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Dr Nick Begich är medicine doktor samt har 

studerat naturvetenskap och teknik och är dessutom en känd politisk aktivist. 

Han har länge i böcker och föreläsningar avslöjat det fruktansvärda HAARP-

vapnet och har tillsammans med Jeane Manning skrivit Angels Don’t Play This 

HAARP – Advances in Tesla Technology (1995). När han började undersöka 

tekniken insåg han att han aldrig någonsin kunde föreställa sig vad som komma 

skulle, vad han skulle komma att upptäcka (s. 7) I Controlling the Human Mind 

avslöjar han hur teknologin används för att kontrollera och manipulera 

människor, både på individuell och på grupp- och samhällsnivå på ett 

olycksbådande sätt. Dr Begich samarbetar med The Lay Institute on 

Techonology som försöker utbilda allmänheten omkring teknologin i framtiden. 

Han dedicerar sin bok till ”alla offer för regeringars missbruk”. 

  Boken är indelad i två delar. Den första delen handlar om teknologins 

utveckling som i huvudsak drivs av militära intressen och försvarsbudget för att 

utveckla metoder för spioneri och krig. I den andra delen beskriver Nick Begich 

hur teknolin även kan användas för att skapa utvecklingsmöjligheter, för helande 

och läkande och för förbättra för mänskligheten.  

 

Att påverka tankar och känslor 

Nick Begich ifrågasätter om någon ska kunna anse sig ha rätt att lägga sig i vad 

människor tänker och känner och gör. Är det rätt att påverka rätten till 

människors fria vilja? Det var frågor som inspirerade Dr Begich i hans 

forskning. Han menar att det är i vår generation som vi måste fatta beslutet om 

vi ska låta teknologin förslava oss eller om vi ska använda den för att stärka och 

utveckla våra möjligheter.  

  Under de senaste tjugo åren har Dr Begich arbetat med att undersöka 

forskningen när det gäller att kontrollera och påverka den mänskliga hjärnan. 

Det han berättar känns som science fiction, men det är i högsta grad verklighet – 

och en skrämmande verklighet. Det är områden som kommer att få en enorm 
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påverkan på vår framtid. Tanken att kontrollera och påverka tankar, känslor, 

medvetande m.m. hos oss människor kräver ingående, seriösa diskussioner, 

betonar han. Det får inte bara vara ett program för hemliga grupper inom 

regering, militär och forskning. Det måste offentliggöras och göras till föremål 

för offentliga debatter, menar författaren (s. 11).  

 

Fackbegrepp 

Ett av Nick Begichs syften med boken är att undervisa lekmän. Det innebär att 

försöka förklara med hjälp av fackuttryck som gemene man utan 

naturvetenskaplig, teknisk utbildning behöver hjälp att förstå. De första kapitlen 

handlar därför om att försöka definiera och beskriva för ämnesområdet viktiga 

begrepp, som exempelvis energi, genetisk kod, frekvenser, resonans, flytande 

kristaller, elektromagnetisk oscillation, elektromagnetiska fält, 

elektromagnetiska spektrum, signaler, magnetiska fält, biomagnetiska fält, 

frekvensmodulering, antenn, vågor, biologiska processer, genetiska koder, 

kemiska koder och många, många fler. Och jag förstår ingenting. Orden 

fortsätter att vara tomma för mig, trots att jag försöker förstå. Med min 

beteende-, samhälls- och socialvetenskapliga skolning (min doktorsavhandling 

handlade om Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier) så har jag ingen 

kunskapsgrund att fästa begreppen och deras innehåll på. Men jag förstår så pass 

att det handlar om något ohyggligt skrämmande och att vi trots svårigheterna 

behöver försöka förstå.  

 

 
Jose Delgado och den fjärrstyrda tjuren 

 

Forskning om hjärnan 

Dr Begich berättar att forskningen om hjärnan har hållit på i flera decennier. En 

intention var att förbättra möjligheterna att lära sig saker, i synnerhet för barn 

och vuxna med inlärningssvårigheter, att behandla och bota störningar i hjärnan 
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och att påverka känslor genom att påverka hjärnan. Dr Jose Delgado hade 

forskat om hjärnan sen år 1952 (s. 89, 103ff). Han utvecklade den trådlösa 

tekniken med hjälp av inplantat som kunde påverkas med fjärrkontroll. Genom 

att ändra frekvenser, pulsfrekvenser och vågformer på försökspersonen kunde 

han ändra deras tänkande och deras känslor. Dr Delgado blev också känd för att 

ha fjärrstyrt en tjur genom att ha inplanterat en mottagare i tjurens hjärna så att 

han kunde styra tjuren med en fjärrkontroll, något som visas på en videosnutt på 

Youtube.1  

 

Mind control 

Manipulering av våra sinnen har varit ett intresseområde för militären ända 

sedan Koreakriget på 1950-talet. Återvändande veteraner och krigsfångar visade 

ovanliga beteendeförändringar när det gäller värderingar och personligheter. 

