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* INNLEDNING 

 

Jeg har hatt en livslang og nagende tvil om at det er noe fundamentalt galt med hele vår kultur 
og sivilisasjonsprosjekt fra begynnelse til slutt. Det har preget mitt liv og i dette essay 
sammenfatter jeg mine erfaringer i så henseende. Jeg har funnet dyptgripende og avslørende 
nye fakta om hele vår selvforståelse som mennesker i vår siviliserte utviklede kultur.   

For å finne kilden har jeg fremfor alt måttet stille de spørsmål som ikke har vært "relevante" i 
vår forskning og dannelsestradisjon for å avsløre alle våre såkalte "vedtatte sannheter". For den 
klassiske høyere utdannelse har med sin ballast av indirekte sosialisering og fostring vært minst 
like viktig som selve fagkunnskapen de lærer, nærmest regnet som en dressering og innføring i 
kulturelitens og samfunnhierarkiets egne prosjekteringer og maktstrukturer. Det er opplagt at 
de ikke ønsker avsløringer om de virkelige forholdene rundt sitt eget hegemoni, - sånn uten 
videre. 

Profesjonaliseringen og perfeksjonismen i samfunnets høyere sirkler holder et stramt 
kontinuitetskrav i sin autoritære form som ikke tillater - brudd, brist eller avvik, ettersom den 
faktisk prøver å etterligne den allmektige gudeverden i formen og er i konstant motsetning til 



folket, trolig saktens uten å vite det. Og det er nettopp det inntrykk staten og dens høyere 
forvaltere så krampaktig prøver å etterleve, så stoisk, så selvoppfyllende og så kategorisk. Med 
immuniteten de påberoper seg understrekes og bekreftes dette ytterligere. Slingrings-monn, 
feiltagelser og usikkerhet som i den naturlige verden skal derfor aldri forekomme der, det hører 
til fotfolket, de fortapte. Et rent kontradiktorisk og konseptuelt samfunn er blitt resultatet. 
 
Vår verden ser ut til å ta noen enkle valg på noen områder, man er enten en forvalter underlagt 
rammen den er satt i og får til gjengjeld privilegier, god og sikker lønn, en er m.a.o. en suksess. 
Eller du blir et mer eller mindre et "viljeløst" vesen som ikke fortjener å være i den gylne ramme 
og må underkastes styring og kontroll av forvalterne. Mellomklassene aspirerer voldsomt og er 
hverken det ene eller det andre, mens arbeideren har nok med det trivielle dagligliv, det dannes 
sosiale hierarkier. Overklassen kan tillate seg en særegen luksuriøs eksentrisitet, underklassen 
kan slenge føttene på bordet, mens mellomklassen er nødt til å holde seg i skinnet. De fungerer 
jo som en formidlingskontakt mellom folket og eliten da overklassen ikke kan nedvurdere seg til 
å ha direkte kontakt med folket selv.  

Det er absolutt ingen tvil om det, vitenskapen har utforsket og utrettet utrolig mange glimrende 
ting og den har forbedret levestandarden for menneskeheten vesentlig, også i form av generell 
humanisering naturligvis. Spørsmålet er egentlig bare om den var riktig eller naturlig inngitt i 
den form den utviklet seg fra og om det ble gjort vesentlige mistolkninger fra starten av. For 
vitenskapen selv kan i høyeste grad anklages for ufrivillig å dekke over eller gjøre utilgjengelig 
alternative sannhetsfaktorer eller realiteter ved å problematisere og kategorisere for mye 
generelt til fordel for en bestående makts definisjoner av livsbetingelsene.  

Den andre viktige samarbeidspartneren er i så måte nemlig religionene som har undertrykt og 
fordømt mennesket, gitt falske løfter og håp, og utbredt læren om synden som menneskelige 
attributter. Guderiket, som er utledet av mytologien, er i tillegg kjent for ikke mindre enn 
skaperen av våre livsbetingelser, religion-ene yter derfor også frelse og himmelsk kjærlighet og 
omsorg - men, bare så lenge man underkaster seg de jordiske kulturelle betingelser, d.v.s. de 
transcendentale definisjonene av disse. Det har vært helt nødvendig å introdusere og påtvinge 
mennesket et religiøst stadium, for bare ved en slik helhetlig mental undertrykkelse og 
stigmatisering kunne man relatere den kommende teknologiske og materialistiske utvikling der 
et rettssamfunn også måtte komme på plass. Kimen til ulikhet og konseptualisme var lagt og 
etterhvert som man avslører mer av tilstandene ser det ut til at Gudsriket og vitenskapens 
teknologiske forutsetninger overraskende nok har alt til felles. Bortimot som en skjult 
samarbeidsavtale for å si det som det synes å være. 

De støtter i alle fall hverandre i en felles målsetting og interesse høyst trolig uten å innse det en 
gang, der de nærmest opererer som konkurrenter i det offentlige rom under et tilsynelatende 



motsetningsfullt verdisystem. Selv om vitenskapen i etterkant har gjennom sine oppdagelser 
forskyvet og "gått i rette" med religionens vranglære på de alt for åpenbare punkter, har den 
ikke klart å avsløre de mest gjennombrytende og grunnleggende mekanismene i vår 
utviklingslære eller forså vidt de åpenbare feilslutningene i de religiøse hovedtekster. Det er 
avslørende. De dekker rett og slett uvitende over noe vesentlig som de har til felles, for de 
tilhører begge våre dominerende makttribunaler, selv om makt-konsentrasjonene har flyttet seg 
gjennom historiens gang. Det er av samme grunn stat og religion aldri har kunnet skille lag selv 
om de ville, - de er rett og slett i samme i båt. At kirken i vårt land per pro forma nylig er skilt fra 
staten betyr ingenting i denne sammenheng siden det transcendentale alt er institusjonalisert. 

Så hva har jeg gjort? Jeg har kort og godt nektet å godta at så mange lidelser, fornektelser og en 
destruktiv samfunnskultur holdes skjult bak en idealiserende offentlighet. Det er innlysende at 
det har vært et ensomt og krevende prosjekt. Likevel kunne jeg ikke la være å forske på det for 
jeg følte meg ikke unormal på noen måte, selv om jeg har fått mine betydelige avvik og skader. I 
stedet for som de fleste gjør ved å tvile på hvorvidt det finnes en proklamert gud eller ikke, og 
heller søke etter alternativer, så forstod jeg tidlig at spørsmålet måtte stilles slik: Hvorfor ble 
religion, som en videreføring av mytologien, innført i første omgang hvis det bare var oppspinn?  

For den transcendentale verden var naturligvis en ulogisk og helt usannsynlig kilde til skapelsen 
og tilblivelsen av mennesket, det er jo naturstridig og rent tøv. Det høyst interessante 
spørsmålet ble da naturligvis hvorfor vi trodde og fremdeles er underlagt denne fremmedgjorte 
virkelighetsforståelse? Vitenskapen har latt seg forlede og med eller uten viten vilje klart å holde 
skjult vitale kjensgjerninger om menneskehetens opprinnelse i all den tid som er gått til nå. 
Hvorfor? Det var under mitt lange selvstudium jeg etterhvert forstod hvordan og hvorfor dette 
ble innstiftet og hva som egentlig kom til å danne grunnlaget for vår sivilisasjonsutvikling i 
begynnelsen. En ny forståelse med rystende avsløringer dukket opp og falt sammen til en 
helhetlig teori til slutt.  

De færreste av folket makter naturligvis å stå i mot en slik suverenitet og overlegenhet - og 
hvorfor skulle de nå det når alt i livet tilsynelatende oppleves så "naturlig" inngitt. Privilegienes 
stand kan uansett bare et fåtall ha adgang til som i en pyramide, der folket er utskilt som en 
egen art der de i høyden bare skal streve seg gjennom livet og være glad for at noen med nok 
forstand har styring over dem. Segresjon, diskriminering og selve ulikhetsprinsippet er derfor 
blitt de nødvendige og kunstige konstitusjonelle betingelser skapt og befestet rundt religion og 
vitenskap, hvor makt gjennom kapitalisme på den ene siden og åndelighet på den andre siden i 
seg selv har gitt oss livets opphøyde mening. Gjennom denne konseptualisering har vi oppnådd 
å kategorisere mennesket etter sin reelle pengestatus, mens ånden har gitt oss det forsterkende 
avledende alibi på et tilsvarende imaginært nivå. Dyrene, de var heldige de og slapp unna hele 
toskeskapen. 



Flertallet har hatt nok med å tilpasse seg en streng konform normalitet hvor en innebygget frykt 
for å ikke stikke seg ut er selve normen - egne tildels grense-sprengende og frie tanker oppleves 
ikke som en seriøs mulighet, men blir bare avfeid og latterliggjort. Naturligvis må det stilles 
kvalitetsmessige krav til logisk innhold og korrekte følgeslutninger, men spørsmålene man tør å 
stille som et uavhengig, ærlig og følende menneske kan føre til helt uante avsløringer, nye 
innblikk og nye forståelser av mennesket i kulturen som i utgangspunktet kan være viktigere 
enn kravet til en stringent saksfremføring, som like gjerne forsøker å dekke over den 
konstitusjonelle urett du prøver å rokke på. Jeg har derfor en sterk følelse av at jeg med min 
teori provoserer en hel forestillingsverden.                    

For vi er blitt underlagt et normaliseringsregime som krever at du automatisk og ubevisst gjør 
det som du oppfatter er forventet av deg først og fremst - og ikke hva du personlig måtte føle 
eller mene, det er alltid underordnet og skjøvet vekk i vår egen underbevissthet. For hvem og 
hva du egentlig er spiller bare en betydelig rolle som ubetydelig, siden du representerer det 
underutviklede og selvdestruktive menneske i kulturens parafrase. Dette er i all hovedsak 
grunnen til at vi ikke stoler på eller tror på oss selv, vi adlyder bare kunnskapen som egentlig 
henviser oss til «livsfornektende verdiforhold" distribuert av en materialistisk personifisert elite. 
Vi manipuleres til å oppleve systematisert undertrykkelse idealistisk kompenserende, verdifull 
og ekte. Derfor oppnår vi heller aldri selverkjennelse og derfor søker vi ofte desperat etter å 
finne nye ideologiske retninger. Søken etter sannhet er det i alle fall veldig langt unna. 

Av samme grunner betyr ærlighet og sannhet ikke mye lenger i dag fordi den er så utvisket i 
forstillelsens og fortrengningens kulturelle portefølje, den er derfor heller ikke ønsket. Så, at 
min hypotese kanskje ikke en gang er forståelig for folk flest samstundes med at den ikke blir 
godtatt av eliten, er ikke uventet selv om den har klare menneskeliggjørende trekk. Dessuten er 
spennvidden jeg befatter meg med trolig også for stor til å bli godtatt siden vitenskapen er 
oppstykket og avledet i så mange pluralistiske distinksjoner. Min innsikt hviler nettopp på 
bruddet med hele denne kjeden av kulturarven hvor intelligentsiaen og akademia definerer 
forestillingene om livsvilkårene gjennom perfeksjonering og pulverisering av virkeligheten. Et 
ugjennomtrengelig skall beskyttes dermed av elitene og maktmonopolet selv. Skulle man følge 
deres egne premisser for betinget kunnskap ville man aldri kunne avsløre kulturens skjulte 
agenda rett og slett.  

Alt fra tidlig alder droppet jeg ut av skolen på grunn av problemer med oppvekst og 
familieforhold, og jeg begynte allerede i tenårene å stille meg tvilende til hele kulturens 
fornektelser og idealiseringer. Ut fra mine forutsetninger ville jeg derfor ikke kommet inn på 
noen høyere utdanning om jeg så hadde ville det heller. Likevel måtte jeg prøve å perfeksjonere 
meg så godt som mulig for å få et slikt budskap ut på en sammenfattende og forståelig måte. 
Siden jeg har rukket å bli 63 år er det på tide å komme i gang.  



Det er særlig ett bestemt verktøy som har rettledet meg fremfor noe annet og det er svakheten 
i seg selv som et avslørende siste ektelevende medium for mennesket. Svakheten og dens 
rystende, overraskende avsløringer og erkjennelser har bibrakt meg en helt ny forståelse av vår 
historiske sosiale atferd. For bare det å fremheve et så tabubelagt tema som svakhet vekker ikke 
noen tillit hos folket, og langt fra hos fiffen naturligvis, siden dette har vært og fremdeles er en 
del av den aller største kilde til undertrykkelse og forakt i samfunnet. Iverksatt av overmakta, 
videreført av oss selv jagende etter tegn på avvik og "unormaliteter" som et ledd i det kulturelle 
produktet. Der det mest menneskeliggjørende reaksjoner og "symptomer" oppleves som 
naturstridige.  

Finnes det da noen godhet, kan man kanskje spørre? Naturligvis eksisterer det et "gode" i 
mennesket, dens utfoldelse avhenger til dels av dårlige eller gode vilkår i verden, oftest er den 
blitt til en ren manipulerbar størrelse. Det gode hos oss et helt misforstått konsept og regjerer 
som en feilslått strategi i praksis, siden vi ikke etterlever vår sanne natur, behov og 
tilfredsstillelser lenger. Noe vesentlig er faktisk frarøvet oss og erstattet med en stort sett 
destruktiv verdi og moralsystem. Vi er blitt fornektet å gjøre det gode som for det meste bare er 
det naturlige. Det er tross alt miljøet bestemmer om individet virkelig skal kunne vise sine 
egenskaper. Godhet er bare et begrep; i naturtilstanden er alt vel og "godt" så lenge det er 
nøytrale upåvirkede forhold. Det "onde" er et skapt manipulerende og undertrykkende konsept 
i vår kontradiksjonelle kultur. 

Vi skal på en måte endelig hjem nå og en slik reise kan ikke akademia eller presteskapet for den 
delen tilby som dere skjønner, bare en fortapt sønn av en snekker, en utstøtt. For overklassen 
og alle medløperne vil aldri kunne anerkjenne avmakten hos folket, i høyden vil de bare si at 
den er - som fortjent eller like ille, som forventet. Ganske utrolig frekt og nettopp derfor bør du 
la en uutdannet lømmel få tilliten din. Den privilegerte elite bør i mellomtiden innse verdien av 
å gi fra seg og dele likt på godene i verden, for noe så verdifullt som tilnærmet fred, likhet og 
ikke minst en økologisk bevarelse av kloden - før det rett og slett er for sent. Hvorvidt det lar seg 
gjøre er en helt annen sak, men i det minste må vi ha blitt konfrontert med en ny sannhet der 
nye erkjennelser er så blottleggende at gammel tradisjon av fordekt selvdestruksjon ikke kan 
fortsette.  

