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Vi står vid inträdet till en ny civilisation och den handlar om våra hjärnor, AI och att utnyttja 

vetenskapens framgångar för människan och inte för att fängsla folket. Här ligger korsvägen för 

framtiden och det första steget är att förstå den teknologi och dess möjligheter som sedan mer 

än ett halvt århundrade utvecklats ur hjärna-datorsamband, vetenskapen av cybernetik eller 

det militära FOI kallar Människa-system-interaktion.  

Silvio Ceccato vid Centro di Cibernetica, University of Milano var en av flera som bidrog med texter 

till boken Mankind 2000 där forskare och professorer tog upp cybernetiken som framtidens teknologi. 

Den fungerar med fjärrkontroll av människans 

hjärna med uppkoppling till de stora super-

datorerna. “We could even make models of good 

behavior with which we could compare ourselves. 

Then we would see true gentlemen in the streets. 

The second is that we could use this new 

knowledge to start utilizing the potential of the 

brain which has not yet been exploited.”  

Cybernetics utgör en vetenskap som kan styra och 

förändra hjärnans funktioner men också dess 

innehåll som hälsa, intelligens, beteende, känsla och 

vilja. Att utforska de möjligheter vi redan har i 

hjärnan skulle skapa förutsättning till en ny 

människa och med beteendeteknologi kan man även 

neutralisera våld och andra perversioner. Det är vad 

Befria tekniken visar upp som en mänsklig 

utveckling. Den som också kallas det mänskliga 

informationssamhället. 

Allt som tas upp i den här texten kommer också styrkas med statliga dokument, avhandlingar, 

professorers utlåtanden och vetenskapliga rapporter. Den amerikanske professorn, Norbert 

Wiener gav oss termen cyber med boken Cybernetics och öppnade upp den digitala tidsåldern, 

dessutom skapade han med sina vetenskapliga modeller det vi kallar för informationssamhället. I 

boken Cybernetics varnade han för att teknologin riskerade komma i fel händer, avsåg militären och 

när han insåg att hotet var under utveckling begav han sig ut i världen för att varna. Den 18 mars 1964 

kom han till Stockholm och höll en föreläsning på Vetenskapsakademien inför Sveriges ledande 

professorer men under den fick han en hjärtattack och dog. Vad som tas upp i den här texten är vad han 

ville ge till mänskligheten som en del av informationssamhällets gränslöst fantastiska och mänskliga 

möjligheter. Det är en teknologi med lika många underbara som skrämmande tillämpningar.  



2 

 

Flera av delarna med  hjärntekniken tillhör mänsklighetens största framgångar och en del av de 

mest sensationella är mer än ett halvt århundrade gamla. Att alla blinda, döva och stumma kan 

återfå sina förlorade sinnesfunktioner kommer styrkas, likaså att de deprimerade kan lämna sina 

hopplösa tillstånd. Vi kan styra våra hjärnvågor till att de passar vad vi för tillfället gör att vi aldrig 

behöver lida av stress. Alla med värkar kan befrias som man kastar skräp i sopnedkastet. För 

mänskligheten i stort kan vi skippa alla endemiska sjukdomar, de som har geografisk utbredning; 

malaria, gula febern etc.  och vi kommer kunna programmera 

både sömn och våra drömmar under natten att vi vaknar 

utvilade med de härligaste känslor inför en ny dag. Att allt 

det kan genomföras genom superdatorprogram och ett 

tryck-på-knappen.  

Till vissa delar var det här något EU-kommissionens 

vetenskapliga etikråd (EGE) med den svenske professorn 

Göran Herméren som ordförande behandlade i sitt 

dokument 2005, Ethical aspects of ICT-implants in the 

human body.  Dokumentet om 30 sidor tog till största del 

upp missbruket med teknologin; utnyttjandet av människan i forskning, beteendemanipulation och 

hjärnexperiment. Men man gav också ord till det mänskliga informationssamhället och tog upp 

positiva tillämpningar som med de blinda, döva och stumma. Resurserna för det har funnits med sedan 

ett halvt århundrade. Man skrev: “Cortical implants for the 

blind has been known for many years that electrical 

stimulation of the eyes evokes phosphenes leading to 

visual perception.” Dessa metoder ger lika bra seende som 

vem som helst har.  Man kan säga att de mest avancerade 

superdatorerna så klart har bästa egenskaper för storskaligt 

användande men vanliga forskare vid universiteten skrev 

redan för mer än ett halvt århundrade sedan (1970) med 

sina då enkla datorer: ”Artificiell syn kan upprättas 

genom att förbigå ögat och optiska nerver att ge direkt 

elektrisk påverkan av hjärnan… Ändamålet med 

systemet möjliggör för en blind person att se tillräckligt 

klart för att kunna röra sig säkert och kunna läsa med god hastighet… Vår transmitter har 

utvecklats från en manuellt kontrollerad enkanalstimulator till det 64-kanaler datoriserade 

stimuleringssystem beskrivet i den här avhandlingen.” Det handlar om blinda men samma gäller för 

alla med förlorade sinnesfunktioner. Genom att koppla dessa system till superdatorer kan vi i Sverige 

inleda den mänskliga revolutionen och ge de ca 100,000 blinda syn men andelen med 

funktionsnedsättningar som kan botas med superdatorsystemen uppgår till en halv miljon. Samhället 
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skulle förbättras stort samtidigt som dessa system också skulle inleda en internationell 

förändring. Det är den här teknopolitiken som kommer förändra världen och frågan är för vem? 

För folket eller en dold militant makt?  

Genom hjärna-datorinteraktion kan vi ha fjärrkontroll av vår hälsa att första frö till sjukdom 

neutraliseras, vi kan ha totala minnesfunktioner, som med 

mobiler kan allt vi är med om lagras i ”molnet”, vi kan även gå 

tillbaka i våra liv och skapa samband med minnen att de upplevs 

lika äkta som de en gång var. Äldre människor kan återvända till 

ungdomens dagar och vara med om dem lika verkliga som de var 

när de upplevdes. Det är inte brist på fakta – vi måste bara 

förstå något helt nytt, att acceptera nåt vi aldrig trodde var 

möjligt. Men det är bara början av en ny värld med nya 

människor vi kommer träda in i när vi öppnar upp 

publiciteten om vad informationssamhället egentligen har i 

sitt sköte. Det är bra att ha sett filmen Computerbrains som 

speglar dagens situation för att förstå uppgörelsen mellan 

makt och människa. 