Man fann att Nordkorea och deras kinesiska allierade hade använt metoder som 

påverkat fångarna. Det kom att kallas ”brainwashing”, ”hjärntvätt” (s. 39). Det 

inspirerade den amerikanska militären till att själva börja forska och 

experimentera.  

   Redan år 1952 hade den amerikanska regeringen aktivt engagerat sig i att 

forska omkring extrasensorisk perception, ESP, för militär användning. Det 

handlade om telepati, utomkroppsliga resor (remote viewing) och andra udda 

mänskliga förmågor. Det var i huvudsak CIA som ägnade sig åt dessa 

experiment.  

  Ett av de tidigaste amerikanska projekten var Blue Bird, som senare blev 

Artichoke och som i huvudsak använde sig av hypnos och narkotika (s. 41). 

Projektet använde sig i omfattande utsträckning av hypnos med syftet att hitta 

sätt att förbättra förhörsmetoder, skapa glömska och utveckla s.k. ”manchurian 

candidates”, s.k. ”sleeper agents”, som kunde aktiveras och kontrolleras med 

hjälp av hypnos och droger. LSD och andra droger användes men även 

lobotomi, d.v.s. direkta kirurgiska ingrepp i hjärnan. Idén med ”manchurian 

candidates” har sina rötter hos forskaren Dr. George Estabrooks som arbetade 

på Morton Princes laboratorium på Harvard University på 1920-talet. Han 

trodde att man kunde använda hypnos för att skapa multipla personligheter för 

att använda dem som ”superspioner” (s. 43). Han var inspirerad av sin mentor, 

Morton Prince, som år 1906 skrev en bok, Dissociation of a Personality, en 

klassiker inom psykologin. År 1963 menade Dr Estabrooks att han lyckats. Han 

sa: ”Det här är inte science fiction, det är fakta. Jag har gjort det!” (s. 43). 

                                         
1 José Delgado, implants, and electromagnetic mind control - 

https://www.youtube.com/watch?v=23pXqY3X6c8  
 

https://www.youtube.com/watch?v=23pXqY3X6c8
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  År 1967 skapades MK Ultra inom ramen för CIA. MK står för Mind 

control.   

   

På väg mot Orwells 1984 

Redan år 1994 publicerade Nick Begich sin första artikel om HAARP, High 

Frequency Active Auroral Research Program, som officiellt påstås vara ett 

forskningsprogram för studier av jonosfären och vädret på hög höjd. HAARP 

kan dock användas för att påverka människors sinnen, medvetande och kroppar 

om en kompetent person använder tekniken. Det finns många militära 

användningsområden för HAARP. Författaren jämför utvecklingen av HAARP 

som vapen med utvecklingen från ”kallt stål”, d.v.s. knivar och svärd, till 

skjutvapen, från konventionella vapen till kärnvapen.  

  Författaren menar att USA planerar att experimentera med HAARP-

programmet för att störa radiokommunikation och att utveckla tekniken att 

användas i rymdskepp och raketer, samt skapa incidenter i det elektriska 

nätverket, i olje- och gaspipelines m.m. (s. 80). Dessutom vill man 

experimentera med den påverkan på psyke och kropp hos personer i hela 

regioner. Detta skrevs för 11 år sedan. Sen dess har mycket hänt. 

 

       
            Från filmen om Orwells 1984 

 

  Man har avslöjat att tekniken används för att utveckla vapen som påverkar 

mänskliga energisystem och mentala processer. Dr Begick berättar om massor 

med amerikanska patent som beskriver teknik för att kontrollera och manipulera 

mentala, känslomässiga och fysiska tillstånd hos människor och djur.    

  Många av de forskare som ägnade sig åt forskning om att påverka 

människor var nazistiska forskare som överfördes till USA och Storbritannien 

efter WWII med hjälp av Project Paperclip, och kunde där fortsätta sin 

forskning och sina experiment (s. 172).  