Jeg representerer og utrykker meg med henvisning til noe så sjeldent som kun å være et 
menneske. Min forståelse av livsbetingelsene utelukker derfor så vel politiske, idealistiske som 
religiøse konseptuelle innretninger, da jeg oppfatter hele vår samlede kulturtradisjon som et 
allerede eksisterende utopisk idealsamfunn. Mitt eget sinn og legeme har alltid vært å finne 
hjemme i naturtilstandens enkle rike, dager bortenfor kulturens illusjonistiske dramaturgi. Min 
livsenergi er kanalisert gjennom selverkjennelser, forståelse og åpenhet. Hva 
samfunnsformasjonen har avkrevd hver av dere burde ha vært en vekker for dere for lengst, 



imidlertid vil min nye erkjennelsesteori garantert ikke gi dere flere kostbare unnskyldninger. 

 

 

* I BEGYNNELSEN                                                                                   

Vår planet er ca. 6 - 7 milliarder år gammel og det er bare de siste 200 millioner år den har 
utviklet organisk materiale som vegetasjon, insekter og pattedyr. Mennesket har utviklet seg 
som en del av primatene, fra Homo Habilis til Homo Sapiens. Vi er alle bygd opp av stjernestøv 
og vi kommer før eller siden til å vende tilbake til universet der de ikkelevende materialer trolig 
er alt som eksisterer. Det er der vi også hører hjemme. Vår ensomme planet med organisk liv og 
plantematerialer i sine siste faser med mennesket som hovedaktør har lenge holdt på med den 
akselererende hjemreisen i og med vårt høyst ufrivillige valg av teknologi og transcendental 
religionstilbedelse som rettesnor og erstatning for livets egen mening og innhold.  

I mellomtiden venter mange på at en mytefigur som Jesus eller Gud snart vil komme tilbake og 
redde verden fra det onde. Mange tror at det finnes andre planeter som er bebodd av levende 
organismer eller vesener i en eller annen utviklet form, derav forventer man også å se ufoer når 
det skulle være. Det er naturligvis en viss mulighet for at andre planeter kan ha en eller annen 
form for primitiv organisk utvikling. Det sistnevnte er det trolig en bitteliten mulighet for, men 
da glemmer vi helt universets tidsperspektiver, avstander og sammen-setninger av kjemiske 
forbindelser som må til for å danne celledeling.  

Dette gjør det lite sannsynlig for oss å møte et hvilket som helst nivå av utvikling mens vi selv er 
på samme nivå. Og bare tenk på de evolusjonsmessige forhold-ene i seg selv, de krever en rekke 
sammenfall for å utvikle seg. Dertil kommer den teknologiske utvikling! Kanskje kan det komme 
noe ballast med en meteor, men levende vesen, det tror jeg er lite sannsynlig. Jeg tror det er vi 
som ønsker å ekspandere fordi vi lever i en dominerende forestillingsverden på jorden som tar 
knekken på det levende i oss, enda så tilsynelatende besatte vi er av den, eller nettopp derfor. 
Og hvis vi innbiller oss at vi som menneskehet skulle ha noe positivt å tilby en eventuell 
utenomjordisk kultur, utenom mineraler, grunn-stoffer, plantemateriale eller noe slikt noe, da 
tror jeg man må tenke seg om, for å si det mildt.  

Det som skilte oss fra de andre dyrene var at vi engang begynte å bevege oss i oppreist gange, 
trolig på de Afrikanske savanner en gang for 3 millioner år siden på slutten av vår gren av 
Hominiadene. Det førte til at vi etterhvert kunne begynne å bearbeide finere og finere 
redskaper med våre hender som nå var frie til den slags, for ca. 40 000 år siden eller kanskje 
tidligere. Med vår eksepsjonelt fintilpassede tommel og langfinger klarte vi å gjennomføre 
sofistikerte oppgaver. Med andre ord; vi banet veien for teknologi og det var kun det som skilte 



oss fra de andre dyrene i starten. Og det er dette som er av den største interesse for mitt 
hovedanliggende. 

Bl.a. ble temming av ilden og dens forbedring av mer lettfordøyelig føde en stor og viktig grunn 
til at vårt munnparti endret seg og gjorde det mulig for språkets utvikling. Dette, sammen med 
teknologiutviklingen ga også et grunnlag for hjernen å kunne vokse uforholdsmessig mye 
sammenlignet med naturtilstanden. Ilden beskyttet dessuten mot rovdyr, vernet mot kulde og 
var sosialt samlende.  

De livsforholdene som vi lever under i dag har altså blitt skapt av hendene våre og ikke av 
hjernen, nemlig i form av bearbeidelse av redskaper til teknologi. Det var likevel mytologien og 
symbolikken i en unik samhandling med det teknologiserte som førte til et gjennombrudd for 
menneskehetens nye vilkår. Da ble forestillingsevnen nemlig transformert til den nye 
påfølgende idéverden og skapte vår bevissthet og underbevissthet i forbindelse med 
fortrengningen av instinktenes utlevelse.  

Det skjedde naturligvis mange utviklingstrinn underveis i historiens gang som jeg ikke kan ta for 
meg her. Jeg gjentar at hele mitt prosjekt er et nybrotts-arbeid som er grunnlagt på bruddet 
med alle dannelseskonvensjoner. At essayet dermed kan være noe løsrevet og ufullstendig i 
akademisk litterær forstand må man derfor bare akseptere. Mange av mine kjerneoppdagelser 
er direkte avhengig av en ikke-akademisk tilnærmelse, det er bare den som kan bryte gjennom 
og avsløre helt nye menneskelige innsikter og brudd i historiens nedfelte kontekster, med det 
særlige gjennombrudd i vår tidlige "skapelses-historie".  

Det er altså med andre ord et hovedpoeng for meg og mitt bidrag å være adskilt fra de 
motstridende parhestene ånd og akademia. Jeg unnskylder meg derfor ikke med dette for 
manglende fullstendig kunnskap i de enkelte fagområder, ei heller for manglende litterære 
kunnskaper. Jeg beklager det, men samtidig er det altså en iboende forståelig nødvendighet.  

Fordi når tidlig sivilisasjonsmessig ervervet og sammenslått kunnskap hviler på rene unnlatelser 
eller misoppfatninger, da vil etablissementene korrumpere, forsvare og befeste nettopp disse 
usannheter i sin fulle bredde i all fremtid. Og siden historien viser oss at det meste av vår 
virkelighetsoppfattelse hviler på illusjoner og transcendense forestillinger underbygget av en 
like fremmed-gjørende teknofisering av tilværelsen burde man kunne rydde plassen for helt nye 
tanker oppfanget av en utstøtt med særdeles rene og ærlige hensikter. Jeg tråkker på 
etablissementene av medmenneskelige grunner, men tillater de å bli avkledd? Nærmere en 
ikkevoldelig og stille human revolusjon vil imidlertid menneskeheten aldri kunne komme, tør jeg 
påstå. 

 



* TRYLLESTAVEN SER DAGENS LYS 

På et eller annet tidlig tidspunkt oppstod det en mytologisk forhistorie ut fra vår evne til å bruke 
våre hender til å lage fysiske bilder eller ikoner som fikk kraft som rituelle gjenstander. De første 
symbolske tegn var sol, kors og sigd. Hieroglyfene for ca. 4000 f.Kr. viser eksempel på at skrift 
senere er utviklet av billedskrift og symboler. Vi hadde nå i alle fall bokstavelig fått til å framstille 
symbolsk makt ut av dødt ikkeforgjengelig materiale med våre hender og regelrett skapt vår 
egen transcendentale form for - livets kilde. Før vi altså i det hele tatt ante hvordan livet ble til i 
virkeligheten.  

For i begynnelsen, da de ikke kjente til det økologiske kretsløpet med seksuell befruktning eller 
forplantningslæren, stillte de seg nok undrende til hvor livet kom fra, men uten egentlig å ha en 
avansert forestillingsevne slik vi er vant til. Livet var for primitivt under en stor og ukjent 
himmel. Det de møtte var kun en verden bestående av - organisk forgjengelighet som døde an 
mas og som de derfor på ingen måte kunne betraktes som kilde til liv. Derimot så de trolig på alt 
som var varig i sin struktur med stor ærefrykt, som stjernene, solen, og sikkert fjell og berg. 
Dette var varige materialer og det var naturlig å tenke at dette var av livskraftens kilde, siden de 
fremstod som "evige".  

De måtte altså forstå det slik at solen eller det himmelske legeme ga liv direkte til alt levende på 
jorden, altså uten en seksuelt organiske befruktning - dette var den største fatale feiltolkningen 
vår forhistorie kunne ha gjort, men som sannsynligvis ikke var til å unngå heller siden vi reiste 
oss opp og gikk på to føtter. 

Dette villsporet ville trolig bare ha blitt forbigått eller blitt møtt med en uproblematisk undring, 
hvis de altså ikke også på et nærmere tidspunkt hadde begynt å lage redskaper med hendene og 
etterhvert kunne forme ikoner, sol og kors, - nettopp på det samme "evige" materialet. For i det 
neste øyeblikk trodde de at vi hadde funnet vår egen livskilde i dette evigvarende livsmaterialet 
utenfor seg selv - og ved å manifestere seg selv som tilgjengelige i en slik symbolsk livgivende 
akt - hadde de forbundet seg med selve skapelsesprosessen. Vi skapte oss selv i troen på det 
udødelige liv -- som selve livsbetingelsene. Det er denne kjensgjerning som særlig trenger tid til 
å synke inn for å kunne bli for-stått, for det er et gedigent prehistorisk og kulturelt skille jeg her 
presenterer som vil slå beina under det meste av det vi tror på - som illusjonistisk. 

De hadde altså ikke kunnskapen om forplantningslæren, så dette var uunngåelig siden de startet 
med teknologi og trodde at den var kilden til livsvilkårene og livsunnfangelsen. De skapte en 
illusjon om at de hadde oppnådd forbindelse til livsvilkårene gjennom det ikke forgjengelig 
materiale i seg selv med hjelp av sine egne hender. Vår kulturform var nå blitt bygget på en 
forrædersk misforståelse fra starten. At vitenskapen aldri oppdaget dette er et mysterium, men 
kanskje likevel ikke, siden de aldri har kunnet lete etter slike avsløringer i kraft av sin egen 



ledende opphøyethet. Dette er et av de største ironiske og skremmende pek til verden slik vi 
kjenner den i dag. 

Bare tenk på de skapende "magiske" følelsene av liv man kan få også i dag hvis du tegner eller 
maler et bilde. (Sammenlign religionene, ideologiene og politikkens og deres bruk av symboler 
og bilder i dag; se reklame, media, dogmer osv. De dominerer vår illusjonistiske visuelle verden.) 
Det er akkurat slik den mytologiske kraft har fått makt over oss i all ettertid. Det tilstivnede bilde 
hadde fått skapende henders liv. Utrykket; "skapt i guds bilde" er svært treffende. Vi tror vi har 
overforbrukt hodene våre, men det er våre hender som har stelt i stand det meste. Vi overså en 
veldig viktig mistolkning av virkeligheten helt i begynnelsen. 

Derfor ser vi også at menneskehjernens utvikling er utenkelig uten å kunne arbeide med 
symboler og bilder, noe som altså står for noe annet enn seg selv, de fungerer som springbrett 
til idéenes tidløse bevissthet. Disse symbolene oppstod i rikt karakteristisk monn i angjeldende 
periode og har sannelig vedvart med uforminsket kraft opp til våre dager. Men, det er altså ikke 
mulig å leve med en slik forestillingsverden uten en tilsvarende fortrengning av det levende i oss 
selv. Den mekanismen danner i sin tur grunnlaget for våre to splittende former for bevissthet og 
ubevissthet (dualisme) som begge er et resultat av flukten og tvangen fra tilstedeværelsens 
sanne utlevende nåtid, -- det er bl.a. disse hittil ukjente og destruktive sidene jeg presenterer i 
dette essayet. 

Det er allerede lett å se konturene av en kunstig forvandlingsideologi. Selv langt nærmere vår 
tid trodde fremdeles Aristoteles at f.eks. ildfluer og andre insekter utviklet seg av 
morgenduggen, mens lopper og veggedyr oppstod av slammet i brønner, elver og sjøer. Og for 
bare 200 år siden trodde vi at brødskiven som ble lagt i søppelboksen over natten hadde 
forvandlet seg til en mus. Det lå godt til rette for å underordne naturen selv.  

Så, spørsmålet omkring vår opprinnelse og mening med livet her på jorden er svært interessant 
og ikke minst uhyre kontroversielt. Og, det pussige er at desto mer kunnskapsrike og 
teknologiserte vi blir, desto lengre fjerner vi oss fra viten om det mest avgjørende trekket i vår 
egen sivilisasjonshistorie. Og desto hurtigere nærmer vi oss samtidig det ikke organiske, og 
høyst trolig, det ikkelevende universet, i alle fall i vår sannsynlige omkrets fra jorden. Mennesket 
blir mer og mer ensrettet og underlagt kategorisering og regulering i samme takt som den 
teknologiserte, digitale og cybernetiske plattformen utvider seg. Hva vil vi egentlig med vårt 
kulturliv på jorden, enten det er i en religiøs overtro eller i et vitenskapelig perspektiv? Jo, uten 
å vite det, faktisk nok teknologisk utvikling til etterhvert å fullføre illusjonen om skaperverket, 
som innebærer å fullføre og virkeliggjøre den forvandlingsideologi vår kultur er bygget på.  

Det leder oss ubønnhørlig til mer av det "evige" egentlige ikkelevende livet i himmelen, for den 
transcendentale verden vil til slutt måtte sluke oss på en eller annen besnærende måte siden vi 



har inngått en slik selvutslettende symbiose med den, - og vi har som sagt alt, eller i nærmeste 
fremtid, teknologien til å gjennomføre det med. Bare anledningen gjenstår i det ene scenarioet, 
tidens egen nedbrytende økologiske kollaps er et annet alternativ. Det blir jo en slags 
hjemkomst uansett, for all del. Men, la oss ikke forgripe det så dystert riktig ennå. Vil vi snu 
denne utviklingen må vi imidlertid først forstå vår egen eksistens vilkår og hva som er gått galt 
med den helt fra begynnelsen. 

 

* TAPET AV VÅR EGEN NÅTIDSUTLEVELSE 

Våre sanser, sterke drifter og instinkter utgjorde det meste av de egenskapene som skulle til for 
å overleve på vår planet på et tidlig stadium. Det var livsviktig å kunne handle instinktivt på farer 
eller trusler ved å flykte eller angripe og forløse situasjonen i en konkret handlende nåtid. Man 
handler og forløser situasjonen i nåtid og er ferdig med det, trusselen eller faren forsvinner, slik 
dyrelivet er innrettet. Men, hva hvis vi nå mer eller mindre konstant blir tvungent opp i et 
hjørne eller satt i et bur, og ikke har mulighet til å handle instinktivt på en konstruert 
dødstrussel vi ikke kan se konkret eller forstå, da forløser vi ikke trusselen eller faren det gjelder 
- vi blir tvunget til å fortrenge instinktene for å overleve! Instinkter, drifter og følelser får ingen 
mening lenger i sin opprinnelige form og sansene nedvurderes. Og nettopp siden vi nå har språk 
og bilde kan vi akseptere, selv om vi ikke nødvendigvis godtar eller forstår, en begrepsmessig 
erstatning for første gang i historien.   