EU-rådet fortsatte att i korthet redogöra för olika tillämpningar: 

“This section contains information about implants in the human 

body that are available in commercial form and have been researched, in some cases, for decades.” 

Det är viktigt att förstå att här finns en omfattande utveckling som aldrig tagits upp av svensk media. I 

dagens samhälle ökar andelen med värkar och 

många tvingas leva hela sina liv med dessa lidanden 

men EU-rådet beskrev, ”Spinal cord stimulation 

for chronic pain management.” Som med de flesta 

av dessa resurser har de omtalats i medicinska 

avhandlingar sedan flera årtionden. En svensk-

amerikansk professor, Petter Lindstrom (se längre 

fram) avlägsnade redan under 1950-talet kroniska 

värkar och psykisk ohälsa med cybernetiska 

metoder. Samma gäller för den norske professorn 

Carl Sem-Jakobsen som från 1955 botade 

mentalsjukdomar men också Parkinsons med 

dessa metoder. En av hans forskningsrapporter 

hade titeln: “Depth-electrographic stimulation of 

the brain and behavior: From fourteen years of studies and treatment of Parkinson´s disease and 

mental disorders with implanted electrodes.“ Den utgavs 1968 och projektet hade inletts 1954.  Vi 

Den stora innehåller självbestämmande, personlig 

utveckling och nya möjligheter.  Den lilla har kroniska 

sjukdomar, psykisk ohälsa med ångest och 

depressioner samt uppkoppling till FOI-SÄPO:s 

system för hjärnkontroll.  
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kan inse följderna av att leva i ett sjukt samhälle där medicinföretagens profit går före folkets hälsa och 

där ett stelnat samhällssystem saknar nytänkande. Nu 

exploderar många sjukdomstillstånd som Alzheimer, 

Parkinsons, psykisk ohälsa och andra, som kunnat botas med 

några få behandlingar med olika strålningsmetoder och 

hjärnteknologi. Längre fram kan vi se att svenska läkare 

beskrivits i New York Times att med dessa metoder bota 

hjärntumörer på ett par veckor.   

För att nå våra drömmar är minnesfunktioner extra bra att 

ha. Även de kan utökas med olika teknologiska metoder att vi 

aldrig behöver glömma det vi vill komma ihåg. EU-rådet gav 

orden: ”Artificial hippocampus is an example of a future 

brain chip that could restore or enhance memory.” Men redan 

25 år tidigare hade dessa system utvecklats. Den amerikanske 

professorn Glenn Cartwright  tog upp det 1983 i en av sina 

forskningsrapporter: ”It is easy to see how people with failing memories might benefit from tiny 

mind prostheses or ‘add-on’ brains with extra memory storage. Such devices will prove invaluable, 

not only to senior citizens, but to all of us. Never again will memories fail with age… Nevertheless, 

the possibilities appear to be endless. Because the 

symbionic mind will be able to interpret our thoughts, our 

very wishes will become its commands.” Han kallar 

interaktionen för symbionic genom symbiosen mellan vår 

biologi och den externa datorn och menar i sina avhandlingar 

att våra personliga drömmar kan tolkas av dessa system 

och fungera som ledning till våra liv. För 40 år sedan skrev 

han att debatten måste starta att chansen inte försvinner. 

Risken fanns redan då. Ännu har inte ett ord kommit ut om 

det mest fantastiska som hänt människans liv, på gott eller 

ont beroende på utgången: ”Such auxiliary brain prostheses 

or symbionic minds will be used for appliances control, 

computation, monitoring of particular body functions, 

problem solving, data retrieval, general intelligence 

amplification and intra-individual communication.” Att öka mentala, psykiska och fysiska 

egenskaper skulle självklart skapa en ny värld där människans frihet från problem skulle ersätta dumhet, 

makt och profit. Att vi nu för första gången under mänsklighetens tid kan utöka vår kognitiva förmåga, 

intelligens och psyke är delar av den här utvecklingen. Ämnet har varit i storskalig utveckling sedan 50 
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år men bara för en elit. Människan skulle bli bättre, mer utvecklad, fri från ohälsa, manipulation, 

militarism och våld som är intimt förknippade med den nuvarande förlegade samhällsmodellen.   

Med symbiosen hjärna-dator kan sjukdomstillstånd avlägsnas 

redan innan några symptom märkts.  Det var nåt som också EU-

rådet gav example av: “The biosensors form a network and 

collectively monitor the health condition of their host.“ Vi 

skulle kunna ha en fullständig kontroll av vår biologi/hälsa och 

första symptom  på ohälsa skulle kunna neutraliseras utan att vi 

ens behöver veta om det. Den  som gav oss termen 

informationssamhället, den japanske professorn Yoneji 

Masuda, skrev i boken The Information Society (1980) om dessa 

tillämpningar: ”Centering on local health control systems, the 

system would incorporate remote control health care and 

emergency medical systems.”  Remote control av vår hälsa 

skulle göra oss till något mer där många av livets problem skulle 

försvinna. EU-rådet tog upp samma sak med olika förklaringar: ”The biosensors form a network and 

collectively monitor the health condition of their host.” Dessutom, man måste förstå den viktiga 

innebörden av deras ord om att kunna utöka både våra fysiska och psykiska egenskaper. ”The idea of 

letting ICT devices get under our skin in order not just to repair but even to enhance human 

capabilities gives rise to science fiction vision ideas.” I New 

York Times artikel här från 1968 tog man upp möjligheterna 

att öka människans intelligens med fjärrkontrollsystemen. 

Men motsatsen var också en fara och hotet om det 

publicerades tre månader senare när de citerade en professor 

som gav orden: “But uncontrolled, the results of brain 

research could raise problems more harrowingly difficult 

than the ones that began with Hiroshima. They will soon, 

within a very few years, face all citizens with decisions of 

almost unbelievable complexity.” Från båda artiklarna ser 

man att dessa system beräknades ge konsekvenser inom de 

närmaste 5–10 åren. 1972 kom de första svenska statliga 

utredningarna där man insåg det nya och justitie-

departementet skrev om en hotande omänsklig stat: ”I 

informationsbehandlingens förlängning anas konturerna av en oangriplig polisstat med en 

absolut effektiv och till sina verkningar omänsklig förvaltning.”  Det var ett halvt århundrade sedan 

och har nu utvecklats osynligt och förändrat samhället beroende på att vi inte förstår det vi aldrig 

hört talats om. Hotet den statliga utredningen SOU 1972:47 såg berodde på att statens våldförande 
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på medborgarna var inriktningen. Inga svenska tidningar ser hjärnan och det är samma nu när vi är 

mitt uppe i den statliga våldtäkten med alla sociala och politiska konsekvenser. Att öka mentala, 

psykiska och fysiska egenskaper skulle självklart ge en ny 

framtid där människans frihet från problem omskapade livet. 

