţă, sau se pot selecta anumite tonuri remarcabile. Sunt prevăzute tonurile unei game muzicale 
antice, tonuri cu efecte deosebite pe anumiţi centri de forţă. 
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 Comutatorul din partea de sus permite selectarea fie a unui singur ton (poza de sus), fie a mai multor tonuri (poza de jos). 

 

 Pentru ambele situaţii, zona de jos permite reglarea volumului şi a balansului, forma de undă şi pornirea sau oprirea redării. 

 Pentru redarea unui singur ton, frecvenţa acestuia poate fi introdusă direct, în caseta din figură unde scrie 441, sau poate fi 

selectată folosind cursorul din dreapta acesteia. 
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 Pentru redarea mai multor tonuri, este necesar să fie selectate acestea apăsându-se butonul Încarcă frecvenţele… . Se va 

deschide o fereastră de selecţie specială. 
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 În această fereastră este o bară (ribbon) cu comenzi, în partea de sus, o grilă cu listele cu frecvenţele grupate pe categorii, o listă 

cu frecvenţele rândului din grilă selectat şi una cu frecvenţele cu 

 În grila cu frecvenţele sunt peste 9500 de elemente cu una sau frecvenţe, culese din diverse surse de pe internet. 
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 Aceste frecvenţe se pot căuta după descrierea lor. Astfel, de exemplu, pentru tratarea Lupusului, se vor selecta frecvenţele care 

vindecă această boală astfel:  

Se introduce în zona de căutare cuvântul lupus. 
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 În urma introducerii, se filtrează automat şi rămân doar rândurile care au acest cuvânt în descriere. La selectarea unuia dintre 

rânduri, a mai multora (cu Shift şi/sau Ctrl) sau a tuturor (cu Ctrl+A) lista cu frecvenţele rândurilor cu focus se umple automat cu toate 
frecvenţele acestor rânduri selectate. 

 

 Din această listă pot fi încărcate toate frecvenţe sau doar unele folosind comenzile din ribbon. 
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 Astfel, vor fi selectate pentru redare doar unele dintre frecvenţele rândurilor selectate. 

 

 La această listă finală se poate adăuga câte o frecvenţă anume folosind butonul Adaugă o frecvenţă particulară sau pot fi 
şterse frecvenţe cu comanda Şterge frecvenţele selectate. 

 

 În final, frecvenţele culese se încarcă pentru redare în forma anterioară cu ajutorul butonului Încarcă frecvenţele culese pentru 
redare.  

Lista lor va apare în fereastra anterioară. 
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Se poate opta pentru redarea simultană a tuturor tonurilor sau pentru redarea tonurilor unul după altul, fiecare având o durată 

anume care este selectabilă. Implicit aceasta este de 10 ms. 

Atenţie ! Frecvenţele nu se salvează în cadrul unui profil. 

 

11. Observaţii suplimentare 

 
Odată minimizat programul în systray, el se poate reafişa dând clic dreapta pe iconiţa albastră sau violet din systray. 

 
 

Se poate porni sau opri redarea direct din meniul care apare la click dreapta în systray. 
 

Iconiţa de culoare albastră indică faptul că redarea este oprită. Cea violet – că redarea este pornită. 
 

În partea de jos a formei principale este o bară de status care are 3 comenzi:  

Prima comandă – Ajutor – permite deschiderea acestui document de help. 
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A doua – Despre program – oferă date informative despre versiunea programului şi autorul lui. 
A treia – Aspectul interfeţei – este în partea dreaptă şi permite schimbarea culorilor interfeţei programului. 
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12. Contact şi informaţii 

 

Programul a fost realizat în tehnologie Microsoft, pe platforma Framework.NET 4, cu limbaj Visual Basic.NET. 
 

Mă numesc Valentin Badea  - sunt programatorul acestui program. 
Dacă aveţi nelămuriri, sugestii sau doriţi să semnalaţi aceste erori vă rog să nu ezitaţi să mă apelaţi. 
 

Adresa mea de mail este:  
 

valentinvbadea@yahoo.com  
website: http://ahasoftware.blogspot.ro 
 

Telefonul meu:  
0735 377 999  

 
 
Vă urez succes în folosirea programului ! 
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