Regelrett i bytte mot vårt liv lar vi instinktene introduseres for et nytt og uoversiktlig abstrakt 
verdensbilde. De fremstår etterhvert i hele spekteret av vår nye verden der de abstrakte 
ubevisste og bevisste spillbrikkene av skyldfordeling, offergjøring og ansvarsfraskrivelse blir en 
del av et hovedinnhold der uforløst skyldobjektivisering nå regjerer arenaen. Nå er truslene eller 
farene ikke særlig konkrete eller synlige lenger, ei heller mulig å forløse i sann samtid. De er blitt 
manipuleringsverktøy for den nye verden. Ut av syne, men altså ikke ute av systemet, vi får da 
også etterhvert mange psykosomatiske lidelser og symptomer. Vi var regelrett blitt temmet.  

Litt mer presist: Vi hindret det naturlige reaksjonsregisteret i å utfolde seg i sin sanne nåtid, 
instinktene vrengte dermed fra opprinnelig konkret forløsning ut av kroppen til en innesperring 
og abstrakt forløsende handlingsverden inne i menneskets svulmende psyke; til egne fortrengte 
tidskammer. Nemlig en verden underkastet av fremtids og fortidsrelasjoner som vi vekselvis 
forflytter oss i alt etter som behovene for de teoretiske reaksjonsformer skal fremstå som 
troverdighet og idealisering eller en krenket overgivelse i en eller annen form.  

Nettopp her, i begynnelsen av min utlegning ligger altså de avslørende linkene om hvordan det 
var mulig å konstruere og omdanne den nye og avgjørende forestillingsverden til en 
praktiserende virkelighet. Denne neglisjerte forbindelsen og dens sentrale betydning for vår 



kulturelle utvikling er lett å overse for leseren i den videre fremstilling. Oppdagelsen alene 
underbygger hele min hypoteses troverdighet, så dette er viktig å ta inn over seg først som sist. 
Skulle du avvise denne linken vil du ikke finne noen verdi i den videre fremstilling. For det at vi 
som mennesker faktisk utkjemper en kamp mot selve kultur-konseptualismen, virker uhyrlig og 
håpløst å påstå i utgangspunktet. Det er ikke lett å forstå eller akseptere hvis man ikke ser hele 
kulturbegrepet og den metafysiske læren den hviler på i sammenheng med utviklingen fra 
denne unike første mistolkning av vilkårene for liv.  

Det har oppstått en ny vedvarende manipulerbar overmyndighet. Et ideelt oppbevaringssted for 
nettopp den manipulering de fremadstormende herskende klasser kom til å regjere med, siden 
mye av verden nå kunne styres med hjelp av forestillinger alene, altså med en abstrahering og 
tidsoppløsning av virkelig-heten. Først kom sannsynligvis symbolene og bildene, senere alle 
begrepesdannelser eller i samme slengen. Og som sagt, hjernen og intellektet har kun hatt 
mulighet til å utvikle seg under et slikt kulturelt fangenskap, i hvilke miljø de priviligerte ble 
overstimulerte for mens alle andre ble tilsvarende under-stimulerte.  

De innesperrede instinktene kom til å utfolde seg der og blande seg med driftene som også for 
alltid kom i ulage, for alltid å forbli ufrie og ukontrollert artikulerende i mer eller mindre i alle 
utrykk, argument, hevdelser, osv. som; fornektelser, bortforklaringer, manipulasjon, intriger, 
konkurranse, osv. Det er av disse grunnene jeg vil oppklare mitt eget liv i forhold til nettopp 
overmaktas maktredskap og dominans - fordi den er så falsk og må avsløres. 

Noen få av dyreartene ble også temmet, men mennesket var det eneste temmede dyret, - som 
kunne utvikle seg videre som fysiologisk underkastet på grunn av språk, symbolikk og teknologi.  

Bevisstheten er blitt til et podium for ubehaget og smertens omformer. Bevisstheten er nå blitt 
forsvaret vårt og underbevisstheten har blitt fluktens, den fortrengte tid har fått sine lanterner 
og nye distrikter, instinktene er temmet og reorganisert. Vi har klart å gjenskape den for oss 
magiske metamorfosen i naturen ved å tro at livet skapes i forvandlingens tegn, men samtidig 
fornektet vi oss selv å delta i alt det altomslukende og direkte responderende miljø som 
naturtilstanden består av, vi mistet kontakten med våre egne instinkter og dens direkte utrykk 
og handlinger nettopp i nåtiden som var avgjørende for livets eksistens. De er fremdeles livets 
vilkår selv om vi har skapt og tvangsinnført en ny kultur av undertrykkelse, fortrengninger og 
idealiseringer over den tapte tid. 

Bevisstheten og underbevisstheten er dermed disse kamrenes fortrengte tids-opplevelser og 
identifisering av det inntrufne som sammen blir til en ny og falsk nåtidspersepsjon av verden. 
Det inntrufne kan bevege seg i begge kamrene som en flyktig gjest eller ha varige opphold der, 
men de kan aldri forløse seg i nåtiden lenger, for vi har brutt vår egen nåtidsutlevelse. 
Bevisstheten er altså ikke direkte oppfattende eller responderende, for det viser seg at den 



alltid har en ikke ubetydelig forsinkelse og "omprogramering" fra en "overkommando" før svar 
eller oppfattelsen blir klarert og eventuelt uttrykt. Altså, like gjerne en idealisering og redigering 
av de faktiske omstendigheter slik de fremstår for oss i dagliglivet.  

Underbevisstheten jobber utelukkende med å fortrenge og fornekte det uønskede materiale, 
mens bevisstheten erstatter og omskriver og idealiserer dette tapte erfaringsgrunnlaget - som 
altså er det uønskede i kulturen. Det er derfor vi oftest svarer så konsist og påtatt uanstrengt 
uten ettertanke og usikkerhet, det er derfor de intellektuelle påstander og retorikk er 
tilsvarende stoiske og overbevisende i formen, desto mer spissfindig og veltalende desto mer 
troverdig. 

Begge bevisstheter er derfor naturlig knyttet sammen som i en motpoliserende vitnesbyrd over 
den tapte konkrete nåtidsutlevelse. Det er klart at noe av livets grunnleggende betingelser her 
blir ofret, for tapet av vår egen tid og hva vi erstattet den med er virkelig spektakulært. 
Resultatene er bl.a. å finne i en type konkrete kontradiktoriske utslag vi ser komme etterhvert i 
samfunnet og kulturen som abstraherende innretninger; en fordummende ensretting med 
konkurranse, vinner - taper, ulikhet, undertrykkelse og splittelse, grådighet, hat og forakt, slave - 
herre, rik - fattig, helt - sviker, enten eller, makt - avmakt, pen - stygg, for og imot osv. Det er i 
alle fall derfor vi med ren "dødsforakt" agiterer eller kjemper om betydelige, såvel som 
uvesentlige saker og det er derfor vi så lett kan manipuleres også av andre idealistiske 
overmakter enn den religiøse.  

For mennesket frykter uvitende og nettopp ubevisst det samme tidlige ultimat-umet på liv og 
død hver gang de senere opplever kritkk og avsløringer eller høyst ordinære brister i den logiske 
oppbygning under de generelle kulturelle selvhevdelser og dannelser. Den primitive 
opprinnelige dødsfrykt selv gjen-kjennes aldri og aktiveres heller ikke på det bevisste plan 
naturligvis, -- den er jo selve kilden til det ubevisstes fengsel! Den er ikke tilgjengelig, vi utfører 
bare dens underkastelsesregime, det er det den hovedsaklig gjør og har som funksjon. En 
formbar klump for miljøets til enhver passende idealistiske påvirkning og utvikling. Det er 
dermed dette som danner den egentlige kjernen og muligheten for hele kulturens videre 
selvbedrageri.   

Vi flykter og angriper ikke konkret i vår nåtid lenger, instinktene er båndlagte til en fortrengt tid 
der bevisstheten og underbevisstheten har tatt over. Vi kjemper ikke lenger for vår egen 
frigjøring, men å overleve i en konstant og abstrakt metafysisk undertrykkelse. Nå skjønner man 
hvorfor benektelsene og troen på seg selv danner hele selvforsvaret i det idealiserte moderne 
livet, alltid så hardnakket og ikke minst suveren, de representerer jo tross alt de samme 
opprinnelige overlevelsesmekanismene: flukt eller angrep, men altså i den idealiserte formen. 
Brister det forsvaret oppleves livet selv stå i fare som i starten av innføringen. Vår tilstand er 
derfor av en hårreisende selvmotsigende stri struktur, det er vanskelig eller nærmest umulig å 



avsløre og frigjøre folk fra dens opprinnelse. 

Vitenskapen har med stor iver forsøkt å finne selve bevissthetens fysiske sted i hjernen vår 
under sin fortvilte jakt på å forklare hva bevisstheten egentlig består av. Trolig for å bevise at 
denne delen er en autentisk del, masse, av vår primitive hjerne. Det er tragikomisk, - for 
bevisstheten er bare en illusjon, en idealiser-ende institusjonalisert og fortolkende oppfatning 
av vår fortrengte og fornektede nåtidsopplevelse av virkeligheten. Bevisstheten er det som er 
vårt moderne illusjonsmateriale, hele vår kultur er bygget på dette selvbedrag, det er derfor vi 
ikke klarer å avsløre det! Gåten om bevisstheten er løst. Vitenskapen søker naturligvis der de ser 
lyset og vil hjelpeløst prøve å kompensere og for-bedre menneskets moderne fremtid med mer 
digitalisering, cybervirksomhet, kybernetikk og gud vet hva. Det vil bare oppløse menneskets 
tilstedeværelse enda mer. Spørsmålet alle må stille seg er hvor kommersiell og lite humanistisk 
også vitenskapen kan være. 

 

* FORVANDLINGENS ISCENESETTELSE - OG DEN GLEMTE EVOLUSJONEN 

For, altså intet mindre enn en forvandlingsideologi var kommet oss i hende. Dette historiske 
trekket var trolig ikke til å unngå, siden mennesket tok til å vandre på to føtter og hadde 
hendene frie til å utvikle teknologi. Bare på grunn av at teknologien, og mytologien utviklet seg 
sammen før viten om forplantningslæren brakte altså denne misforståelsen oss bort fra det 
jordiske og etter-hvert inn i det transcendentale drama. Livets opprinnelse skulle være enkel å 
forstå ved denne forklaring, men den kompleksitet mennesket har klart å skape ved å heve seg 
over livets økologiske og fysiologiske hovedbetingelser er likevel tilsvarende vanskelig å avsløre 
og "rette" på etter det først har kommet i gang. 

Forvandlingens natur er en del av idealiseringskonseptet og gjenkjennes ved alt som fortrenger 
den sansbare virkeligheten, nåtiden, logikkens og de fysiske naturlover og omskaper de til 
forestillinger og myter. Et troll eller en heks er en tradisjonell åpenbar overtro som bekvemt lar 
oss tro at vi kan skille ut myte og fantasi fra virkeligheten. Forholdet til Gud, helvete, det onde 
og arvesynd er tilsvarende mer innarbeidede forestillinger og idéer. De er institusjonalisert i 
selve samfunnsformasjonen, - de er det ingen grunn til å tvile på utrolig nok. Disse innarbeidede 
og sosialiserte myter, forestillinger og idéer er dominerende drivkrefter i vår kultur enda så 
"moderne" vi mener vi er. Er ikke det avslørende, så vet ikke jeg. 

Til forvandlingens premisser trenger man å ha innlærte basisforestillinger alt fra barndom der 
de grunnleggende tvangsfortrengelsene av krenkende eller smerte-fulle opplevelser skjer, der 
sannhetens nåtidsopplevelse blir fornektet forløst, forvrengt og idealisert nettopp med 
henvisninger til slike forestillinger om livets vilkår. Senere foregår det en tilsvarende kontinuerlig 
bevisst kulturell agitasjon, men som oppleves som en reformert idealisering og livsalighet under 



bevissthetens manglende og fortrengte nåtidshistorikk. Formålet er at alt utenfor seg selv er 
noe i livet og at livet i seg selv ikke er noe.  

I forestillingens transcendentale forstand er forvandling forstått som en endring helt uten 
biologiske tilknytninger. Da forstår man at man kan skape alt man måtte fantasere om på godt 
og vondt. Og ved hjelp av teknologien er det faktisk mulig til en viss grad å "forvandle" noe, 
hvilket vi er i ferd med å gjøre, men ikke innenfor biologiens rammer. Vi kan saktens manipulere 
genmateriale og gjøre mange andre forsøk på laboratoriet, men det blir tross alt innenfor 
biologiens egne vilkår. Den transcendentale "forvandlende" forestilling om livsbetingelsene 
derimot er skapt på bakgrunn av ren livsfornektelse og brudd med både tiden og vår ekte 
livsutlevelse, vår biologi og vår naturtilstand. Derav altså også den kulturelle fangenskap vi lever 
i. 

Ved å "forvandle" uønsket virkelighetsoppfatning om til idealisert bevissthet, altså den mentale 
forvandling, har vi klart å bedra oss selv ganske ettertrykkelig. Mens den materialistiske og 
teknologiserte utvikling erstatter og fortrenger menneskelige fysiske egenskaper så øker 
samtidig de teoretiske ferdigheter, som i sin tur øker fremmedgjøringen. Men, godt skjult i 
denne lasten vil alltid slaggproduktet underbevisstheten fra det fortrengte følge med som den 
evige påminnelse om hva vi av opprinnelse egentlig er sammensatt av og hva vi har blitt og hva 
vi blir utsatt for. Vitenskapen, teknologien og religionene er gjensidig avhengig av hverandre for 
å oppfylle fullbyrdelsen om skaperverket. Vitenskap og religion er, som sagt, i så måte trolig 
uvitende til de forutsetninger de har fått i stand sammen - selv hvor motstridende de enn har 
opptrådt, der en gjenforening med universet og tapet av vår egen tid er de sentrale element og 
endelig utfall. 

Forandringen gjenkjennes ved sansbare, visuelle og tilstedeværende prosesser som sakte eller 
hurtig fører til en endring visuelt eller også mentalt, lik evolusjonens. Et frø som sakte vokser 
seg til en voksen plante, en person fødes og dør etter lang tids merkbart levd liv. Naturens 
naturlige evolusjon og metamorfose. En metamorfose i naturen betyr f.eks. fra en puppe til 
utvokst flygende insekt. Til forandringens premisser følger naturlovene som krever deltagelse og 
respondering på nåtidsutlevelsenes alle sansbare direkte utrykk. Det finnes her intet annet 
formål enn at alt er noe i seg selv.      