Ingen skulle längre behöva ha depressioner som nu ständigt 

ökar i en hopplös värld. EU-rådet tog upp lösningen på 

hopplösheten: ”The term neuro-stimulation relates to 

technologies that do not directly stimulate a muscle as a 

functional electrical stimulation device. Rather neuro-

stimulation technologies modify electrical nerve activity” 

och man fortsatte: “Vagus nerve stimulation for seizure 

control in epilepsy or for mood control in severe 

depression cases…” Vi skulle kunna kontrollera vår egen 

sinnesstämning. Vi skulle aldrig mer behöva ha depressioner. New York Times Magazine skrev i 

november 1970 att vi kunde, “alter our own mental functions to create a happier, less destructive 

and better balanced man."  EU-rådet fortsatte med exempel: “Examples include sensors implanted 

in the brain of patients with Parkinson’s disease or epilepsy, acoustic and optical bio-sensor arrays 

for blood analyses, and sensors implanted in the body of a recovering cancer patient to detect 

cancer cells.” När vi hör orden sensors in the brain  är det redan vad vi har fått i oss genom sjukvårdens 

mediciner. Andra möjligheter EU-rådet tog upp handlade om uppkopplingen till andras hjärnor och en 

kommunikation mellan tankar: “Computer scientists have 

predicted that within the next twenty years neural 

interfaces will be designed that will not only increase the 

dynamic range of sensors, but will also enhance memory 

and enable cyber think – invisible communication with 

others.” I stället för ett steg framåt när dessa nya system 

introducerades på nationell nivå uppstod ett nytt 

sjukdomspanorama.  Socialstyrelsen tog upp det i SOU 

1991:17 och omtalade att omkring 1970-80 uppstod 

kroniska sjukdomar i hela västvärlden. Det passar in i 

tiden till den här teknologins intrång i våra hjärnor.  

Den läkare som var den förste med att avslöja 

övergreppen på häktet 1983, var med i New York Times  

den 10.5.1963 när de skrev om den svensk-amerikanske 

professorn Petter Lindstrom och hans cybernetiska 

metoder för att bota värkar och mentalsjukdomar: “He has 

been using it for nine years, initially to reduce pain and 
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anxiety in cancer patient’s. He has now given the treatment to 60 psychotic and 132 severely 

psycho-neurotic patients… They had such symptoms as anxiety, depression, obsessions and 

compulsions, phobias, hypochondriacs, asthma, colitis and secondary narcotics addiction. Both the 

psychotics and the psycho-neurotics were 

generally relieved of these symptoms.”   

Han botade både psykiska och mentala 

störningar i människor och alla verkade ha 

blivit befriade från sina symptom, Två år 

tidigare hade svenska läkare kurerat 

tumörer och Parkinsons. Det omtalades i 

New York Times, den 17.10. 1961 när man 

refererade en konferens i Washington under 

rubriken: “Proton New Tool in Brain 

Surgery - Parkinson´s Disease Is Also Treated With a Beam of Nuclear Particles.” Man skrev att en 

svensk kvinna med några dagars behandling fullständigt botats från Parkinsons: ”Medical researchers 

from Cambridge, Massachusetts, and Stockholm, Sweden 

described the successful use of proton beams on brains to treat 

persons suffering from tumors, Parkinson´s disease and 

schizophrenia...The Swedish woman who was subjected in the 

proton beam treatment, with the protons aimed at the 

thalamus, which controls body movements. After thirteen days, 

the tremor disappeared with completely recovery of function 

and without side effects.” Återigen kan vi se att verkligheten är 

en helt annan än den som refereras i media. Här finns ett område 

där politiker och speciellt ungdomsförbunden måste väcka upp 

allmänhet och sina egna partier om en ny tids möjligheter. Den har 

utvecklats bakom militär sekretess och med värderingar om att bli 

en del av den nya teknostaten där en  mindre elit och ett nytt 

klassamhälle tar form med politikernas reducerade inflytande.  

Det hade gått långt för 30 år sedan när professor Hermerén i boken Kunskapens pris tog upp den dolda 

maktens politik att omintetgöra demokratiska beslut ifall dessa inte passar dem (se rapporten 

Hjärna-datorteknologi för mer omfattande text). Allt kunde varit motsatsen ifall det demokratiska 

samhället och media haft kunskap och öppnat upp den nya situationen för allmän kännedom. Det är 

underligt att en av de betydelsefulla böckerna i vår tidsålder, The Information Society verkar vara helt 

okänd. Masuda tog upp det mesta som omtalas här: ”The function of global medical care and pollution 

prevention systems would eliminate leprosy, malaria and other endemic diseases, and lengthen 

the average life span of humans to 90 years or more.” Vi skulle komma upp till en genomsnittsålder 
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av 90 eller mer och kunna leva fria, friska och lyckliga alla våra dagar. Dessutom förändra världshälsan 

med att utrota endemiska sjukdomar.  Den katastrofala tid vi lever i bygger på okunskap  om vad 

informationsteknologin innebär och att en dold makt bakom 

sekretess utnyttjar den till att undergräva det demokratiska 

samhället.  Det har självklart gått långt på väg när politikernas 

hjärnor uppkopplats till kontrollsystem och omärkligt kan styras 

genom FOI-SÄPO:s superdatorer. Något New York Times tog upp i 

september 1970 men aldrig framförts i svensk media. Det har fört 

med sig att vi helt missförstått orsakssambanden till olika 

förändringar i samhället. Masuda skrev för 40 år sedan om det: “If 

information utilities were to be completely dominated by a 

despotic state organization, the information society would be the 

ultimate controlled society, in which the abuses would by far 

exceed the alienation of man in the present industrial society or the abuse of human rights under 

dictatorships.” Där är vi med ICT-implantat, utnyttjandet av människan i system för forskning, 

beteendemanipulation och hjärnexperiment. Dessutom finns det inte ett politiskt parti som tagit upp 

det och kommit till människans försvar. Tvärtom, när de får ärendet på sina bord verkar de inte förstå 

att vi människor har några hjärnor att bry sig om. Man talar om restriktioner i djurförsöken medan man 

inte bryr sig om experimenten med människan som är lika brutala med sjukdom, död och livslångt 

lidande som följder. Det verifieras både av professorer och New York Times, som skrev i artikeln intill: 

’Vi har bättre information om djurexperimenten 

än de med människan’.  