  De tidigaste försöken handlade om att använda kemikalier och halluci-

nogena droger för att få kontroll. På 1960-talet förändrades fokus till metoder 

som inte grundade sig på kemikalier och droger utan på elektromagnetism m.m. 
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På 1970-talet upptäckte man att det gick att manipulera människor med hjälp av 

”subtil energi” (s. 28). Vid tiden för bokens tillkomst (2006) hade man utvecklat 

metoder där känslor, tankar och minnen kunde manipuleras med externa 

metoder. Det betyder att vi kan påverkas av metoder som vi inte kan göra 

motstånd mot.  

 

Voice of God 

En rysk vetenskapsman, Dr Igor Smirnov, formulerar det som att påverkan kan 

ske ”som om det var en uppmaning från Gud, det går inte att stå emot” (s. 29). 

Det blir möjligt att skapa röster i människors huvuden. Metoden kallas ”voice in 

skull” eller ”Voice of God”. Dr Begich konstaterar att sinnet, medvetandet, inte 

har någon ”brandvägg” som skyddar mot intrång. Han skriver att han tror att 

orsaken till att de irakiska soldaterna gav upp så lätt berodde på att de blivit 

angripna av ett nytt ”ickedödligt” vapen som skapade fruktan, en röst i huvudet. 

En annan källa, Makia Freeman berättar att en visselblåsare, Robert Duncan, 

som varit med och arbetat med ”voice in skull”, avslöjar att Guds röst är en del 

av ett bredare vapenutbud som kallas OIW, Offensive Information Warfare. Det 

användes i Irak-kriget mot de irakiska soldaterna - röster hördes i deras hjärnor 

som beordrade dem att ge upp (de sade något som "Släpp dina vapen, det här är 

Allah").2  Elektronisk telepati har skapats (s. 124).  

  En annan rysk forskare, Dr Victor Solntsev menar att man kan skapa 

”oljud” i hjärnan som kan uttrycka sig som signaler, meddelanden, bilder eller 

information och syftet är att överlasta personens hjärna så att denne inte längre 

reagerar på externa stimuli eller information. Överlastningen leder till 

destabilisering av bedömningsförmågan eller för att modifiera beteenden (s. 33). 

Enligt Dr Solntsev så har åtminstone ett virus skapats för att påverka en 

människas psyke, ”Russian Virus 666” (s. 33).3 Detta virus blir synligt varje 

25.e synlig bildruta. Det är en blandning av färger, pulser och mönster som har 

rapporterats försätta användare i trance. Den undermedvetna varseblivningen av 

detta kan inducera en hjärtattack eller subtilt förändra användarens 

uppfattningar.  

  Dr Begich skriver att ”Vad vi nu vet är att det kraftfullaste vapensystemen 

är de som underkuvar populationer genom användningen av subtila energifält 

som påverkar kropp och sinne att reagera som om signalerna var naturliga och 

                                         
2 “They” Can’t Read Your Thoughts … Right? - 

http://www.riseearth.com/2017/08/they-cant-read-your-thoughts-

right.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+riseeart

h%2FKZKa+%28RiseEarth%29  
3 Finns det något samband mellan Bibelns ”The Mark of the Beast”, Odjurets tal 666 och 

namnet på detta virus? 

http://www.riseearth.com/2017/08/they-cant-read-your-thoughts-right.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+riseearth%2FKZKa+%28RiseEarth%29
http://www.riseearth.com/2017/08/they-cant-read-your-thoughts-right.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+riseearth%2FKZKa+%28RiseEarth%29
http://www.riseearth.com/2017/08/they-cant-read-your-thoughts-right.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+riseearth%2FKZKa+%28RiseEarth%29
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normala” (s. 34). Detta system kan också orsaka mystisk sjukdom och kan på 

avstånd skapa hjärtfel, andningsproblem eller andra symtom. 

 

Vad är möjligt? 

Det är möjligt idag att följa en människas rörelser med hjälp av mobiltelefoner 

på grund av de antenntorn som finns överallt. De kan användas för att söka upp 

en viss person och sända signaler som kan attackera bara en enda person (s. 35). 

 

     
  

 Mikrokameror är uppsatta på många stället. Det officiella syftet är att ha 

kontroll på kriminella aktiviteter. Nick Begich menar att detta inom en framtid 

kommer att leda till total kontroll över hela länder. Frågan är om inte det redan 

nu, 11 år efter bokens tillkomst, är en realitet? 