 

* TEKNOLOGIEN ER JERNHÅNDEN FRA UNIVERSET 

For, oppriktig talt, hvis en utenomjordisk kultur skulle som oss, ha utviklet seg gjennom 
evolusjon til f.eks. aper og senere utviklet teknologi så måtte de også hatt frie hender til 
bearbeidelse av gjenstander. De ville også vært nødt til å fortrenge det organiske liv og således 
etterhvert fremstå like illusjonistiske og forvillede som oss, siden all teknologi er en fortrengning 



av det levende.  

Altså, en utvikling av teknologi må alltid også innebære et abstraherende for-ankring til en eller 
annen skremmende oversanselighet, den vil alltid måtte bli selvfornektende, idealistisk og 
grådig. Den må ubønnhørlig skape vilkår for illusjoner og fortrengninger av det levende nettopp 
fordi teknologiens egne egenskaper er - ikkeorganiske. Følgelig trengte den også et tilsvarende 
ikkeorganisk foreldreskap til dette "materielle avkommet" for å kunne fremstilles tro-verdig. 
Man kan si at den transcendentale Gudeverden bare har fått en eneste type avkom; nemlig 
teknologien og materialismen. Dette gir endelig en klar og dyp forståelse; for å føde et barn der 
teknologien selv blir det "levendegjorte" kan "farssakapet" selv ikke være hverken 
tilstedeværende eller synlig som en menneskelig organisme, ei heller kan den fremstå som en 
ren maskinell robot.  

Dette var altså den kunstig inntreden det opprinnelige liv i naturtilstanden ble utsatt for, som vi 
gjorde tilgjengelig. En skadelig og uriktig kunnskap samt en "farskapserstatning" kom til verden 
som ikke angikk våre bevegelser og responser i nåtiden overhodet, den ble bare manipulerende 
og forstyrrende. At vi fikk viten om forplantningslæren først i vår siste opplyste tid er 
betegnende nok. Det viser at slik kunnskap ikke er naturlig tilgjengelig eller har noen betydning 
for naturtilstandens harmoni. Det viser også en bekreftelse på det foregående i og med at når 
den kunnskapen tross alt endelig har nådd oss er dens betydning blitt pulverisert i nettopp 
kulturens egen moderne teknologiske og illusjonistiske fremdrift. For disse kunnskapene vil 
måtte ha blitt brukt destruktivt uansett siden de fornekter livet selv å leve ut i sin samtid. Vi har 
avfødd et monster i egen leir som ingen har klart å gjennomskue. Vi er faktisk blitt en - 
tilbakestående og degenerert kultur. 

Teknologien i seg selv er en prosess og en egenart som kommer fra et "utenom-jordisk" 
ikkeorganisk miljø, egentlig kort og godt som en utstrakt jernhånd fra universet. Dessverre har 
den ikke som annen "oppgave" enn å gjenopprette kosmisk orden på jorden, altså erstatte det 
levende på jorden for å si det på den brutale måten. Det er så innlysende, men likevel så 
vanskelig å forstå for oss siviliserte mennesker. Vi burde derfor heller kjempe imot en slik 
utvikling, hvis vi tenkte på livets gode mening i seg selv. 

Teknologien kan derfor ikke komme i et fruktbart samarbeid med menneske-heten, like lite som 
det transcendentale, bare inngå en degenerende prosess. Men, man kan lett også forstå hvor 
suggererende og fristende denne kulturen hittill har virket på oss. For det er nesten umulig å 
ane konturene av et ødeleggende parforhold i kulissene så lenge idealiseringens krefter så godt 
har skjult det grunnleggende destruktive kreftene i institusjonaliseringen egen tjeneste, mens 
skyld og skam er blitt belastet den enkelte. Og det er ikke minst like lett å forstå hvordan folk i 
tidlig mytologi og sivilisasjonsbygging kom til å hylle denne "nådegaven" gjennom symbolsk bruk 
av materialismen i første omgang, fra hvilken de trodde kom fra en gestaltisk livskilde i 



himmelen, selv om det ikke tilkom majoriteten store goder. De kunne jo ikke forstå, like lite som 
vi kan nå, at denne "berøringen" med det guddommelige i stedet var den første kontakt med 
universets egen jernhånd.  

Og vi hadde jo som sagt etterhvert et forutsettende begrepsapparat klar til å inkorporere den 
transcendentale forbindelsen som måtte komme med på kjøpet. Vi måtte underkaste oss det 
nye verdensregimet som var under utvikling med tvang, list, belønning, løgn og manipulasjon. 
(Jeg kommer tilbake til dette.) Vi hadde ikke noe valg, den gang heller. For hva er den mest 
grunnleggende beskrivelse av vår kultur i dag? Jo, nettopp den sterke universelle religiøse troen 
som er institusjonalisert i samfunn og kultur - OG - akkurat teknologi og materialisme! Det er 
bemerkelsesverdig mye unødvendig forbruk og mentale lidelser å belaste en enkel organisme 
med enkle behov, for å si det sånn. 

Og hvem identifiserer seg og omgir seg mest med gods, gull og ære samtidig samtidig som de er 
slavedrivere? Jo, utelukkende den selvutnevnte og privili-gerte eliten, makten og toppsjiktet 
innom allslags religioner. Det er de som definerer og dikterer våre livsbetingelser, - uten å ha 
annet enn et system av autorisert intellekt bygget på distanse til folket og en selvopphøyethet 
knyttet til den samme ikkelevende og overnaturlige Gudeverden. Jeg tror faktisk ikke de selv 
skjønner at det kun er en slik forbindelse og sammenheng forbundet med deres egen særegne 
opphøyede elitekultur. Men, man kan ikke unngå denne åpenbare og høyst virksomme 
destruktive aktivitet og sløsing lenger. 

Så, hvorfor tenker vi oss ikke like godt at Gud kunne komme haikende i en av de Ufoene vi nå 
likevel venter oss hver dag? Nei, milde moses! Det går ikke, det lager krøll og rabalder i nettopp 
våre distinkte oppfattelser av oss selv underlagt et regime av flyktig bevissthet på bekostning av 
den fortrengte væren. Skulle liksom vår alter ego's håpefulle og himmelske fader som 
representerer våre urasjonelle håp, drømmer om lindring, trøst og det evig liv plutselig kunne 
lande på Cape Canaveral i egen høy person i en UFO? Det er utrolig frekt å blande så to vidt 
forskjellige og distinkte konseptuelle verdener sammen. Slikt gjør man bare ikke. 

Tenk det, mennesket som har fornektet seg selv og fortrengt sitt eget liv her på jorden leter 
etter funn på utviklet liv, reserveressurser eller nye bosettings-områder i verdensrommet 
gjennom våre utviklede teknologiske muligheter. Sånn sett er vi selv blitt de erobrerne vi burde 
frykte aller mest. For det ikkelevende "parforholdet" mellom det overnaturlige og teknologi, 
søker konstant etter erstatninger for det opprinnelige tapte liv det har måttet fortrenge og 
fornekte, den må ustoppelig utøve ekspansjon og vekst for å illudere ekte livsrytme som ellers 
ville blitt avslørt som den dumme kopien den er - uten et organiske levende hjerte. Den later jo 
tross alt bare iherdig å være representativ for det "virkelige" liv. Krampaktig og skitten er den 
hvis vi bare våger å se og erkjenne våre liv. 



Og, da kan man naturligvis ikke finne konkrete "levende" bevis på det åndelige liv i form av Gud 
hverken her eller andre steder siden den ikke eksisterer for oss annet enn en i en ren abstrakt 
undertrykkende forestillingsverden. Gud er kun inkarnert i tilværelsens forbund mellom 
teknologiens abstrakte og ikkelevende fremferd og den tilsvarende ikkelevende transcendense 
åndeverden. Det enkelte mennesket oppnår ingenting bortsett fra en idealisert bevissthet og 
selv-destruktiv livsform. For mens Gudeverden som sådan påberoper seg å være skaperen av 
dette vårt liv gjennom det oversanselige himmellegemet og som dermed har tatt fra oss de ekte 
livsvilkårene, - denne Gudeverden og dens transcendens kan naturligvis ikke materialisere seg 
noe sted. Dermed heller ikke i en UFO som for det første i seg selv er usannsynlig, dernest 
tilhører den selv materialismens eget ikkelevende univers. Ved å kompromitere disse i en slik 
sammen-stilling avslører man sammensvergelsen ved at begges maktfunksjoner kun er 
konstruert på ikkelevende vilkår. Begge vesener, det transcendense og materialismen/teknologi 
i dette arrangerte "tilfellet" viser derfor bevis på den historiske og kulturelle undertrykkende 
maktkultur.  

Deres to motsetningsfulle domener er derimot helt avgjørende for å fremstå som et troverdig 
ideologisk sluttprodukt i folks selvoppfatning, derfor må de operere på to adskilte plan. De 
henger altså kun sammen i sine motsetningsfulle distinksjoner for å kunne oppfylle sin skjulte 
destruktive hensikt. Fordi det transcendentale religiøse illusjonsmakeriet holder folk ubevisst 
undertrykket på den ene siden uten å kunne relatere det til noe beviselig og konkret annet enn 
dogmer, mens det materialistiske og idelologiske bevisst bare belønner vinnere på den andre 
siden som om det var en autentisk konkurranse i naturtilstanden. Den samlede makten bak alle 
ideologienes virksomhet i kulturen blir for sterk. Poenget er bare at begge bevisstheter er falske 
utgaver av seg selv, vi er blitt selve kontradiksjonen, som er grunnlagt på fortrengningen av det 
levende i oss. Vi tvinges derfor til å streve forgjeves etter noe uoppnåelig, mens det overflødige 
utbyttet vi akkumulerer alltid bare tilkommer en liten profitert polert elite - i virkeligheten. 

Derfor kan ikke det transcendentale og det materialistiske forenes, krysses eller forstås i en 
sammenheng for da avsløres hele bedrageriet. For ingen av de to - har noe med vår livskilde å 
gjøre men, opererer de bare adskilt vil bløffen mell-om den uforenlige oversanselige 
Gudeverden og det materialistiske forbli ukjent for oss. Igjen står bare tomme illusjoner som 
byggesteiner for våre liv.  

 

* DET KONTRADIKSJONELLE KUPPET  

Begge institusjoner er derfor altså konstruert på den usynlige og tilforlatelige distansen og 
motsetningen til hverandre selv om de altså er totalt knyttet sammen med å skape de kunstige 
livsforhold her på jorden. For hele denne skjulte avtalepakten går derimot som vi ser i 



oppløsning hvis de avsløres sammen og det er dette som er koden til forståelsen og avsløringen 
av menneskets kulturelle selvbedragerske utvikling. Det kontradiksjonelle opphav viser seg altså 
å være selve hovedbetingelsen for kuppet. Det har vært et nærmest ufrivillig avtalt spill å være i 
motsetning til hverandre som egenarter. Det er derfor det er så skrekkelig å tenke seg Gud i en 
Ufo. Hele blendverket spiller seg ut og avslører seg selv. Snakk om trollet i berget som får 
dagslyset over seg. 

Det er naturligvis også av samme grunner religionenes hovedmotstander alltid har vært 
evolusjonen som de bare høyst motvillig anerkjenner eksistensen av, fordi det representerer det 
motsatte av dem selv; nemlig naturlig forandring i stedet for deres eget forvandlingsprinsipp. En 
annen motstander religionen har, og som de heller ikke anerkjenner, er nettopp bevisstheten og 
underbevisst-heten. All vår bortkastede, destruktive og fremmedgjørende energi som vi har 
brukt på religionstilbedelse og andre ideologier - bygger kun på en enkel og dum misforståelse i 
begynnelsen av sivilisasjonsdannelsen. Kirken tilpasser seg dess-uten i høyeste grad de skiftende 
forhold, normene og forbrukermønsteret i samfunnet i det den selv faktisk er med på å 
akseptere og befeste den. For noen tiår siden var måtehold et motto, men siden velstanden slo 
til er ikke det ordet lenger relevant for den "rette" kristentro. Det er flyktige greier.  

Oppsummering; vi har det materialistiske, det metafysiske og selve evolusjonen med planteliv 
og organismer inkl., mennesket. Evolusjonen utviklet seg gradvis med forandringer tilpasset 
miljø og biologiske påvirkninger, den har en naturlovlig rett og skaper ikke bevissthet eller 
underbevissthet, og har nåtid. Det transcendentale skaper en forestillingsverden ved hjelp av 
forvandlingens iboende symbolske kraft med idealisering av det fortrengte livet, denne tar en 
naturlovlig rett og medfører bevissthet og underbevissthet, og har derfor ikke en sann nåtid.  

Det materialistiske og teknologien er en fysisk erstatning for og fortrengning av menneskets 
egenartede organiske liv, samtidig som det er et helt nødvendig symbolverktøy for inntreden av 
den transcendentale verden. Sånn sett er den en formidler eller en kanal for oversanselig 
virksomhet og derfor overskrider den naturlovens rett. Denne er i seg selv ikke underlagt 
bevissthet og er utenfor tidsregning.  

Teknologiutviklingen alene gir særlig mennesket enorm økt innflytelse på flere valg og løsninger 
angående liv og miljø som bryter sterkt med de mindre maktrefreransene naturlovene selv gir 
adgang til. Dette i seg selv kan lett gi analoge følelser av guddommelighet for enhver, men i 
hendene på makteliten og deres nobiliterte posisjoner vil det være det viktig verktøy å bekrefte 
seg selv gjennom og distansere seg med. Men, det gir samtidig en farlig uoversiktlighet og en 
overdimensjonering av alle implikasjoner deres valg medfører.  

Generelt er det denne kombinasjonen av teknologi, materialisme og idealisme inkl. religion som 
sprenger grensene for naturtilstandens egne rammer og vilkår, vi får urelevante og uønskede 



kunnskapskilder om mennesket og om våre omgivelser som fremtvinger mange nye valg vi ikke 
skulle vært konfrontert med. Siden naturtilstandens direkte tilfredsstillende eksistens ikke hviler 
på en abstrakt forestilling og manipulering av virkeligheten er viten om forhold som ikke angår 
deres oppholdsdrift, reaksjoner og oppfattelser i nåtiden bare bortkastede og ødeleggende.  

Nåtiden krever hele mennesket intakt, vi har så godt som helt underkjent at vi fremdeles er dyr 
og er underlagt sanser, drifter og instinkter. Og for at disse skal kunne virke i sin sanne og 
direkte responderende nåtid er de avhengig av ekte respons fra omgivelsene. Unyttig kunnskap 
og viten i kombinasjon med fortrengninger av det levende utrykk i mennesket selv blir i så måte 
dermed bare en destruktiv knebling av - livet selv, det organiske, det sansbare. Vårt samliv med 
naturtilstanden er med andre ord alt helt ute av kontroll og det finnes derfor ingen naturlige 
grenser for overskridelser lenger. Det er det vi er vitne til. 