 Så länge det pågår finns ingen möjlighet till 

förändring. Beteendeteknologin används att 

omskapa människor, även deras politiska åsikter och 

den utgör ett osynligt och omfattande valfusk, inte 

mindre brottsligt än det som använts i konven-

tionella diktaturer. En metod att ruinera det 

demokratiska samhället är att ständigt öka 

kriminalitet, våld och rasism. Den politiken drivs av FOI och säkerhetspolisen. För att inse 

omständigheterna gäller det att förstå att de kriminella sedan ett halvt århundrade inplanterats med 

transmitters i sina hjärnor under nedsövningar på häkten. Generaldirektör Jan Freese behandlade 

det 1987, det hade avslöjats 1983 av professor Petter Lindstrom, det togs upp av New York Times 

i 10 artiklar under sommaren 1977, Frankrikes ledande neuro-professor Jean-Pierre Changeux 

gick ut med det i Nature 1998 där han ifrågasatte ifall de dömda egentligen kunde ses som ansvariga 

för sina gärningar och både juridiska institutioner och politiker i USA protesterade emot vad som 

pågick. Men de politiska partierna från V till SD är utan kunskap om vad informationssamhället utgör i 
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sina dolda aktiviteter. Med den tekniken kan man styra kriminella till eller från brottslighet och våld. 

Redan 1972 publicerades avhandlingen THE USE OF ELECTRONICS IN THE CONTROL OF HUMAN 

BEHAVIOR av amerikanska kriminologer där man förklarade att brott och våld kunde neutraliseras 

genom programmerad fjärrkontroll:”It will thus be possible to exercise control over human 

behaviour from a distance without physical contact. The possible implications for criminology and 

corrections of such telemetric systems is 

tremendously significant.” Man förklarade om 

möjligheter att med hjärntekniken program-

mera människor att inte begå våld eller brott. 

Under 1980-talet gjorde man det vid  vid 

Birmingham High Security Prison med 

implantat i fångar. Det var Britain´s Whitehall 

Scientific Institute for the Betterment of 

Humanity som utförde experimenten med 

positiv programmering. Ingen av de testade 

kunde bryta mot en enda regel. Det refererades 

i media som skrev: ”Prison super intendent 

Maxwell Primm notes, so far we are extremely pleased with the results. The volunteers for this 

were some of our worst prisoners. With the device installed, they have not been able to break a 

single prison rule.” Exemplet ger en idé till den absoluta makt som finns i hjärntekniken för 

programmering av människors hjärnor. Det är samtidigt det största problemet, orsaken till att inget 

kommit ut och svårigheterna med att få 

människor att förstå att det här är något vi 

måste klara upp. I en artikel från 

hjärnexperi-menten vid fängelset omtalade 

en av de deltagande forskarna bakom 

programmet: ”The scientist, Dr. Ormond 

Shell said, I don't even know that it's in my 

head. It stores a list of mathematical 

formulas for me about the anti-gravity 

project I am currently working on. It 

certainly has made my work easier. I 

think soon there will be models out that anyone can use. It really is something that everyone should 

have.” Det kan användas för matematiska frågeställningar liksom för hälsan, djup sömn, goda drömmar, 

ökad energi eller ge ökad känsla till det man för tillfället gör. Forskaren, dr Shells uppfattning om att vi 

alla skulle ha det blir möjlig när media och politiker öppnar upp debatten. Den dagen förändras alla 

våra liv till det mycket bättre. 
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Vi lever i en värld där andra värderingar än mänskliga tagit över. Vi har konserverats till gamla 

traditionella uppfattningar och inser inte att våra hjärnor står under kontroll. Det nya som brutit 

in kan vara svårt att se i ett personligt 

perspektiv men samhällsutvecklingen är en 

bra spegel. Därför sitter vi fast i gammal 

smörja med problem som ständigt växer i 

stället för att lösas. Vi skulle med de 

upprättade neuro-elektroniska systemen 

kunna skapa frihet från sjukdom, våld, 

kriminalitet, dumhet men superdatortekno 

har kommit i händerna på militarister som 

genom sekretess och manipulation förhindrar 

politiker och media att inse verkligheten. 

 Leif Drambo utgav Infotopia 1988 och 

varnade för utvecklingen av det statliga 

informationssamhället. Inger Brinning skrev i 

förordet: ”Går man igenom olika debattskrifter om framtiden utkristalliseras två extrema 

utvecklingsvägar. Den ena bygger på materiell expansion, robotisering, specialisering, 

centralisering och där ökad standard och makt är drivfjädrar. Den utvecklingsvägen ger också 

uttryck för värderingar som att konkurrera är nödvändig… Den andra beskriver ett samhälle i sin 

extremaste form hur människor befrias från sina 

arbetsplatser, fria att umgås och utvecklas, ägna sig åt 

olika tankar och idéer. Ett samhälle som bygger på 

delaktighet, omsorg, självförsörjning och jämlikhet.”  

I den delaktigheten finns självklart rätten till sitt eget liv och 

befrias från statliga chip i hjärnan för en dold makt. Drambo 

skrev för 30 år sedan: ”Computopia och Robotstaten utgör 

varandras motsatser av det framtida 

informationssamhället, det ena ljust  och det andra mörkt. 

Om vi väljer Computopia menar Masuda att dörren står 

öppen till ett samhälle fyllt av gränslösa möjligheter, men 

om vi väljer det andra alternativet kommer vårt samhälle 

att bli ohyggligt och olidligt.”  Vi kan se förändringen som 

skett sedan han varnade för något olidligt. Politiska 

misslyckanden, psykisk ohälsa, problem utan lösningar, våld 

med mördare som dödar utan att veta varför – det nya normala ökar och allt började efter att folkets, 

Här finns den nya ringen. Den som ger sin ägare oöver-

träffad makt. Slaget vid Brainpoint måste vinnas av folket. 

Det handlar om uppgörelsen mellan militanta orcher från 

FOI och SÄPO emot Frodo, Gandalf, Aragorn och folket. 

Här tangerar verkligheten sagans värld och Frodo säger till 

Sam, Det finns något gott i världen och det är värt att 

kämpa för.   
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riksdagspolitikernas och regeringens hjärnor kopplades upp till superdatorsystemen där FOI och SÄPO 

kunde utmana det demokratiska samhället. 