  Sofistikerade datorprogram utvecklas som kan avläsa kroppsspråk. Boken 

är skriven 2006, så nu, 11 år senare är denna teknik med stor sannolikhet redan 

utvecklad.  

  Det går att titta in i privata hem med hjälp av infraröda kameror. Vi vet att 

datorer, mobiler och TV-apparater har kameror som gör det möjligt att se in i 

våra hem. Det finns även teknik som gör att man kan se igenom människors 

kläder för att söka efter gömda vapen eller droger.  

  Begreppet ”psykoterrorism” myntades av den ryske författaren N. 

Anisimog vid Moscow Anti-Psychotronic Center.4 Han menar att psykotroniska 

vapen kan användas för att ta bort information från en persons hjärna och 

placera in annan information. Samtidigt tror personen att det är deras egen 

information. Det systemet kan användas för att framkalla hallucinationer, 

sjukdomar, mutationer i hjärnans celler, zombifiering och även dödsfall (s. 37).5 

  Nick Begick menar att forskare försöker använda sig av ”utomjordiska 

                                         
4 Se Anisimogs Psychotronic Golgotha (1999) - http://mindjustice.org/golgotha.htm  
5 Illustrerad Vetenskap har en artikel den 27 april 2015 - USA testar framtidens vapen - 

http://illvet.se/teknologi/krigsteknik/vapen-se-nar-framtidens-vapen-testas  

http://mindjustice.org/golgotha.htm
http://illvet.se/teknologi/krigsteknik/vapen-se-nar-framtidens-vapen-testas
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kidnappningar” i laboratorier” (s. 85). Experimenten utförs av professor 

Michael Persinger, som är neurofysiker. Dr Persinger har arbetat på en tori om 

att koppla samman ”inte bara UFOs och jordbävningar, men också kraftfulla 

elektromagnetiska fält med paranormala förklaringar när det gäller ovanligt 

aktivitet i hjärnan” (s. 85). 
 

 
 

  Ett system för att paralysera centrala nervsystemet på insekter har 

utvecklats. Systemet håller på att utvecklas så det kan användas på människor 

(skrev Dr Begich för över 10 år sedan).  

  Instrument för ultraljud har skapats för att kunna utföra operationer inuti 

kroppen utan att man behöver öppna huden. Det kan också användas för att döda 

(s. 38).  

  Ljudlösa kassetter har utvecklats av japanerna, vilka ger dem möjlighet att 

lägga mycket låga ljud över musik, mönster som upptäcks av det undermed-

vetna. Ryssarna menar att de använder denna typ av teknik för att bota 

alkoholism och rökning.  

  Ett område där man använt teknologin är att man varnar snattare i butiker 

genom att ge budskap som inte hörs medvetet i högtalare när musik spelas. I 

Japan används tekniken i butiker där budskapet varnar för att stölder anmäls till 

polisen. Det förmedlas på sju språk (s. 126). 

  Tekniken används också med kommersiella syften med subliminala 

budskap som ”köp, köp, köp” eller ”drick mer, var inte orolig!” (s. 128).  

 En av rötterna till problemet är det Dr Begich kallar ”secrecy syndrom”, 

hemlighetsmakeriet som är en slags paranoia hos regeringar och militären och 

innebär ett allvarlig hot mot vår frihet. Ett problem är frågan om att värna 

privatlivet. Vissa människor kan tänka: ”Jag har ju ingenting att dölja!” och 

intresserar sig inte för problemet. Men det handlar om allas vår säkerhet och 

trygghet, betonar Dr Begich (s. 34) Fruktan och rädsla används av repressiva 

regeringar för att montera ner lagar och rättigheter. Det kommer att drabba oss 

alla, oavsett om vi har något att dölja eller inte. 
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Människor som försökskaniner 

Genomgående i Nick Begichs berättelser används människor som 

försökskaniner. Ofta valdes soldater, fångar eller hemlösa, fattiga och utslagna, 

men även helt vanliga medborgare, som utsattes helt omedvetet för experiment. 