 

* BYGGE OPP EN MENTAL KONSTRUKSJON MED IDEAL OG FORTRENGNING 

Tilbake til historiens gang. Mennesket hadde dermed konstruert sin egen over-naturlige 
livsprosess og tok sakte til å underbygge den nye og gryende forestillingsverden. For vi måtte 
naturligvis komponere et troverdig liv basert på en slik misforståelse av livskraften. Siden solen 
eller fjellene i seg selv ikke var særlig menneskelig identifiserbare som passende ikon for det 
hinsidige skaperverket ble det innført en annen mer anvendelig forbundet plattform.  

En Gudeskikkelse ble formet til det oversanselige høysetet som skaperen av alt liv, en Jesus som 
virkeliggjørelsen av det hinsidige ned til jordens jammerdal og til sist de geistlige og prestene 
som kom på plass som de jordiske forvaltere og tolkere av den utøvende religionsmakten. 
Naturens egne betingelser og vilkår ble derfor mer og mer underkjent, rituelle og mytologiske 
handlinger overtok folks livsløp; forevigelse, velsignelse, forkynnelse ved fødsel, død, frelse, 
men, også forfølgelse og krav om rett atferd og oppfatning ble sterkt gjeldende og avgjørende 
for å ikke miste livet. 

Folk ble etterhvert mer og mer preget og assimilert av tvangstankene i den nye mytologiske 
kulturen: underkastelsene, ideenes, moralen og den nye kampen om tilværelsen under troen på 
livets gestaltede kilde i himmelen. Men, det oppstod også raskt indikasjoner på et destruktivt 
mønster av løgner, utroskap, falskhet, hat osv., i mennesket i og med at menneskets virkelige 
natur ble fornektet utlevd og omdefinert. Disse symptomatiske reaksjoner ble etterhvert en 
uunngåelig del av det fortrengte menneske i kulturen, men opptrådte stort sett som ubevisst 
materiale hvilket understøttet bedrageriets forvaltere siden deres makt behersket nettopp den 
rådende abstrakte konstruerte livsforståelsen.  

Synden og menneskets utilstrekkelighet var altså et behendig definert tegn på den mentale 



jordiske fortapelsen og kom under all slags "nødvendig" behandling av elitens kontrollapparat. 
Vitenskapen i seg selv kunne aldri og skulle aldri hverken før eller siden avsløre den største 
fadesen av dem alle, enda hvor mye den har kompromittert religiøs tro som ren overtro opp 
gjennom tidene. Det var jo tross alt snakk om enorme privilegier for begge disse selvopphøyde 
elite-gruppene, den gang som nå. Gudeverden var alt tygget og svelget og endt opp som den 
absolutte virkelighet for oss alle selv om vi altså ikke kunne leve naturlig i den. Det var godt 
knall. 

Uforløste handlinger trenger enda en innretning; nemlig objektiviseringen av andre mennesker 
til å bære våre egne uforløste handlinger og skyldfølelser, der de som fremstår som de svakeste 
er best egnet for slik negativ objektivisering og trakassering. De fremstår ellers også som en 
trussel i og med at de utrykker en ren åpenbaring av faktiske og generelle undertrykkende 
forhold i kulturen. De har ikke kunnet reorganisere sin forsvarsrolle i kulturen så godt som andre 
til de overidealistiske erstatninger. De forblir åpent avmektige, og det er fremfor alt dette som 
må forfølges fordi mange av oss dermed ubevisst gjenkjenner de levende smertene og tapene vi 
selv måtte gjennomgå, særlig i oppvekst. Så, le og forakt dem og du gjenvinner din egen falske 
selvtillit, for en stund i alle fall. Det er latterlig å tro at vi skal få bukt med f.eks. mobbing, det er 
jo en direkte del av vår skjulte destruktive kultur! 

Det er innlysende at det lovverket som etterhvert utformet seg slik ble bygget på en ulikhet og 
urettferdighetkultur som beskyttet de herskedes maktinteresser og verdier, - det måtte ha en 
forankring i et oversanselig medium for å kunne rettferdiggjøre seg selv. Kunststykket bestod i å 
fremstille dette troverdig, med nettopp avstanden til folket som et meget nødvendig og viktig 
verktøy for dette. Gudsriket var som sagt skapt i en usynlig tenkt himmelverden, siden tvangen i 
de nye underkastelsene naturligvis ikke var mulig å sannsynliggjøre under jordiske like forhold. 
Sliterne på gulvet skulle selv få dramatisere den jordiske synden for å bekrefte legitimiteten i 
den nye underkastelsen. Det ble etterhvert lett å finne fortapte sjeler, hat og vold i den nye 
destruktive kulturen.  Alt er med andre ord blitt i tråd med definisjonene av menneskeheten til 
kirke og stat. 

Religionene og de intellektuelle har til nå dominert opprettholdelsen av den videreutviklede 
staten og kulturen og alt hva det har utviklet seg til av moral, juss, jurisdiksjon, eierskap, rett og 
straff. Kapitalkreftene utgjør en av de store gevinstene i alle maktfaktorene, men også åndelig 
makt er en betydelig maktfaktor. Kapitalen har fordelt seg noe ulikt i forhold til hva slags makt 
"institusjonene" har hatt som virkefelt: religionenes moralske nedbrytning og falske løfter, 
juridisk med rett og lovverk, akademisk kunnskap og vitenskap eller ren skruppelløs profitt og 
utbyttehøsting. Mens den gemene hop stort sett bare har blitt systematisk underutviklet og 
utnyttet under kapitalismens og elitenes herredømme. Understøttet av den forfølgende kirke 
som erklærte en krigslignende arvesynd mot menneskeheten. 



For det var regelrett snakk om å degradere menneskeheten fra naturtilstanden der den 
sterkestes rett, i den grad den blir utkjempet slik der, med virkelige like forutsetninger, til en 
kamp som nærmest var en farse der makteliten undertrykte og kompliserte muligheten for 
folket til å utvikle seg - helt normalt. For å få en overklasse måtte de først skape en underklasse. 
Overklassen overstimulerte seg selv og sin rolle mens folket ble understimulert. For mest av alt 
trengte kultureliten arbeidere naturligvis.  

Og ulikhetene fremstår plutselig som rettferdige ut fra den forvillede tanke at vi alle har like 
forutsetninger som underlagt naturlovene og at det dermed skulle være opp til enkeltindividet å 
realisere seg selv, ta ansvar for egne handlinger osv. Man legger dermed ansvaret på 
enkeltindividet - som uforskyldt er blitt fratatt sine egne forutsetninger, sine muligheter til å 
utvikle sine normale potensialer og evner - og innbiller en hel verden at dette er da en jevn 
kamp, må vite. 

I vår del av verden har det vært svært viktig å få folket til å oppfatte demokratiet som en slags 
garanti for reelt likeverd og likestilling, mens man hele tiden i virkeligheten har latt folk på den 
ene side streve forgjeves etter opphøyde idealer og verdier som - ikke var oppnåelige. På den 
annen side har man passivisert og understimulert folket, laget motsetninger og konkurranse av 
det meste for å splitte samhold og motarbeide innsikt. Og for ikke å la dem komme på høyden 
med eliten på noen måte. Slik har kampen for tilværelsen regelrett blitt flyttet over til en 
illusjonistisk, undertrykkende og lovregulerende arena der vi dekker over tapene med å 
idealisere oss vekk fra dens virkelighet og hylle elitekulturen. 

 

* PRIVILEGIENE STADFESTES VED RETT OG STRAFF                     

De privilegerte arver sosiale rettigheter, eiendom, kapital og har gjennom stimulerende og 
trygge oppvekstforhold fått de beste forutsetninger for høyere utdannelse og læring forbeholdt 
deres egne kretser. De lever lengre og de har bedre helsevård enn folket. De har all økonomisk 
og intellektuell makt og innflytelse på sin side, de behersker et "fortjent" moralsk herredømme, 
mens flertallet av oss andre får våre muligheter stort sett avskåret grunnet manglende ressurser 
og lite stimulerende miljø for læring, motivasjon og konsentrasjon.  

I nyere tider og i vår del av verden er det blitt lettere for mange å delta i klasse-utjevninger der 
overgangene er noe mer utvisket ettersom utdanning og arbeidsforholdene er blitt mer 
spesialiserte, vestlig religion er blitt sekularisert osv. Men, det betyr ikke at grunnprinsippene i 
den destruktive samfunnskonstruksjonen av den grunn er blitt borte, den er bare enda mer 
sofistikert og usynliggjort. For forskjellene mellom rik og fattig, og ulikhetene har aldri vært 
større, men siden ikke det angår vinnerlagene meget annet enn i festtalene sine, og siden status 
quo stort sett forklares med at alle nærmest er personlig ansvarlige for sitt egne liv og valg, blir 



det fortsatt en del av vår fornektende kultur. 

Rett og straff, og hele begrepet om synd og umoral for den delen, utviklet seg for å beskytte de 
priviligertes interesser. For straff er jo ingen naturlig eller logisk virkning i naturtilstanden 
overhodet. Det var bl,a derfor vi måtte skille lag og opphøye oss fra dyrene, de kan jo ikke 
fortrenge tiden og idealisere den til abstrakte rom som vi har underlagt oss gjennom vår 
teknologisering av livet, de kan ikke bli manipulert som oss. Temmet kan de saktens bli, men 
ikke manipulerbare ved forestillinger. I alle fall, grunnen er at det naturligvis er eliten og 
overklassen selv som står bak oppbygningen av straffen for å beskytte sine egne verdier mot 
røveri og utilbørlig deling. Med eiendomsretten og andre lovhjemler som vokste frem gjennom 
sivilisasjonenes utvikling har de fått legalisert sine privilegier og monopoler, det har klart å 
skape den behørige distanse den er avhengig av for å oppnå sin makt over folket.  

Kriminaliteten i seg selv måtte naturligvis statueres som syndige handlinger og med den sterke 
underbyggeren som religionene var og er i så måte, gikk det lettere, svært mye lettere. Dette 
angikk naturligvis for det meste det fattige, manipulerte og underutviklede folket som dermed 
også måtte bære skammen og skylden for herrefolkets grådighet og utbytting i samme slengen. 
Det hadde klart dannet seg stabile underordnede grupper som lett kunne ta støyten for hele 
festen. 

Straff gis derfor like mye for selve eksponeringen av det destruktive samfunn som for selve 
handlingen i seg selv. Men, den er naturligvis også et  preventivt virkemiddel som kontrollerer 
selvtekt hos allmuen direkte ut fra følelser av urettferdighet eller armod, den stopper naturligvis 
ikke disse følelsene, men gir en avskrekkende effekt. Straffen, eller rettere sagt den avledning 
straffen utgjør, blir rettet objektivt mot "gjerningsmannen" som begår den dumhet å avsløre sin 
"syndige" handling - for maktapparatets straffesanksjoner er den eneste måten å forhindre en 
utvikling der folket, an mas, ville både eksponere og utøve den samme kriminelle mentalitet 
som eliten selv representerer ved sin sofistikerte utbytting av folket, forfordeling av verdier, 
eiendom og rikdom, og misbruk av naturressurser til egen fordel.  

Forskjellen er at eliten representerer den legaliserte og formelle statsformen for kriminalitet 
mens allmuens sine muligheter er fratatt dem dette ved samfunnets underliggende destruktive 
del av konstruksjonen, der de både er avskåret og utelukkende blir utnyttet til elitens 
akkumulering av rikdom og inntjeninger. Det er som et rent hersker- tjener forhold. Imidlertid 
antyder begge leirer med dette dermed to sider av samme destruktive kultur i sin 
kontradiksjonelle sammen-setning der målet fremfor alt er å holde dette undergravende 
systemet skjult. Det er dette som er så viktig å opprettholde ved straffeforfølgelsene, en 
avledning i stor skala. Vi er vitne til en sterkt ønsket kriminalisering av hele 
samfunnsmentaliteten for å knesette det behagelige livet til de utvalgte.  



De privilegerte unngår dermed den negative stempling på seg og sine medløpere nettopp i skjul 
av sine maktposisjoner, overopphøyde og distanserte samfunns-roller. Dessuten, i den andre 
enden, ser en i alt fler sammenhenger at ofrene for vår generelle destruktive samfunnskultur 
også blir mindre viktige å synliggjøre nettopp fordi de gjenspeiler den motsvarende gren av vår 
idealiserte kultur, en innretning som prøver å late som den er både likeverdig, rettferdig og 
oppbyggende. Skulle man synliggjøre alle ofrene for kulturens destruktive og nedbrytende 
karaktær ville det bli alt for avslørende.  

For i og med elitens fortreffelighet og dominans særlig i media, og i folks bevisst-het, holdes 
usynliggjøringen av den skjulte underverden av lidelse og offergjøring av folket intakt, mens 
man derimot elsker å fremheve alle deres utilstrekkelige og symptomatiske kriminelle eller 
destruktive handlinger. De er jo tross alt de åpenbare destruktive slik elitens kategorisering 
ønsker å fremstille dem. Den enorme "underrapporteringen" av virkelighetens alle offer er en 
vesentlig og meget viktig brikke for å skjule de virkelige skadene av den eksisterende 
elitekulturen. Dette er altså en av hovedgrunnene til at den er innrettet slik som den er. En slik 
utbredt lidelse og offergjøring som jeg beskriver skal bare ikke eksistere eller erkjennes. Jeg 
tilfredsstiller ikke den dannede klasses forståelse av virkeligheten som både er kommersialisert 
og idealisert gjennom illusjoner av virkeligheten. 

Nei, det er alt for tydelig at kulturens høyeste mål først og fremst er å verne om overklassens og 
elitens egne fordekte institusjonaliserte forbrytelser. Folket får sine gjerningsmenn ved å 
eksponere tilstanden like mye som den er den stigmatiserende delen av det samme systemet 
som de rike benytter. Folket må igjen bære skammen og skylden for en tilstand eliten utfører og 
beriker seg på, ikke bare ustraffet, men i opphøyet nobilisering. Utbyttet og æreskodeks tilfaller 
de dannede kretser.  

Mye av voldskriminaliteten, tyveri, osv. er altså en uunngåelig fremprovoserende effekt av den 
ønskede samfunnskonstruksjon for å beskytte privilegiene til elitene, den er en del av det sanne 
destruktive samfunn - som er påtvunget oss gjennom sosialiseringsprogrammet i kulturen. 
Fengslene kan med rette derfor også kalles en suksess, slik jeg tror professor i kriminologi Nils 
Christie formulerte det så godt et sted, men ingen innenfor de etablerte fagprofesjonene kan 
tørre å gå langt nok i sine forståelser eller innrømmelser nettopp av frykt for å miste sin egen 
identitet og privilegier.  