US Air Force förklarade i en forskningsartikel 1990 att tekniken har betydelsefulla användnings-

områden inom sjukvården och skrev: ”The capacity will 

have extraordinary commercial applications for 

medical advances. These advances will help restore 

patients with damaged neural, audio, and visual 

systems as well as enable individuals to act the ultimate 

virtual reality trip.”  De extraordinära medicinska 

framgångarna har folket inte sett av och den slutgiltiga 

virtuella upplevelsen har ingen ens hört talas om. Vad den 

avser går utanpå det mesta, kommer förändra våra liv, ge 

upplevelser vi aldrig kunnat drömma om och berika oss på 

sätt vi aldrig sett som möjliga.  

Att kunna kommunicera med andra genom att överföra känslor och tankar tog den indiska 

dagstidningen Sunday Pioneer upp den 13.5. 2001. I artikeln COUPLE OF CHIPS behandlades den 

brittiske professorn Kevin Warwick och man skrev att han och hans fru, “are planning a true meeting 

of minds this September when they will have two-inch silicon chips implanted in their arms. After 

this, they might be able to beam their own thoughts, feelings and sensations to each other no 

matter where they are.” Det är givetvis sensationellt att kunna skåda in i djupet av en annans liv och 

byta varandras upplevelser, dela känslor och 

tankar.  Man kommer på interaktionens väg 

kunna vara den andre. En upplevelse 

människor aldrig kunnat ta del av. Den skulle 

förändra oss och vi skulle förstå mycket mer 

av livet.   Men själva idéen om att kunna 

koppla in sig till andra eller något annat har 

betydligt fler tillämpningar och många lika 

sensationella.  Det tog den amerikanske 

forskaren Glenn Cartwright upp i sina 

avhandlingar under 1980-talet där han skrev 

om att kunna etablera externa sinnen och 

med helt artificiella metoder koppla dem till hjärnan. De kan simulera de flesta av våra nuvarande 

egenskaper men förbigå sinnesreceptorer. Som ett exempel skrev han att det kan vara möjligt att ta 

emot TV-bilder direkt till hjärnan. När det sker upplever man sig som om man vore en del av det 

som visas. Man flyter in i en 3-dimensionell värld och blir en deltagare i vad som sker.                                         
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Den ger ett helt nytt sätt att se filmer, mer att uppleva och bli en del av både för nyheter och 

underhållning. Man behöver inte heller bara vara publik utan kan interagera med sångaren, 

fotbollsspelaren eller politikern och skåda in i hens tankar, 

åsikter och känslor. Här träder vi in i en ny värld, lägger till 

en dimension och förändrar allt människan tidigare varit 

med om. Det absoluta inträdet i den virtuella världen. Man 

inte bara ser något utan upplever det lika realistisk som 

bara en äkta kopia av verkligheten kan vara. Vi kommer 

inte längre se filmer utan vara en del av dem, kunna bli en 

levande deltagare av den verklighet de handlar om.  

Tillämp-ningarna kommer förändra människans liv. Vi 

kommer även kunna bege oss ut på rymdfärder genom att 

anknyta oss till centraldatorn på en rymdfarkost och 

uppleva färden på ett mer intressant sätt än den som med 

traditionella metoder är inkapslad i sin utrustning med  

olika begränsningar. I den nya situationen kan man även 

sitta utanpå rymdraketen och ägna en kväll då och då till 

att koppla in sig för att följa färden genom en ständigt 

växlande rymdnatur. Jan Freese, generaldirektör antydde i en av sina böcker under 1980-talet att man 

med den här tekniken kunde sitta och meditera på månen. För de med tillgång till USA:s dator där är 

det en möjlighet. Tillämpningarna var något vetenskapsjournalisten David Rorvik tog upp 1970 i boken, 

As Man Becomes Machine, där han gav exemplet att vi alla 

kan uppleva vandringen upp på Mount Everest med de 

ansträngningar man själv väljer. Han beskrev 

hjärnteknologin med orden: ’Tillsammans blir 

människa och maskin något mycket mer än vad de 

kunnat bli för sig själva, en helt ny form av liv, ett 

evolutionärt scenario, en cybernetisk organism’, och 

han fortsatte: ”Proper stimulation can evoke all sorts of 

emotional and physical response; it can turn raging 

lions into gentle lambs and gentle lambs into raging 

lions. It can obliterate even the most disabling pain 

without the aid of any drugs, lull you into sleep, fill you 

with pleasure that surpasses sexual orgasm and bring 

back childhood experiences with such vividness that 

you cannot distinguish between the real and the 

hallucinatory.”  
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Den nya verkligheten har mycket mer i beredskap. För första gången under mänsklighetens tid kan 

man inte bara uppleva en person inifrån den andra individen, med 

dennes tankar och känslor, utan samma sak kan vi göra med våra 

husdjur, hundar och katter och upptäcka hur de ser på livet, upplever 

oss och känner. Det förändrar våra liv, vi lägger till en helt ny 

dimension och utökar vår förståelse av omvärlden och oss själva.  

Upptäcktsfärderna är obegränsade eftersom vi likaväl kan 

interagera med vilda djur; en stork, val, tiger eller delfin genom att 

koppla in oss i den. Man kan börja weekenden med att ta några timmar 

i rymden för att efter lunch förflytta sig in i en djungel och leva sitt liv 

som ett lejon på jakt. På eftermiddagen beger man sig ner i en ocean 

där man upplever hur det är att vara en delfin, med samma känslor och 

livsegenskaper de har, som om man själv vore förvandlad till det 

djuret. Då har man ändå söndagen kvar av weekenden till att pröva på hur det är att vara en fågel, och 

det går lika bra att vara papegoja i en sydamerikansk djungel som att träda in i en örn och bli en del av 

den och sväva fram över Himalayas höga bergstoppar i sökande efter föda. Det här var något som Alva 