De blev måltavlor s.k. Targeted Individuals, TI. Vanligtvis är offren ovetande 

och har inte gett sitt tillstånd. Man har identifierat hundratals experiment med 

tusentals ovetande människor som utsatts för radiologiska, kemiska och 

biologiska tester. Det handlade om strålning, om nervmedel, biologiska medel, 

LSD m.m. Experimenten genomfördes ofta i hemlighet (s. 45). Under kalla 

kriget användes omkring en halv miljon människor för dessa strålnings-, 

biologiska och kemiska experiment vilka finansierades av regeringen, berättar 

Dr Begich och refererar till många studier. Han skriver att ”det verkar som om 

regeringen i huvudsak använde ’utsatta’ personer som minoritetsgrupper, 

fattiga, fångar och utvecklingsstörda barn” (s. 46). Spädbarn användes för att 

testa vacciner mot difteri och kikhosta flera decennier efter WWII.6  

  Mycket av den forskning som bedrivits har finansierats med hjälp av den 

”svarta budgeten” – vad det nu är… (s. 158).  

  Många har larmat och varnat, bland annat Röda Korset 

 

Strålning 

På 1960- och 1970-talet skrev man i nyheterna om att den amerikanska 

ambassaden i Moskva stålades. Även så sent som är 1983 skrev man om det. 

Enligt Dr Begich blev det aldrig klarlagt vad som hänt eftersom all 

dokumentation var sekretessbelagd. Dock berättar Jim Keith i sin bok Mind 

Control World Control (1997, ny utgåva 20127) att det omkring 1960 upptäcktes 

höga nivåer av elektromagnetisk strålning vid den amerikanska ambassaden i 

Moskva. En hypotes var att syftet var att aktivera elektronisk teknik som var 

gömd inne på ambassaden. En annan hypotes var att strålningen skulle störa de 

anställda på ambassaden. Många av de anställda blev sjuka i olika former av 

cancer under den här tiden. En författare, Alex Constantine, avslöjade senare att 

CIA, istället för att varna personalen om vad som var på gång, valde att studera 

effekterna av bestrålningen (Keith, s. 202). Det avslöjades senare att strålningen 

                                         
6 Jag hittar inte den referens som författaren hänvisar till, men det finns andra artiklar på nätet 

om vaccinationsexperiment på små barn.  

Revealed: Thousands of Irish orphans were used as ‘drug guinea pigs’ - 

https://www.rt.com/news/164884-irish-baby-scandal-vaccines/  

Vaccines tested on Australian orphans - http://www.independent.co.uk/news/world/vaccines-

tested-on-australian-orphans-1255311.html  
7 Se min artikel om boken på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Mind_Control_World_Control.pdf  

https://www.rt.com/news/164884-irish-baby-scandal-vaccines/
http://www.independent.co.uk/news/world/vaccines-tested-on-australian-orphans-1255311.html
http://www.independent.co.uk/news/world/vaccines-tested-on-australian-orphans-1255311.html
http://www.piahellertz.com/Mind_Control_World_Control.pdf
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kom från ett skjul mitt emot ambassaden. 

 Under MK Ultra-tiden utsattes tusentals personer på sjukhus, forsknings-

centra och fängelser för forskning om påverkan av minnesfunktioner. Man 

skapade ”syntetiska minnen”, d.v.s. falska minnen som inte kunde skiljas ut från 

sanna minnen (s. 54). Man använde LSD och andra droger, ”hjärntvätt”, 

sensorisk deprivation, som innebär att man tar bort alla sinnesintryck, samt 

hypnos och många andra Mind controltekniker ända fram till år 1976 när 

amerikanska senaten började undersöka frågan. Nick Begich berättar att man då 

ändrade namnen på programmen men att experimenten fortsatte. Under tiden 

hade Sovjet kommit längre med sin forskning än USA, bland annat med ELF, 

Extremely Low Frequency, pulserande fält (s. 49).  

 Sovjet utvecklade det som kom att kallas för ”Woodpecker”, eftersom 

ljudet lät som en hackspett. USA med sitt HAARP-system menade att det 

användes för att kommunicera bättre med ubåtar. Men många menar att det är 

andra syften som är minst lika viktiga, exempelvis att påverka vädret. 

Vädervapnet har sedan 1970-talet haft förödande konsekvenser för exempelvis 

livsmedelsproduktionen.  

  I skrivande stund – september 2017 – menar många källor, inklusive 

experter, att de orkaner som nu driver över delar av USA, Harvey, Irma, Jose, 

Maria med flera, är skapade med hjälp av HAARP, vilket då skulle innebära 

angrepp på den egna befolkningen. Vilket kan då syftet vara? Att skapa rädsla? 