 

* Folket må også bære skammen for de rikes ugjerninger 

Så folket må bære skammen for overklassens grådighet i og med at de belastes med de jordiske 
fortapelser som mindreverdighet, synd, skyld og allslags uvett. De straffede og de kriminelle må 
faktisk, som i skylden og skammen, være selve syndebukkene for elitens ugjerninger. For 



skammen og samvittigheten fordufter besynderlig desto høyere opp i de guddommelige 
hierarkier overklasse-sen tror seg befinne. De blir "ikkejordiske" av slekt og intellektuelle av 
dannelse må vite.  

De syndige undersåttene er dessuten svake og må streve forgjeves etter aner-kjennelsen, han 
skal ikke nå frem. Oftest er vi dessuten for det meste enten ofre eller utøvere uten å se at begge 
rollene er en del av den motsetningskultur der stereotypiske og fordummende holdninger om 
verdier og menneskesyn rår og holder folk nede i selvbebreidelse, konkurranse og avmakt. Selv 
om det er vanskelig å tolke symptomenes alle tilslørende effekter er det slik at straffen fratar 
oss den innsiktsfulle og forståelsesfulle erkjennelsen av konsekvensene for vår direkte 
handlinger i nåtid. For også i strafferettssaker er tendensen alt for tydelig, der det alltid er to 
motparter, skyldig eller offer, altså atter en motsetning og en avledning av vår forståelige 
virkelighet.  Straffen holder oss dermed uvitende og lar oss repetere gjerningene uforløst, 
fordummende og symptomatiske.  

Og det pussige fenomen og paradoks inntreffer som en videre bekreftelse på straff, nemlig at 
det er ingen naturlig oppfølging eller forbedringspraksis over hodet når det gjelder 
reaksjonsformen på den blottlagte kriminaliteten annet enn - skyldfølelsene. Den er helt 
fraværende! Straff har kun en avledende og preventiv kontrollerende virkning helt uten 
forbindelse til gjerningenes opphavelige natur, hvis innsikt ble blottlagt ville konfrontere og 
avsløre den egentlige destruktive kulturen i seg selv som de privilegerte profiterer på. Det er det 
samme i psykiatrien, man behandler og pleier bare symptomene, aldri de opprinnelige årsaker. 
Elitenes eksistens avhenger faktisk av at vi ikke finner de virkelige årsakene! 

Straffen er en tilsvarende reaksjon på et symptom som opprinnelig stammer fra syndige 
tvangsforestillinger. Dette avslører at ingen med dette egentlig ønsker å  forandre på en 
samfunnsstruktur som er oppbygd på en skjult gjennomgående destruktiv, men legalisert 
kulturform. Ingen ønsker å finne et forbedrings-potensial og ingen vil forandre det, for 
sannheten er nemlig at eliten trenger alibi for sine "edle" gjerninger å skjule seg bak og 
religionene forsterker disse oppfatningene både moralsk og mentalt. Derfor må 
straffeforfølgelsene fortsette uten at de har relevans i annet enn å opprettholde idealiseringen 
av en elitistisk og undertrykkende kultur.  

Folket har ikke nok kapasitet til å avsløre dette selv og eliten som kunne hatt eller også har 
innsikten, de ser det selvsagt som mest formålstjenlig å ikke røre i denne gryta, de profitterer jo 
på den. Samvittighet og skam er det likevel bare fotfolket som må bære, eliten har jo hevet seg 
over slike tarvelige egenskaper. Det er snakk om et fenomen som uteblir, en logisk konsekvens 
og effekt som skulle vært der, men som glitrer med sitt fravær. Det dreier seg om 
betingelses-gjøring av liv i et konseptuelt drama.  



Dette er faktisk så oppsiktsvekkende at en må lure på hvorfor ingen har gjennomskuet noe så 
åpenbart og dumt før. Det er slående at vitenskapen og særlig kanskje filosofi, sosiologi og 
sosialantropologien, men også biologien har vært så fraværende og "oversett" nettopp slike 
forhold. På den annen side vil nettopp kulturens utbredte form for kategoriseringer også i 
vitenskapelig sammenheng spre en form for ansvarsfraskrivelse løselig utover et 
ingenmannsland. Det er kanskje ikke så merkelig likevel når vi vet at i den akademiske lære er 
det dannelsen som leder til distansering til folket som er viktigst av alt. Avstanden 
rettferdiggjøres og skjules gjennom nettopp en intellektualisering av det kunnskapsmaterialet 
de tilegner seg. De berettiger seg selv privilegier og dominerer folket med egen maktutøvelse 
gjennom intellektualisering og uforståelighet. Hvorfor skulle de være opptatt av en likeverdig 
utjevning og opphør av sine egne institusjonelle legitime undertrykkelsesformer? 

Gjennom hele mitt liv og ved mine egne selvstudier har jeg mange ganger ristet på hodet og lurt 
på om det jeg bevitner ved menneskehetens bane gjennom kulturen virkelig har vært så 
besnærende enfoldigt, destruktivt og fordummende som jeg beskriver i mitt essay. Jeg ville ikke 
tro det, det måtte være lille tåpelige meg som tok feil, som presten ville sagt det, men alle mine 
funn insisterte og peket i den samme retning, det forholder seg virkelig slik. Det er rystende 
viten må jeg si. Jeg skjelver ved tanken på alle de liv som er ødelagt og jeg skjelver ved tanken 
på det liv de kunne hatt, det liv vi er snytt for alle. Det er det mest grufulle ved det hele. Ingen 
har rett til gjøre noe sånt som dette og det er da også nettopp derfor Guderikets, akademias og 
teknologiens abstrakte forestillingsverden er brukt som referanserammer på den urett som blir 
begått. Er det virkelig bare jeg som rystes av dette? 

 

* USIKKERHET OG TVIL   

Apropos usikkerheten, nå innser jeg plutselig hvor den har blitt av. Den har naturligvis også blitt 
inkorporert og borte i fortrengningens og idealiseringens lommer, i bevissthetens egen skjulte 
dominans over det undertrykte. Selve utrykket og reaksjonen fra nåtidens tilstedeværelse er 
fjernet og flyttet til bevisstheten som i dette tilfelle med usikkerheten, såvel som med svakhet, 
de kan ikke artikulere seg lenger siden den er invalidisert og fengslet i en annen tid. Det er altså 
derfor jeg ikke opplever den usikkerhet man skulle ha forventet hos folk flest. Milde himmel! 
Folk kan likevel av og til ufrivillig og forsvarsløst gi utrykk for usikkerhet og dermed få en flik til 
sin egen uklare underbevissthet, men som vi vet dyrkes den ikke stort sett som noe annet enn 
fortapelsen, den dør i skam og fornektelse som så mye annet.  

Tvil og usikkerhet ligner på hverandre og vi burde saktens gitt mange flere utrykk for dem i vårt 
dagligliv siden kulturen tross alt består av så mange motsetninger, falske håp og forventninger, 
frustrasjoner og overfladiske valg. Men, det gjør vi pussig nok ikke og det avslører igjen vår 



undertrykte rolle der presset og kravet til å tilhøre den konforme og "normale" majoriteten i seg 
selv er viktigst av alt. Nei, vi er tvert om  påfallende påståelige og sikre ved å ukritisk agitere for 
enhver sak bare for å tilhøre det normale flertall, og det inkluderer et vell av overfladiske 
motsetninger og valg. Skulle vi avsløre oss selv som virkelig usikre ville vi risikere å bli utestengt 
og trakassert som dumme, den dypere innsikt er derfor ikke aktuell programvare og den står seg 
dessuten ikke mot den intellektuelle elite uansett.  

Å fremstå sikker bekrefter tross alt medlemskapet i det dominerende normalitetskonseptet. I 
det ligger faktisk at vi ikke lenger evner å skille mellom hva som er rasjonelle og objektive 
grunner for våre valg og handlinger og hva som er fordekt i selvbedrag og forestillinger. For vår 
oppførsel er generelt preget av hva som er forventet av oss i den idealiserte kulturformen og 
ikke hvordan vi selv opplever og erfarer livet i nåtiden. Det å fortrenge eller overse ubehag og 
unngå forstå kjerner i problemstillingene blir en del av fornektelsene i kulturen. Selvsikkerheten 
blir derfor en oftest del av den skjulte og falske overlevelsesstrategien i flokken i henhold til 
kulturens betingelser. 

Jeg må resonnere litt over meg selv her for å finne ut hvor jeg står i dette forholdet siden jeg så 
spesielt er eksponert for alt det mennesket i kulturen fortrenger, sammenlignet med andre. Jeg 
merker meg altså usikkerhet, angst og svakhet direkte fra det ubevisste uten nødvendigvis å 
kunne tolke nøyaktig hvilket opphav det angår til enhver tid, men likevel gjenkjenne et fortrengt 
materiale. På samme tid kan jeg tolke, sammenligne og forstå bevissthetens smertefulle og 
tvangsmessige redigering av nåtidens virkelighet av nettopp det fortrengte materiale.   

Det er trolig denne kombinasjonen som er uvanlig, i alle fall å dvele ved. Ja, fordi alle de 
underliggende idealiseringsmodellene i vår kultur er utledet av en illusjonistisk bærende 
overmakt som ikke har latt deg overleve uten å følge den opprinnelige underkastelse. Som 
innebærer at frigjøring ikke er mulig ved å flykte eller angripe konkret lenger, men bare ved å 
overgi seg til konseptualismens verden av forestillinger og begreper, en abstraheringens 
fluktverden og fornektelse av virkeligheten. Av dette følger det at mennesket ikke har noe valg 
til frigjøring eller en gang tenke, føle, erkjenne noe av det faktiske innhold livet består av, - siden 
den av dette er fastlåst og fengslet i en annen tid som ikke muliggjør slike utrykk!   

Hva gjør dette meg til? Har jeg alene virkelig funnet en sjelden portal tilbake til det opprinnelige, 
det virkelige eksistensielle? Siden ingen tidligere har kunnet lete etter hva tidsfortrengningene, 
bevisstheten og forestillingene har forårsaket til sammen, på grunn av tvangsmessigheten i 
kulturinnføringen, kan det være tilfelle. Kanskje er jeg annerledes bare fordi jeg har insisterer på 
å være et helt og ærlig menneske som ikke har godtatt eller blitt skremt av uforståeligheten i 
matkulturens begreper og prinsipper, hvem det enn måtte ha blitt båret frem av. Og med det 
har jeg fått et innblikk i vår svunne og opphavelige tidsdimensjon rett og slett. Man kan derfor 
ikke beskylde meg for å være stormannsgal eller ønske makt eller berømmelse heller, siden jeg 



bare vil avsløre den voldsomme uretten som er begått i kulturen og gjenreise menneskets 
opprinnelige livsforutsetninger.  

Men, nå tilbake til straff og voldskultur. Denne oppfattelsen av en voldsstruktur i samfunnet 
bygges opp ettertrykkelig fra våre tidlige traumatiserte og fortrengte opplevelser i barndom der 
krenkelser, tvang, skyld og straffereaksjoner utgjør en betydelig rolle som en erstatning for og 
mangel på konsekvensforståelse, den er derfor fortrengt til det ubevisste og ugjenkjennelige. 
Den traumatiske oppdragelse er åpenbart ikke likt fordelt mellom samfunnslagene. De 
vesentlige grunn-prinsipp om vår syndige natur blir også ivaretatt av de lærde og håpefulle, men 
hos dem mer betraktet som ut fra en behandlende rolle, slik opprettholdes "den naturlige 
inngitte samfunnsorden". Dessuten har de takket være sin høyere utdannelse flere sosiale sjikt 
og forsvarsmuligheter mot traumet. Så, det er ikke så rart at vi ikke gjennomskuer det.                         

Det kan synes som et tegn på behørig overlegenhet og genistrek å få byttet om rollene på en slik 
måte at de største skurkene blir de største heltene, men sett i lys av det store 
propagandamaskineriet og undertrykkelsesregimet som er nødvendig for å få det til å virke 
troverdig, - faller det hele sammen i sin egen urimelighet når vi ser på det fra utsiden som her. 
For både helten og skurken viser seg å være tapere i et slikt regime. Det som derimot er rimelig 
er at folk over det hele naturligvis ønsker å delta og dele godene i verden på en måte som er alle 
verdig og ikke kriminell eller syndig. Det verste av alt er at dette ikke er det ønskelige alternativ 
og det regelrett motarbeides av den rådende makten! Også et liv uten straff er faktisk mulig og 
naturlig når det ikke lenger er noen gevinst å hente ved forbrytelsene i seg selv, når 
undertrykkende ideologier er fraværende og når det materialistiske kappløp er borte og 
erstattet med samhørighet, likeverdig deltagelse og tilnærmet fred. Vi er ikke voldelig eller 
kriminelle av natur som så mange tror, det er kulturmiljøet som har påtvunget oss disse 
egenskapene. 

I straffesaker er det egentlig våre frustrasjoner og følelser som blir visualisert gjennom 
skyldobjektiviseringen og gir utrykk for våre manglende ansvar - og rettferdighetsopplevelse 
generelt i livet siden vi ikke formår å tolke urimelig-heten i straffen direkte. For i vår 
samfunnsstruktur skjuler det seg etterhvert en konstant mengde forbrytelser og fornektelser, 
selvbedrag og løgner, inkorporert og idealisert i hverdagslivet og vår mentalitet. Det er denne 
kulturen vi absolutt ikke må avsløre og erkjenne som selve grunnlaget for våre virkelige liv, siden 
dette oppleves som den personifiserte utilstrekkelighet hos den enkelte kan vi bare ikke forstå 
eller godta at dette regelrett kan være - en stor urett skapt av kulturen og miljøet selv! Vi vil jo 
for alt i verden høre til i samfunnet og det som oppfattes som normalt og vi vil ikke stikke oss ut, 
for all del.   

 



* SKYLDEN OG ÅRSAKEN ER TO VERDENER - SKYLDOBJEKTIVISERINGEN 

Av dette følger også at du aldri kan bli tilgitt uten å straffes eller benådes, men siden hverken 
straffen eller påfølgende tilgivelse aldri viser til årsaken uten bare til eksponeringen og 
symptomene til eller følgene av et destruktivt samfunn som du uvitende er en del av, blir 
tilgivelse også bare en del av en uforløst objektrelatering og stigmatiseringspakke. Tilgivelse er 
blitt en ny uforståelig og avledende ingrediens sammen med skyldforfølgelsene. Siden det du 
gjør, oftest aldri i bunn og grunn er din egen skyld, bare indirekte og symptomatisk som følge av 
den skjulte destruktive samfunnsmoralen, - vil du måtte føle og oppleve det slik likevel for du 
blir jo straffet for det. Vi behandler symptomer som årsaker og det er derfor du er din egen 
skyld i det meste. Slik blir vi holdt permanent nede og tvinges til å leve i en ikkeløsningsorientert 
kultur der våre opprinnelige naturinngitte ansvarsfølelser blir invalidisert og underkjent.  