Myrdal berörde i den statliga utredningen, Att välja framtid 

(SOU 1972:59) där hon skrev att människan kunde uppleva en 

intimitet som aldrig tidigare varit möjlig: ”Med elektronikens 

hjälp kommer man också att kunna skapa olika slag av 

tvåvägs-kontakter och upplevelser av närhet som 

människan aldrig förr kunnat uppleva.” Då menade hon att 

det inte fanns ekonomiska resurser för att göra befolkningen 

delaktig fast den avgörande frågan är om samhället skall byggas 

för några få eller folket. Leif Drambo skrev: ”Behovet av ett 

framtidstänkande är större och viktigare än det kristänknde 

som för närvarande dominerar. Vad som måste 

understrykas i visionerna är att vi måste tillvarata de 

möjligheter som informationsteknologin erbjuder.” Här får vi 

kännedom om vad de erbjuder oss och det gäller att få publicitet 

omkring ämnet. Både det nuvarande statliga utnyttjandet av oss 

och det mänskliga informationssamhället. EU-rådet skrev i sitt avslut: The EGE considers that the 

ethical questions related to ICT implants in the human body are intimately related to the 

development of the Information Society as a whole. The EGE strongly supports the vision of a 

people-centred, inclusive and development-oriented Information Society as proclaimed in the 

Declaration of the World Summit on the Information Society (Geneva 2003). Det går ju inte att ha 

politiker som är okunniga om hjärnan. Då går allt fel, som vi kan se. 
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Genom att folket valdes bort ledde det till att en mindre grupp av personer, de inblandade i 

utvecklingen och andra som gav support fick utökade möjligheter att skaffa sig fördelar med god hälsa 

och andra förmåner. Det indikerades av EU:s etikråd 2005. För att ge 

en korrekt beskrivning är det en våldtäkt på våra liv, hjärnor och 

demokratin. Här finns några statliga institutioner med sin verk-

samhet bakom sekretess som på olika sätt under 60 år i ett allt mer 

utökat övergrepp på befolkningen fått in olika implantat i människors 

hjärnor. Med dessa har man kommit in i en maktposition där man kan 

förändra människors biologiska processer, hjärnfunktioner och 

därmed beteenden och livsomständigheter. Som i totalitära system 

har man på olika sätt tystat aktivister som försökt att få upp ämnet till 

politisk vetskap. Det är något man måste känna till när man skådar in 

i dessa brottsmyndigheters verksamhet där FOI i sin agenda av 2010 

skrev att de hade unika metoder för att modellera mänskligt 

beteende. Där finns orsaken till skjutningarna. Alla kriminella är inlemmade i hjärnkontrollsystem. I 

dessa blir man en komponent till maktens vilja. Vi har även utvecklat ett nytt hjärnkontrollsystem kallat 

för optisk-elektronisk teknologi vilket innehar samma funktioner som de med implantaten. 

EU-rådet presenterade ännu en mycket sensationell information i dokumentet av 2005 och den är 

i dagens värld, kanske det mest överraskande. Det lät inte som en världssensation när den 

presenterades med  orden:”…A second permissible purpose would be to improve health prospects, 

such as enhancing the immune system to be 

resistant to HIV for example.”  Det står för 

att utöka immunsystemet att människan inte 

blir mottaglig för virus. Vid den tiden hade 

HIV dödat 50 miljoner människor men deras 

ord handlade om alla virusformer. Genom att 

använda systemen för befolkningspositiva 

ändamål kan vi  undvika hotande framtida 

pandemier.  Men eftersom det inte var en del 

av planeringen kunde Covid-19 drabba världen med den förstörelse av ekonomi, demokrati och 

mänsklig gemenskap som följde. Det mesta som kom ut emot en förljugen värld var en flod av s.k. 

konspirationsteorier om hot med vacciner. D.v.s. att de innehöll något som inte deklarerades, något 

dolt och hemligt. Något som var helt korrekt och har behandlats i statliga dokument.  Tidigare 

har dessa icke-innehållsdeklarerade chip varit avsedda för våra hjärnor medan de nu högst 

sannolikt är inriktade på våra gener. Det har pågått sedan flera årtionden och i U.S. Dep of Health 

utredning 1993 om människan i dessa system, en av Bill Clintons första beslut när han blev president, 

kallades dessa hemliga substanser för radiomediciner, eftersom de etablerade radiokommunikation 
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mellan  hjärnor och statens superdatorer. De skrev: “Radio-pharmaceuticals are widely used in 

medicine today. Radio-pharmaceutals are injected, ingested or inhaled into the body.” Här intill ser 

vi Senator John Glenn och orden fanns med i hans tal i Senaten den 22.1. 1997. Efter det sade han:”They 

were given medicines and they were 

given radiation. They were not even 

told about this; yet they are under 

some experimental research.” Med 

uppkopplingen av människans hjärna 

med radioteknologi till superdatorerna 

kunde man kontrollera både hjärna och 

gener. Det togs redan upp av Alva Myrdal 

i den statliga utredningen Att välja 

framtid (SOU 1972:59). Hon skrev i den: ”Forskningen inom området hjärnfunktion och beteende 

syftar i första hand till att klarlägga arten och graden av de förändringar som man kan 

åstadkomma med de olika metoderna samt nya risker för kontroll och modifikation av beteende 

mot människornas vilja… Framstegen antyder nya möjligheter till avsiktlig påverkan av 

människans mest grundläggande element: hjärnan 

och arvsmassan… Otvivelaktigt är skyddet för 

individen mot ett missbruk av dessa och liknande 

metoder i dagens samhälle otillräckligt.” Det har 

återkommande publicerats, t.ex av professorer Nils 

Uddenberg i sin bok, Med livet som insats: ”Frågor om 

människosyn och människovärde får förnyad 

aktualitet. Möjligheter att undersöka och manipulera 

den mänskliga biologin – exempelvis arvsanlag för 

med sig nya makt-medel och nya politiska 

frågeställningar. De nya möjligheterna att manipulera 

människolivet tvingar oss att fundera över vår 

människo- och samhällssyn.”  Men när varesig media, 

konspirationsteoretiker eller politiker känner till vad som 

sker med befolkningens hjärnor och gener finns dåliga 

chanser att undslippa det. Andra hot som måste bli kända 

är professor Gustav Giertz avslöjande i sin bok Etik och praktik i läkarens vardag, där han skrev om 

en neuro-professors tal under en konferens som sagt: ”Vi kan inte undgå att skapa sjukdom och död 

för de vi utnyttjar i experimenten.” Med den praktiken väljer man så klart ut de man vill sortera bort 

på ett tidigt stadium och det enda som blir kvar är en flod av konspirationsteorier de flesta ser som 

löjeväckande trots att de visar upp något som t o m publiceras i statliga utredningar. De icke-
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deklarerade substanserna i vaccinerna drabbar våra gener med DNA-modifiering. Professor Warwick 

gav några ord som passar in här och de är avgörande för hur framtiden 

måste få se ut: ’Mänskligheten kan förändra sig själv. Förhopp-

ningsvis kommer det vara ett individuellt val. De som vill förbli 

människor kan vara det och de som vill utvecklas till något mycket 

mäktigare med fler och nya egenskaper kan det’. Vad man än vill 

måste valet självklart vara från sin egen vilja. När nu människans hjärna 

tillhört den starkes rätt, utförsålts och blivit delar av den fria och 

obegränsade forskningens område, för politisk manipulation, inbakad i 

en teknokratisk idévärld för maktens marknad då borde vi ha kommit 

till en slutpunkt av en militär- och expertinspirerad tvångsidé varifrån 

något nytt måste uppstå.  