Rädda människor är lättare att kontrollera. 
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Fjärrstyrda och kontrollerade människor 

Ett av projekten inom MK Ultra handlade om att påverka människor på distans. 

Dr Sidney Gottlieb var en biokemist som startade MK Ultra, vilket var CIAs 

mest omfattande program för drog- och mindkontroll. Det var superhemligt och 

avslutades officiellt år 1964, men fortsatte under namnet MK-Search till 1972 

med Dr Gottlieb i ledningen. Han beskrivs som den verklige Dr Strangelove.8 

År 1973 förstördes det mesta av den dokumentation som MK Ultra gjort 

omkring sina experiment på mänskligt beteende (s. 51).  

  I slutet på boken tar Nick Begich upp frågan vilka som är offer och vilka 

som inte är det (s. 183). Författaren menar att påståendena om att man är offer 

måste tas på allvar. Det borde göras ingående utredningar om vad människor har 

utsatts för och de ansvariga borde ställas till ansvar, både för det som skett inom 

USA och i andra länder (s. 185). Idag bemöts offren ofta med misstro och 

sjukdomsdiagnoser. Om man hör röster i huvudet måste man ju vara schizofren? 

Då kan man också tvångsintas och medicineras. 

 

Positiva effekter av den teknologiska utvecklingen 

Dr Begich berättar att tekniken kan användas för att hjälpa döva att höra och 

blinda att se. Man kan hjälpa människor att gå ner i vikt, att sluta röka och 

dricka alkohol. Man kan minska smärtor och man kan hjälpa människor att 

slappna av och meditera.  

  Man kan påverka datorskärmen genom bara sina tankar. Man kan påverka 

en robotarm eller en robothand på människor som förlorat hela eller del av sina 

lemmar. Studier har visat att tekniken kan användas för att förbättra förmågan 

att lära sig för människor med studiesvårigheter, vid uppmärksamhetsproblem, 

vid återhämtning efter stroke och över huvud taget att förbättra 

prestationsförmågan inom olika områden (s. 188).  

  En intressant uppgift som Nick Begich tar upp är att man i USA och vissa 

andra länder tvingar omogna barn, i 4–5 årsåldern att börja skolan, när deras 

hjärnor vanligtvis ännu inte är utvecklade för studier. I Europa startar barnen vid 

7 års ålder vilket är mer lämpligt (s. 203).  

  Tyvärr har väldigt mycket av de upptäckter och forskningsresultat som 

gjorts sekretessbelagts och/eller gömts undan av regeringar och militären. 

Forskarna har fått ett ultimatum: arbeta för oss eller din forskning stoppas! (s. 

125). De som inte samarbetar blir utestängda från den officiella forsknings-

                                         
8 Dr. Strangelove eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben (engelska: Dr. 

Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) är en brittisk film av 

den amerikanske regissören Stanley Kubrick. I komisk-satirisk-dramatisk form ifråga-

sätts kärnvapen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnvapen
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världen.  

  Nick Begichs mentor var den finske elektrofysiologen Dr Reijo Mäkelä. 

Dr Mäkelä utvecklade ett system för akupunktur med elektro-laser. Han 

studerade också iridologi, d.v.s. att genom att studera ögats iris avslöja problem 

i kroppen och i psyket. Det är tydligt att Nick Begichs utbildning och 

intresseområden är mycket breda. Han har skaffat sig kunskaper långt utanför de 

traditionella naturvetenskapliga och teknologiska forskningsområdena. Detta 

ledde till att Nick Begich utvecklade en helhetssyn på hälsa.  

 

Avslutningsvis 

Det återkommande i Nick Begichs bok är att alla forskare som under USAs och 

CIAs ledning experimenterat på ovetande människor inte har hållits ansvariga 

för detta. Mycket material är fortfarande sekretessbelagt, men Dr Begich har 

gjort en omfattande undersökning av mängder med patent och mängder med 

vetenskapliga källor. För den läsare som vill ha en djupare vetenskaplig och 

teknologisk förklaring till de tekniker som militären och regeringar använder för 

att kontrollera och manipulera mänskligheten, så är Dr Nick Begichs bok en 

guldgruva. Den är också begriplig för oss som inte har den grundkunskapen, 

eftersom han är pedagogisk och använder ett relativt enkelt och lättfattligt språk, 

trots fackuttrycken.  

 

 