Skyld og årsak - er to verdener. Forskjellen mellom skyld og årsak ligger i at skylden ikke tillater 
reaksjonsutrykk med følelser mot den opprinnelige og skjulte årsaken siden denne i retten 
opptrer bare som symptomatiske utslag og er uklar slik at reaksjonen ikke kan frigjøre seg, selv 
om den fremstår i rettslig juridisk forstand tydelig og med rett gjerningsmann eller offeret for 
den. Mens årsaken er det konkrete opphav vi kunne ha reagert frigjørende mot, hvis det bare 
var tilgjengelig for oss og for retten.  

Det er vanskelig å finne skylden til alle våre problemer i et sammensatt og komplisert juridisk 
regulert samfunn med ulike konflikter, tilbøyeligheter og umoral i vår så omfattende 
bevissthetsverden. Det er like vanskelig å finne de virkelige årsaker fra våre naturlige utfoldende 
behov og rettigheter da disse er omgjort til en bestemt og favorisende undertrykkelse som 
kriminaliserer dine naturkrav, omgjort på en slik måte at i opplevelsen føler du deg ofte skyldig 
fordi du aldri får møte og forløse den virkelige trusselen som forårsaker hendingene. Denne 
grunnfølelse leder til et omfattende skyldforfølgelses-prosjekt objektivisert mot andre i et stadig 
forsøk på å forløse oss fra dette udyret på våre skuldre. 

Skyldforfølgelsene er forståelig ut fra kulturens ønske om å ville avlede årsakene til lidelsene 
våre, sammenhenger og atferdsmønster. Følgen er at vi legger mye energi i å konkurrere og vi 
legger hele vår makt i taleteknikker blandet med selvhevdelsen i argumentasjonen for å vinne i 
språk og diskusjon. Språk er makt, det er akkurat den maktformen overklassen behersker best 
av alle. Maktforhold er oppbygd på denne retoriske måten som en del av det konseptuelle 
prosjekt.  

Motsetningsforholdet skyldig/ ikke skyldig, vinne eller tape osv., er skapt for å forhindre innsikt i 
de virkelige årsakssammenhengene. Skyldforfølgelsene gir oss adgang til et abstrakt fiendebilde 
av den opplevde årsaken vi kan avreagere mot. Forakt, hat osv. er glimrende ingredienser. 
Fiendebildet konserverer, lagrer og vender innover slik som Freud også så overraskende 



observerte. Det kan gi adgang til utløp for bildets objektivisering, men samtidig lagrer den 
uforløst den reelle årsaken konstant.  

Men, vi må som sagt skille på menneskets egne opplevde daglige frustrerte følelser og de som 
havner i en rettsal for der blir naturligvis ikke de frustrerte følelsene lagt til grunn for en dom, 
men den juridiske. De samme følelsene som hvis blitt tolket i riktig retning og tatt seriøst ville gå 
mot en avsløring av det urimelige retts -og fortolkningsapparatet i seg selv som et 
fordummende og motsetningsfullt system.  

Det som skjer er at staten med sitt objektive sneversynte juridiske forvaltningsapparat 
effektuerer, agiterer og legitimerer seg som den høyeste representant for den undertrykkende 
samfunnskultur vi lever i. Der det allerede eksisterer en underminert underbevissthet hos 
folkementaliteten som gjør dem ukritiske annet enn til det skyldsmessige. Det er slik vi alle som 
ofre for denne kulturen blir fortiet og dysset ned i hverdagen. De regjerer som dommere over 
en iscenesatt kultur ved å komplisere og avlede enkle livsvilkår ved å sette opp kunstige 
motsetningsscenarior der det bare finnes en utgang av skyldig eller ikke skyldig. Dette er ikke så 
lett å gjennomskue for den retoriske juridiske rett har mange rasjonelle og eminente 
prosederende virkemidler i sin hånd, dette er en av de mange fagfeltene de må beherske for å 
ivareta overklassens interesser, i opprettholdelsen av et tilsynelatende allment rettferdig 
rettssystem. 

 

* BETINGET ELLER UBETINGET FØLELSE AV ...SKYLD 

Skyld må altså også innbefatte det vi i hverdagen opplever og utøver som de betingede og 
offergjørende faktorer, og ikke minst i vår utpregede tendens til fantasifullhet i avstraffing og 
sanksjonering, som alt er følger av skyldens vesen, den ikkeeksisterende plageånden som vi 
prøver å unnslippe. For oss fortoner våre kjente og utbredte former for straff og sanksjonering 
av hverandre i hverdagen, bevisst eller ubevisst, som et vekselspill, til dels avledet eller 
oppildnet av motsetningene, som kanskje en helt naturlig og innlysende sosial interaksjon, men 
det er slett ikke tilfelle.  

I våre refleksjoner og diskusjoner viser det seg at å tenke over noe fornuftig og logisk naturligvis 
ikke er uvanlig, men den blir pussig nok ofte blandet sammen og kompensert med det 
irrasjonelle og oversanselige, mens ærlighet og sannhet faller helt ut. Rasjonaliseringer vi ofte 
gjør mangler på sin side element av å oppdage og avdekke, de bare bekrefter følelsesmessige 
fordommer hos en selv.  

Siden vi ubevisst og noe motvillig, strengt følger de normene og ideologiene definisjonhierarkiet 
representerer lar vi oss heller mislede av det. Det er nettopp det høyere lovverket, nærmere 



gudeverden, vi endelig lar fortolke og avgjøre og definere våre handlinger, når det først kommer 
så langt som til en avgjørelse av rett og galt, vel og merke. Våre meninger er ellers styrt av våre 
affeksjoner, forestillinger, misunnelse og forakt og dette preger og bestemmer i hovedsak våre 
meninger og  som utnyttes av de høyere makter. Det vitner om at vi ikke kan tenke helt ut 
logisk, rasjonelt og fornuftig og det vitner om at språk, argumentasjon og retorikk for det meste 
er et skalkeskjul og kompensasjon for undertrykte følelser og behov og kanalisering av disse.  

Skyldfordeling og offergjøring er hovedfunksjoner i vår kultur og vi søker konstant etter offer for 
våre forsøk på å forløse oss fra egne skyldfølelser og av uforløste objektrelasjoner mot oss selv. 
Et offer som vi alltid er, for det aldri oppklarte og undertrykte selvet som kompenserer og 
prøver å rettferdiggjøre seg selv med skyldobjektivisering og straff mot seg selv og andre. De 
ikke utlevde frustrerende følelser og ubevisste behov gjenoppleves aggressivt ubevisst ved vår 
offer og objektivisering uten at vi kommer et skritt nærmere sannheten. Samtidig gjør andre det 
mot oss og vi får en evig vekselvirkning av effekter som holder oss adskilt fra nåtiden og vår 
virkelighet og i stadig kamp med hverandre.  

Ofrene vil måtte bære på skylden mens skyldfordeleren på sin side utøver en symptomatisk og 
uforståelig handling. Vi ber og håper på rettferd og sannhet fra i himmelen eller vi søker trøst og 
forståelse i en ideologi, men unnlater totalt å merke og gjøre noe med de enorme krenkelsene 
vi lever med til daglig. Vi tilbeder og har innsikt i de himmelske proporsjoner i stedet for våre 
egne reelle livsforhold. Det er derfor vi ikke stoler på oss selv, men tilber en overmakt av 
religion, elite eller ideologi som bare undertrykker og utnytter oss på det groveste uten at vi 
merker det engang. 

Noen må bære skylden for de uforståelige handlinger. Det er høyst betimelig å sammenligne 
dette med Jesus på korset som så selvoppofrende bærte og tilga våre synder. Nå gir det virkelig 
mening å avsløre denne "gesten" fra Gud. Den ble rett og slett innført som en konseptuell 
begrepsdannelse der manifestering av arvesynd gjorde oss til ikke bare syndige mennesker. Vi 
måtte også bære skylden for våre egne etterhvert symptomatiske atferdsvansker som var skapt 
av nettopp kulturen selv, slik at de velstående fikk fritt spillerom, - men også dermed gjøre oss 
konstant underlagte og skyldige i en helt uforståelig handlings-verden.  

Det er klart slike dogmer hadde en alvorlig skjult hensikt, selv om de kanskje ikke var tydelige i 
sin historiske samtid. Jesus "bærte" og avlastet ingenting for oss, han invalidiserte oss derimot 
med det oversanselige, betingede og regelrett undertrykkende regimet, som senere skapte 
grunnlaget for rettsapparatet og de herskende maktbegjær. Jo takk, det var nå god knall.  

Grunnene til at vi så hardnakket benekter at vi lever i en destruktiv kultur som vi i stedet 
idealiserer, er nå lett synlig. Hadde vi merket  og erkjent det ville vi aldri frivillig  godtatt en 
slik undertrykkelse og fordumming av oss selv, det er som i keiserens nye klær. Men som sagt, 



dette er et utslag av sivilisasjonens innled-ende runder hvor død og liv virkelig stod på spill hver 
gang, nå til dags bare ubevisst opplevd gjennom nye og mer sosialiserte former for tilpasset 
idealisering. Offer og gjerningsmann strategi og skyldforfølgelsene er en del av mot-polskulturen 
der hensikten er å tilsløre og undertrykke de faktiske forhold av virkeligheten slik at 
"gudeverdens utvalgte" elite kan opptre rettmessig og overlegent i alle forhold med den 
maktlegitimitet de trenger. 

"Psykoanalytiker Alice Miller skrev;" Bare et følende menneske kan gjennomskue 
maktfunksjonen i en tom begrepsdannelse, fordi den ikke lar seg skremme av uforståelighet. "  

På sett og vis kan man si at den kulturen vi lever i her og nå faktisk er i en konstant krigssone der 
menneskene kjemper en kamp for å utslette seg selv med idealistiske midler som kjærlige 
våpen. At vi stadig blir fler og fler er egentlig irrelevant og kanskje bare en uunngåelig sideeffekt 
siden det her er tale om at den transcendentale bevisstheten driver verden fremover på en 
overideal-istisk måte, derfor må den jo inneholde positive følger av rent mentale, 
materia-listiske og teknologiske grunner, men - den kan derimot aldri avsløre destruksjonens 
underbevisste virkelighet. Det må sånne utskudd som meg gjøre. Da forstår en lettere hvorfor 
den desperate teknologiske og kapitalistiske utvikling-en er løpt løpsk, den oppfattes som den 
ultimate løsningen på alle våre stadige nye behov, lidelser og utfordringer. Men, underforstått, 
det er alltid elitens egne avkastninger som er mest presserende å ivareta.  

 

* ELITEN REPRESENTERER OG OPPTRER MED GUDERETT 

Kulturen, eller staten, opererer som nevnt i en tilnærmet form som Guderiket, den er ufeilbarlig 
og uangripelig i sin upersonifiserte form, allmektig, den vil eller kan derfor aldri representere 
folket, bare kontrollere dem som en overordnet administrasjon. De utøver makt over livets 
betingelser like galant og selvsikkert som om det var selve gudeverden de representerte. Dere 
tror vel ikke at den hierarkiske inndeling er gjort for ingenting? Hvem ellers skulle administrere 
den rådende ide'e og Gudeverden? Via deres definisjonsmakt alene kontrollerer og styrer de en 
hel verden. De mener at de har fortjent sine posisjoner. De opplever seg selv som livsforvaltere 
og vipps kommer det upersonlige inn, siden folket er de syndefulle og fortapte "jordiske" man 
ikke kan nedlate seg å blandes med, bare diktere.  

Dette forklarer også hvorfor de alltid med et smil forsikrer oss og insisterer på at det er likhet, 
når det er reell ulikhet! Det de mener ar at ulikheten i seg selv er normal og det kan og skal 
dermed aldri bli en reell utjevning - for det ville, gud forby, måtte bety at deres rolle som 
innvidde transcendentale voktere og forvaltere ville falle helt av sitt lass. Det forklarer også 
hvorfor ingen kan forstå at livsvilkårene kan leves - uten de transcendentale livsanskuelser og 
lover. Fordi tilblivelsen kun forstås kommet gjennom gudeverden som en idealisert utgave av 



virkelighet! Man kan bare ikke forstå noe annet, dette punkt er knyttet til dualismen og selve 
"overgivelsesavtalen" hvor vi gir avkall på vår naturtilstand og tidsutlevelse som tidligere 
beskrevet.  

Eliten opererer også som en knapphetsgode i tilgjengelighet i seg selv, i toppen av pyramiden 
som rene predatorer. Det er mange nødvendige mellomnivåer under eliten for å effektuere 
budskapene til lover og regler i samfunnet. Funksjonærene kan med et tastetrykk eller en 
setning, uten overhodet å innvolvere seg personlig, avgjøre mottagerens skjebne, med 
henvisning til lovverk, reglement og taushetsplikt. Konseptuelt liker de ikke holdningen din i sin 
allminnelighet og det utløser automatisk konstitusjonelle konsekvenser for deg som offer for 
kapitalismens evige omstruktureringer. System har en egen utmattelse av folket innebygd, du 
må lære deg å vente på den kostbare overmakta. Det er en analog til den samme makta som 
den totalt utilgjengelige Gudeverden besitt-er. De utøver bestemmende makt over alle som er 
blitt gjort helt avhengig av deres tjenester på en helt upersonlig og fraværende måte. De har 
ingen medfølelse med folket. Velkommen til fagprofesjonenes og elitens legaliserte rike.  

De dekker seg bak en "nødvendig nøytral rolle", eller taushetslov for å utføre arbeidet på en 
korrekt måte, men sannheten er at de aldri hadde kunnet eller villet vise eller dele en ekte 
medmenneskelighet med deg hvis det hadde vært ønsket, snarere tvert om. Vi omgås da ikke i 
virkeligheten, gjør vi vel? For deres skjulte oppgave, bortsett fra de rene administrative 
oppgaver, er å opprettholde distansen mellom deres ukrenkelige offentlighet og din personlige 
ulykke først og fremst. Og så går de bare sin vei, hele tiden. I India har de et kastesystem, de 
nederst på skalaen er skitne og kan ikke engang berøre overklassen, da blir kremen besmittet. 
Har du hørt om hunden som slikket den gamle damen i ansiktet? Bikkja daua kort tid etterpå. 

De er tross alt de som smårasler med nøkkelkjedene sine og har de flotteste ID kortene festet 
diskre under beltestedet. Får man en liten spasertur i korridorene med dem er det ikke helt 
ukorrekt å føle seg som en gnom, selv hvor vennlig de smiler til deg. Man nikker overraskende 
håpefullt og holder på å gå rett inn i en glassdør like etterpå. Det er noe med å være på den 
rette siden av alle skrankene som skiller mellom herrenes bord og undersåttenes, mellom det 
offisielle og person. Sosionomene er kanskje et unntak, noen av dem viser stundom betydelige 
menneskelige trekk og ser hvor undertrykkende staten kan virke på enkeltmennesket. Så de 
havner vel snart på den andre siden de også som en del vernepleiere har gjort. 