Även om de flesta som ger antaganden om framtiden inte vet vad som redan hänt finns 

skuggorna synliga. Michiko Kakutani gav sin syn på the future i New York Times artikel där han skrev: 

“The future, as some see it, will be a post-nuclear waste-

land, inhabited by rag-tag bands of refugees, bereft of 

language and memory, and thrown back on primitive 

skills of survival. Other writers – a minority, it must be 

said - envision a more utopian future, in which science 

and human wisdom serve as midwives to a brave new 

world of global harmony and hope.” Hur det skall gå beror 

på den här uppgörelsen. Vi lever i ett samhälle med en yta 

av glasyr men i stort behov av mänsklig klokhet, utan debatt om det viktigaste, vi har glömt hjärnan 

och förlorat demokrati och mänskliga rättigheter. Om vi levde i 

ett öppet samhälle där media tjänade allmänhetens intressen 

istället för självcensur skulle vi kunna ta de första stegen mot en 

framgångsrik och mänsklig samhällsutveckling även befriade 

från våld. Fast så länge okunskap och militanta organ styr ligger 

vi dåligt till.  

Om inte SVT och andra större media tar upp hjärnkontroll 

och hotet med hjärn-och-genmodifiering alternativt vad 

som kan ske om vi befriar tekniken, har vi små chanser om 

nu politikerna skall fortsätta att vara handikappade i den 

viktigaste av alla frågor. Vad SVT medvetet undviker är den 

viktigaste och mest betydelsefulla frågan för befolkningens liv 

och det uttrycks också av ledande professorer. Det handlar om 

människans livsomständigheter.  SVT har en spärr som gäller 
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för det som kan hota myndigheters intressen och det för med sig att både övergrepp och 

samhällsutveckling får en skev bild i deras programutbud. Masuda skrev: “It follows that a computer-

controlled society may become inhuman or alienated from humanity. 

A completely automated state would be an intellectual ice age, devoid 

of humanity, in which a handful of data manipulators would dominate 

as an intellectual elite.” Skall public service tjäna de ändamålen? Det 

måste upp till debatt vilka värderingar de skall stå för. 

Drambo gav sin idé i Infotopia: ”Det finns inget som talar för att det 

goda, mänskliga informationssamhället uppstår till följd av någon 

slags inneboende logisk nödvändighet och av sig själv. Det är genom 

medvetet handlande som vi väljer den ena eller andra vägen.”   

20 år senare skrev professor Lars Lönnroth: ”Man kan också hålla med 

vetenskapsjournalisten Daniel Greenberg som i sin stridsskrift 

’Science, Money and Politics’ (2001) hävdat att kritiken mot 

forskningen snarast borde skärpas och att mediernas representanter ännu inte förvärvat nog 

kunskaper och civilkurage för att genomföra sitt granskande uppdrag när det gäller 

vetenskapliga projekt med vittgående konsekvenser för människans livsvillkor.” Att detta också 

inräknar SVT är skrämmande, något som också förändrar demokratin i Sverige. Hanna Stjärnes ord 

om SVT borde i första hand handla om ärlighet emot 

befolkningen. Den  allvarligaste desinformationen hon 

beskriver är just den censur SVT byggt in i sin verksamhet. 

Den handlar inte bara om nyhetssändningar utan går ända in 

i radiosändningar och de granskande samhällsprogrammen.  

Dessa som inte avser ta upp den verklighet vi lever i utan 

istället ge ut en illusion och därmed solidarisera sig med 

övergreppet på den svenska befolkningen.  Det kan 

styrkas med bästa fakta. Ingen skall tvingas leva sitt liv 

med statens chips i sina hjärnor. Här finns chansen att 

skapa en progressiv samhällsförändring. Det handlar om hur 

vi vill ha framtiden och ta ställning för den. SVT måste 

förändra sina ställningstaganden. Här finns den viktigaste frågan för befolkningen och SVT måste inse 

att folkets vetskap om samhället är viktigare än att solidarisera sig med myndigheters dolda och 

brottsliga övergrepp emot befolkningen.  

Som ett extra bra exempel av den dolda maktens våld har man förutom att koppla upp de 

kriminellas hjärnor till kontrolldatorer utvecklat flera system för att få människor att skada och döda 

varandra. Här finns orsaken till gängvåldet med skjutningarna. En av dessa metoder blev känd 2021 

Här är en kvinna i motsats till Hanna Stjärne. 

Med kurage att våga avslöja metoderna som 

används för den direkt brottsliga 

hjärntekniken.  
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när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade de olika regeringarna att 

det fanns förbud om vissa AI-tillämpningar och det handlade om att införa 

budskap i individers undermedvetna för att få dem att göra upp med 

andra. Man skrev: ”Förbuden gäller för AI-system som använder 

subliminala metoder för att manipulera en persons beteende på ett 

sätt som innebär eller sannolikt 

kan innebära att den personen eller 

en annan person orsakas fysisk 

eller psykisk skada… AI-system som 

används för att utnyttja sårbarheter hos en specifik grupp av 

människor, om sårbarheten beror på ålder, mental eller fysisk 

funktionsnedsättning, och syftet är att väsentligt förändra 

beteendet hos en person som tillhör gruppen på ett sätt som 

innebär eller sannolikt kan innebära att den personen eller 

annan person orsakas fysisk eller psykisk skada.” Budskapen man 

inducerar i människors undermedvetna handlar om ökat våld, om 

mord, skjutningar och normer. Det handlar om att förändra 

människors val och kan användas även vid riksdagsvalen. Nu har 

inte förbudet någon betydelse eftersom säkerhetstjänsterna 

sannolikt inte bryr sig och de har även flera andra metoder till 

styrning av människors beteenden och det finns ännu inget demokratiskt organ som kan hindra dem. 

