Szanowni Państwo.
Ponieważ poszukiwanie urządzeń podsłuchowych zainstalowanych przez
wyszkolonego technika operacyjnego jest zadaniem wymagającym zachowania
dyskrecji w stosunku do podsłuchujących, prezentujemy kilka podstawowych zasad
dających duże szanse uniknięcia dekonspiracji podejmowanych przez Państwa działań.

Proszę pamiętać, że jeśli podsłuchujący słucha Państwa rozmowy z nami, to
może wyłączyć urządzenia których używa zdalnie lub usunąć dyskretnie te
które znajdują się w pomieszczeniu.
Ponadto, profesjonalny podsłuch jest zawsze:
1. Elementem innych działań operacyjnych, których natura musi być chociaż
hipotetycznie odtworzona w celu postawienia hipotez co do tego czego i gdzie
należy szukać.
2. Zestawem środków technicznych (mikrofonów, nadajników, urządzeń laserowych i MV,
oprogramowania hakerskiego, urządzeń maskujących i WRE, itd., itp.) indywidualnie
dobieranych do celu i formy działań.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NAWIĄZANIA KONTAKTU Z NASZĄ FIRMĄ NALEŻY:
1. Odwrócić uwagę podsłuchujących: najlepiej w ogóle z nikim nie rozmawiać o swoich
podejrzeniach, a jeśli już zrobiliśmy ten błąd [np. przeglądając z komputera
służbowego strony o wykrywaniu podsłuchów lub dzwoniąc do firm tej branży, np. z
telefonu córki (ZAZWYCZAJ TAK WŁAŚNIE NIESTETY JEST)] uśpić czujność
potencjalnego przeciwnika głośno komunikując rezygnację z tego zamiaru.
2. Nawiązać łączność „na bezpiecznej linii”:
- kupić używany telefon GSM i kartę SIM pre-paid, w trakcie zakupu nie mieć przy
sobie żadnych zasilanych bateryjnie urządzeń elektronicznych, dzwonić od razu po
zakupie, nie jechać do miejsca zakupu i wykonania połączenia samochodem tylko
komunikacją miejską, a najlepiej rowerem, jeśli zachodzi podejrzenie obserwacji
pieszej (fizycznie ktoś może Państwa śledzić) to będzie to jedyna rozmowa przy
użyciu tego aparatu i tej karty, przed wykonaniem połączenia przygotować sobie
notes i długopis; nie dzwonić z m-ca pracy ani żadnego mieszkania prywatnego,
najlepiej dzwonić z m-c publicznych (np. rynek miasta, galeria handlowa,
multikino), lub:
- pójść do kawiarenki internetowej (znów: nie mieć przy sobie żadnych zasilanych
bakteryjnie urządzeń elektronicznych, nie jechać samochodem tylko komunikacją
miejską) i założyć konto na komunikatorze Skype, odnaleźć użytkownika
geheimdiensten_agentur i rozpocząć konwersację wyłącznie w trybie tekstowym,
należy pamiętać, że w tym trybie jest wykonalne ustawienie połączenia szyfrowanego
w sposób skuteczny przeciw profesjonalistom, wymaga to jednak, jednego spotkania
osobistego z nami.
Jeżeli Państwo podejrzewacie, że jesteście także śledzeni fizycznie to celem
tego kontaktu będzie przekazanie sposobu właściwego nawiązania kontaktu operacyjnego [...
czyli powiemy krok po kroku jak „zgubić ogon” :)]
Można też złożyć wizytę w naszym biurze [bez baterii przy sobie, nie samochodem :)
] i po wejściu podać któremuś z nas kartkę z ręcznie wypisanym pytaniem o możliwość
dyskretnej rozmowy, a potem udać się na krótki spacer z osobą która do Państwa podejdzie.

Proszę pamiętać, że tzw. „wykrywanie podsłuchów” jest tylko „zrobieniem
zdjęcia”, faktyczne zabezpieczenie przed inwigilacją wymaga zastosowanie stale
działających środków kontr-techniki oraz (łącznie!) procedur ochrony wrażliwych
informacji, które trzeba opracować, wdrożyć i traktować z całą powagą i
surowością, ponadto w polskich realiach nie jest możliwe ukaranie (sądowe)
profesjonalistów tej branży: znalezienie urządzenia podsłuchowego jest operacją
o rząd wielkości mniej skomplikowaną niż jakiekolwiek czynności zmierzające do
złapania sprawców, złapanie sprawców profesjonalnych jest możliwe tylko przy
wykorzystaniu źródeł osobowych, a takie działanie z uwagi na charakter pracy
sprawców zostanie zapewne, bezprawnie uznane za nielegalne (co nie znaczy, że
nie będzie konsekwencji administracyjnych np.) i trudne (choć nie niewykonalne),
a zatem bardzo drogie, ponadto polskie sądy nie znają pojęcia „biegły w zakresie
techniki operacyjnej” więc nawet oczywiste dowody stosowania technik
profesjonalnych sądu i prokuratury do niczego nie mogą przekonać gdyż nie ma kto
wykonać opinii...