New York Times omtalade att CIA utvecklade dessa metoder från 1954. Det betyder att dessa och 

liknande våldsmetoder använts under 70 år för en dold politik. Men förbudet är viktigt ur andra 

aspekter eftersom det i alla fall kan få media och politiker att 

förstå att något mörkt  pågår bakom sekretesskyddade statliga 

organ där statliga myndigheter programmerar människor att 

begå våld.  

Frågan om informationssamhället och vad det innebär togs upp av 

EU-rådet med orden att man med sin deklaration ville ge 

människan sin rätt tillbaka: ”We want to empower individuals 

against the introduction of systems likely to reduce their 

freedom and autonomy.”  Man skev att man ställde sig på den sida 

som gav frihet och mänsklighet: ”The EGE considers that the 

ethical questions related to ICT implants in the human body are 

intimately related to the development of the Information Society 

as a whole. The EGE strongly supports the vision of a people-

centred, inclusive and development-oriented Information Society as proclaimed in the Declaration 
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of the World Summit on the Information Society (Geneva 2003).” Drambos ord från 1988 har blivit 

en del av vår tid nu ca 30 år senare. Han skrev om gränslösa möjligheter på gott och ont beroende på 

ifall vi valde det mänskliga informationssamhället alternativt 

robotstaten ”Om vi väljer Computopia står dörren öppen till ett 

samhälle fyllt av gränslösa möjligheter, men om vi väljer det andra 

alternativet kommer vårt samhälle att bli ohyggligt och olidligt.”  Vi 

behöver bara slå på nyhetssändningarna för att inse nya mord, hot, 

katastrofer, misslyckanden, hat, hot, pandemier och ständigt allt fler 

problem som hotar våra liv. Svårigheter vi inte skulle behöva men som 

våldtagit oss med hjärntvätt, subliminala budskap, verbala signaler och 

våld som en mörk makts metoder att ruinera det demokratiska 

samhället.   

Professor Glenn Cartwright gav ord till lösningen redan för 40 år sedan 

där han uttryckte: ”…It is not too difficult to forecast the types of 

technology that will emerge. It is much more difficult to examine their effects on society. If we can 

begin this task now, then we are more likely to make the best possible use of one of the richest 

potentials ever imagined.” Det var detsamma Yoneji Masuda framförde i The Information Society. ”If 

nations move toward realization of these concepts, mankind not only will be able to avert many 

crises, such as the exhaustion of natural resources, 

the population explosion and the like, but the 

opportunity and perspective of a new global society 

full of entirely new possibilities will emerge.” Den 

förste att inse vad som kunde ske ifall teknologin kom i 

fel händer, för makt i stället för människa, var professor 

Wiener som i boken där han gav oss inledningen till 

informationssamhället, Cybernetics, (1948) och när han 

skrev om hotet som fanns kan hans ord placeras på vår 

nuvarande samhällsutveckling: ”These weapons may 

be those which are more effectively employable 

against us than against any enemy... The new 

revolution is a two-edged sword. It may be used for 

the benefit of humanity, but only if humanity 

survives long enough to enter a period in which such a benefit is possible. It may also be used to 

destroy humanity, and if it is not used intelligently, it can go very far in that direction.” När han dog 

på Vetenskapsakademien i Stockholm 1964 var föreläsningen han höll om det hot som skapat den 
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krisande tid vi lever i. Den med hjärna-datorteknologi och befolkningen som helt ovetande 

inlemmats i systemen. 

 För politiska partier är det här den mest nödvändiga fråga 

att skapa debatt om.  Det finns en skyldighet att rädda 

befolkningen från uppkoppling av sina hjärnor till forskning 

och okontrollerade experiment. Vi måste inse att 

beteendesystemen vi är inlemmade modifierar oss, våra 

uppfattningar och det innefattar också röstandet vid 

riksdagsvalen.  FOI talar i sin agenda av 2010 att ingrepp i våra 

kognitiva funktioner finns med i deras verksamhet. Man skrev 

också om unika metoder att manipulera beteenden. 

Nationers högervridning mot allt mer fascism är den trend som 

inleddes när dessa system fick genomslagskraft, ca 1980. Det 

handlar också om biologiska störningar, hjärnsjukdomar och 

beteendestörningar. Psykisk ohälsa ökar av  av radio-system i 

våra hjärnfunktioner. Genskadorna är ett faktum. Det borde 

självklart vara varje persons rätt att få känna till om sina 

livsomständigheter.  

De som ger support till ett genombrott  ger ett bidrag till en världsförvandling där demokrati och 

mänskliga rättigheter tar tillbaka sin plats. Dessutom där människan kommer bli teknikens herre i 

stället för slav. Samma målsättning ställde EU-rådet  upp och man lade till att tekniken måste vara till 

för alla och inte bara ett fåtal: “As for health purposes, access to ICT implants for enhancement 

purposes should be based on need rather than on economic resources or social position... This field 

needs regulation… A broad social and political debate is needed…” Skall vi ha ett öppet demokratiskt 

och ärligt samhälle måste en debatt uppstå om vad som hänt och vilka lösningar som finns. Med 

hjärnsystemen på vår sida kommer vi både skapa nya personligheter och ett helt nytt samhälle.  

Även om texten här varit avsedd att ge en bild av de positiva möjligheterna med hjärnteknologin 

är det omöjligt att inte konfronteras med motsatsen eftersom det är där vi står. Det är en 

mänsklig fråga och den inkluderar både höger, vänster, feminism och alla andra uppfattningar. 

Texten avslutas av litteraturprofessor Lars Lönnroths ord och den debatt artikeln kräver till förändring 

av människans livsomständigheter: ”Det är ur demokratisk synpunkt önskvärt att forskarnas 

verksamhet granskas och att deras projekt kritiseras både vad gäller syfte och metoder av folk 

utanför universitetsvärlden. Ifall de tyska rasbiologernas vetenskapligt ohållbara forskning om 

’ariernas’ överlägsenhet hade utsatts för hård mediekritik redan på 30-talet, skulle möjligen 

Hitlers utrotningsläger ha kunnat stoppats i tid. Exemplet visar övertydligt hur viktigt det är att 

kritisera inta bara vetenskapen som sådan utan också dess möjliga politiska konsekvenser… 
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Frågan om människans livsvillkor ställs i första hand till de politiska partierna, deras ungdomsförbund, 

till riksdag och regering och självklart borde media också komma med i projektet där våra hjärnor 

är det centrala – det här är något som gäller för oss alla – det är genom att nu använda de hjärnor 

vi har i våra huvuden vi också kan skapa en förvandling av våra livsomständigheter in till en ny 

och ljus framtid. 
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