De offentlige etater som helsevesen, NAV, utdanningsinstutisjoner og rettsvesen osv. er forøvrig 
de eneste "naturlige" arenaer vanlige folk kan møte noen i middel - og overklassen, høyere 
funksjonærer eller folk med diverse imponer-ende titler. Direktører og mangemillionærer i 
industri og handel, høyerestående og laverestående politikere, de er usynlige for oss folket 
annet enn i mediebildet. I dagliglivet er folket så til de grader segregerte fra nevnte herskap. Jeg 
tror knapt vi kunne konversere med hverandre på et mellommenneskelig plan for en lengre eller 



kortere stund, forskjellsbetydningen stikker dypt. Vi omgås aldri med hverandre til hverdags, vi 
bor i segregerte økonomiske bosoner, fjernt fra hverandre og vi aner knapt eksistensen av 
hverandre enn ut fra en blanding av fakta, forestillinger og fordommer. Klasseinndeling og 
lønnsforskjeller har aldri stimulert til økt privat omgang mellom folket og overklasse eller 
omvendt har det vel? Dette kaller eliten likhetssamfunnet. Tro det eller ei. 

For å legalisere et slikt høyere nivå av maktutøvelse må man jo ha en innebygd og akseptert 
moralsk og normativ referanseramme i bakgrunn, som utførlig beskrevet tidligere. Og av samme 
grunn kan det aldri bli virkelig likhet med en slik tro - og maktoppfatning. Det er altså elitemakta 
selv som ikke ønsker samhold og likhet, det er jo ikke så vanskelig å forstå egentlig, men engang 
må noen si det. Jeg synes det er rystende og tilbakestående. 

En legalisert undertrykkelseskultur må dessuten ha en pyramideform for at den nødvendige 
favorisering kontra diskriminering av massene skal kunne foregå i en tvangsmessig lukket 
struktur. I toppen av pyramiden må det bare befinne seg et utvalgt fåtall, for oppgaven deres er 
faktisk rett og slett å holde majoriteten igjen på nederste nivå uavhengig av skiftende 
samfunnsøkonomiske tilstander. I denne bestrebelsen fungerer fagprofesjonene som elitens 
gullkantede hjelpere til himmelriket. Det kan bare være et fåtall på toppen for ellers ville det jo 
ikke være mulig å konstruere og bedrive utbyttingen. Jeg mener, det beviser jo at det er 
utbytting som de i hovedsak driver med, ikke sant? Noen må jo være gjen-stand for utbyttingen. 
Ukritiske som vi er blitt på de viktigste punkter i livet, men derimot tilsvarende idealistiske og 
selvopptatte, godtar vi lett politiske forskjønnende slagord om likhetsprinsipp, rettferd og enda 
mer velstand i valgår eller på andre forum. Vi liker ikke å bli narra, men så lenge det ikke 
merkes, forstås eller oppdages går det jo bare godt. Det er god knall. 

 

* DEN KAPITALISTISKE MORAL  

Hele mitt liv har jeg fundert på hvorfor det var slik at i nærmest all vår mellom-menneskelige 
samhandel og interaksjon florerer praksisen med å utnytte og regelrett lure og svindle 
hverandre, om ikke alltid, så i alle fall på svært mange områder. Det er et underliggende 
prinsipp som fører til tilsynelatende stor glede og selvtilfredshet for mange i hverdagen, derimot 
fremstår reaksjonene i selve aktene og  uttrykkene mer som etterlengtede hevnaksjoner for 
egen generell misnøye og tapsfølelser. Er ikke dette merkelig? Det viser tydelig i hvilken grad vår 
"normalitet" egentlig er underlagt et evig kjør av offer og syndebukkmentalitet, og for et 
fiendebilde og manipulasjonskrefter som truer overalt. Vi er blitt mistenksomme og kyniske 
under den tilsynelatende behjelpelige glatte over-flaten. Jeg mener naturligvis generelt, 
mennesker utfører fremdeles mange uselviske og gode gjerninger mot hverandre også. 

Jeg tenker på situasjoner der vi like gjerne kunne ha vært naturlig vennlige og hjelpsomt innstilt 



som i naturtilstanden, eller bare nøytrale, jeg mener sånn i det store og hele. Tenk over det, i 
det lange løp ville det vel være bedre for alle parter om vi ivaretok den andres interesser i byttet 
eller handelen i like stor grad som til oss selv. Vi unngikk all den negative spekulasjon, 
mistenkeliggjøring og manipulering og vi kunne roe ned og fokusere mer på hva som er gunstig 
for fellesskapet uten å skape kunstige markeder og behov gjennom teknologi og 
overkonsumering hele tiden. Er det ikke snart kommet en tid der vi er - fornøyde nok? Da ville vi 
fått det bedre og hyggeligere på alle måter tror jeg. Vi ville nyttet hverandre i stedet for å 
utnytte hverandre. Egentlig tror jeg det er dette vi sårt lengter etter, men som vi ikke er tillatt 
lenger eller kan. Kapital-ismen overstyrer menneskelige behov. 

Det pussige er at vi regarer negativt og nedsettende mot det eller de som er for åpne, snille og 
hjelpsomme, selv om det er på en naturlig og ikke overdreven måte. Og jeg tenker heller ikke på 
den selvmedlidende varianten som naturlig nok ikke alltid fremstår som så attraktiv, de er da 
også feilorienterte som så mange av tross alt er. Men, det rare er at vennlighet generelt ikke 
inngir tillit i vår kultur, hverken offentlig eller privat, det assosieres tvert om som uteluk-kende å 
ha med svakhet og nederlag å gjøre, i gruppen med de siste levende utrykk vi bekjemper i 
kulturen som jeg har omtalt tidligere. Det skal og bør bekjempes med forakt og utnyttes. Det er 
en trist kjensgjerning at vi ikke lenger er i stand til å respektere, godta og imøtekomme 
vennlighet og åpenhet, på linje med svakhet, usikkerhet og naivitet, - uten å falle i fristelsen til å 
misbruke det og å ta igjen for gjenkjennelse og avsløring av egne ubevisste og fortrengte 
kren-kelser. Dette er alvorlige kulturelle symptom og tilbakeslag for menneskeheten.  

Kapitalismen ville sagt: "ja, naturligvis må vi ofre de gode egenskapene og det gode for 
mennesket til fordel for kapitalismens imaginære omsetningsverdi, vekst og utbyttemarked. 
Mentaliteten deres må følge vår kyniske nye flotte verdensbilde." Så, det må den? Nei, noe er 
fundamentalt galt med dette, selv om de fleste stilltiende godtar det som så mye annet. Min 
svakhet og angst derimot ser ingen grunn til å godta det overhodet fordi den er opptatt av 
nettopp det levende og de ekte behov og tilfredsstillelser hos mennesket. Ærlig talt, denne 
mentaliteten eller moralen krymper meg og jeg møter den dessverre overalt i så mange ulike 
stygge former og grader. Det er ofte ren destruksjon som slår til-bake på oss selv. Det er av slike 
grunner jeg faktisk lever bedre som et isolert individ. 

Det er ikke så rart forresten at deling og samhold ikke oppleves som en felles verdi i seg selv når 
eliten har så mye mer enn andre at det ville innebære en skam å bare få den målt gjennom en 
så gammeldags, men menneskelig grunn-leggende modell so - deling. Nei, da er det bedre å 
stykke opp verdiene og tildels makta i en kategorisk ansvarsfraskrivelse. Klassene lever da tross 
alt i i vel integrerte og segregerte grupper hver for seg, hvorfor skulle vi ville sammenligne dem 
sånn direkte? Nå får det holde. Makan til frekkhet. 

Så kall meg gjerne naiv og en krakk, men av og til kan det være det eneste verktøyet som tør å 



gjenkjenne gammelt slagg i gruvegangene. Er man naiv er man ofte også nærmere sin egen 
ærlighet. I alle fall, vi kan like gjerne sette dette direkte i sammenheng med storpolitikken og 
verdensøkonomien også og hvordan den blir styrt. For de store multinasjonale selskaper er på 
stadig færre hender og kontrollerer en stadig større andel av verdensmarkedet, de påvirker 
samfunnsstyringen og fremmedgjøringen i en slik grad at mange flere enn meg er urolige og 
burde være det. Er denne økonomiske monopoliseringen med på å åpne verden for 
menneskeheten? 

Men, denne utviklingen og mentaliteten begynte som sagt et sted og den vil bare fortsette hvis 
vi ikke klarer å forandre på situasjonen. Og for å stanse utviklingen må vi først forstå de 
grunnleggende mekanismene vi er underlagt. Og de forklaringene som hittill er gitt i samtiden 
mangler typisk nok de viktige brikkene for å kunne se denne helheten. De er jo stort sett diktert 
av autoritetene, selv om noen revolusjonistiske retninger har forsøkt seg uten å ha lykkes.  

En kjapp repeterende oversikt over andre allerede forkrøplede institusjonelle grep er; en 
generell, tåpelig og splittende konkurranse om alt og ingenting. Vi har kriminalitet og frykten for 
straff for våre handlinger. Det henger en konstant uforløst skyldfølelse over oss. Vi har 
kapitalismen som krever forbruk og overkonsumering uten at vi oppnår å bli særlig lykkeligere 
av den grunn. Film og media har overtatt myter og forestillinger om menneskets synderegister, 
kirkerommet er snart helt ute. Eliten krever konstant underkastelse med sin arrogantiske makt, 
fremferd og gasje. Og altså dette tullet med en slags konstant overivrig og misforstått utnyttelse 
og selvberikelse på bekostning av den neste. I min verden vil jeg det andre mennesket godt 
likesom meg selv, fordi det faller tilbake på meg selv totalt sett som et mye hyggeligere samfunn 
å leve i. Jeg vil ikke være med på denne undergravingen av menneskets naturlige iboende 
muligheter og gode egenskaper. Så dum er jeg.  

 

* UBEVISST AVMAKT --  BEVISST IDEALISERENDE SELVBEDRAG 

Hvorfor er det nødvendig å infiltrere høyst ordinære samhandlinger mellom mennesker med et 
destruktivt overordnet utbytte og omsetningskonsept som kapitalismen representerer? Hvorfor 
blir vi mest premiert og føler oss mest vellykket når vi anvender lureri -- og ikke en 
grunnstamme av ærlighet og et ønske om det gode for hverandre først og fremst? Jo, fordi den 
ærlige og gode samhandling ikke gir mentalt utbyttende og undertrykkende "avkastninger", 
eller rettere sagt følger, -- i denne forstand altså som krenkelser, mistillitt, manipulasjon og 
anonymisering. Er ikke dette avslørende? Dette viser vår omfa-tende oppløsning av menneskelig 
naturlig sameksistens helt ned til tåspissene, i ånden til kapitalismen. 

Denne kommersielle mentaliteten har naturligvis direkte med kapitalismens egen utbyttende 
struktur å gjøre og det er i en slik sammenheng lett å se dens destruktive konsekvenser og følger 



i alle ledd av samfunnsbildet hvor mennesket deltar. Vi står der og aner at det kan være løgn og 
fanteri med alt, og siden det å være hederlig bare blir utnyttet, nedvurdert og forkastet som 
egen-skap og verdi blir vi bare nødt til å slenge oss på karusellen selv. Hvem har da tapt? 
Menneskeheten har tapt, bare det transcendentale og den livløse teknol-gien/materialismen 
går ut som de virkelige vinnerne. Også eliten selv er naturlig-vis et offer for sitt eget grep til slutt 
i denne sammenheng. 

Hvorfor overlater vi den gode handling og veldedighet til idealistiske organisasjoner? Fordi den 
redder ideen om et humanistisk samfunn og den ivaretar vår følelse av omtanke, samtidig som 
den viser vår handlingslammelse. Hvorfor klarer vi ikke å anerkjenne våre destruktive 
samhandlinger og beveggrunner klart og tydelig forresten, hvorfor klarer vi ikke å redegjøre for 
mistilpasningen i det daglige? Det er to grunner til det som sagt, den ene er at man føler seg 
ubevisst avmektig, mens man samtidig bevisst tvinges til å idealisere denne avmakten. Man blir 
selvbedragersk og blir ikke i stand til å merke eller avsløre blend-verket man selv er blitt en del 
av.  

Desto mer man har klart å lure eller bli "bedre" enn den andre desto mer vellykket synes man å 
være, sammenlign for eksempel overklassen som gruppe, de prader da rundt som overmodne 
kirsebær! Hvis vi ikke kan ha tillit til hveandre, hvordan kan vi ha virkelig tillitt til oss selv? Det 
finnes ingen som har så liten tro på seg selv som oss moderne mennesker, for vi tror utelukket 
på institusjonelle illusjoner som religion, ideene og hva alle konseptuelle begreper bærer med 
seg. Det er helt utrolig. 

Når man så f.eks som turist, spent og forventningsfullt ankommer en storby for første gangen så 
blir man sporenstreks møtt med folk som vil utnytte din sårbare situasjon --- ikke til å hjelpe 
deg, hvilket ville være det naturlige, men å loppe deg for mest mulig penger. For øvrig er det 
nedslående at nesten bare mennesker som vil selge deg noe dyrt og dårlig, det er de som smiler 
mest imøtekommende til deg. Kanskje er byen også et tegn på den ultimate fremmed-gjøring 
selv om vi liker å tro at den er så tolerant i formen. Den er i alle fall drivende for segregering i 
stor skala på mange nivåer. I byene blir forskjeller og ensomhet usynliggjort på den ene siden 
mens kultureliten boltrer seg i tilbud på den andre siden. Motsatt er bygda kjent for intoleranse 
og mangel på åpenhet. Det kan virke som begge ytterpunkter er utslag av et nytt 
kontradiksjonelt for-hold. 

Det er så utrolig trist fordi du tror de vil være vennlige mot nettopp deg fordi du er du. Du 
tenker, endelig noen som er hjertelig og så er det bare ute etter pengene dine, du er blitt lurt 
igjen. Ingen tar deg som et levende menneske lenger, bare som en mulig fortjeneste eller tulling 
hvis du ikke tar deg sammen. Etter en eventuell handel er du blitt til luft for dem. Din ærlige 
naivitet svekkes etterhvert og du lærer å oppføre det like ufølsomt selv. Det er så skuffende og 
trist. Kapital-ismen er en klar antihederlig og menneskefiendtlig installasjon. At noen kan tvile 



på det er i grunn merkelig i seg selv.  

Denne nedbrytende agendaen er så godt utviklet og dominerende for hele vår moral at den 
fungerer som det normale mentale konsept, selv om alle mer eller mindre føler og aner at det 
er noe som ikke stemmer og stritter frustrerende i mot så godt man kan, så fungerer det likevel 
som en "normal", men tvungen sedvane. Dette er altså følgene av det vi lærer av sosialiseringen 
hvor manipulering, fornekting og selvbedrag er innholdet, det leder til kyniske mennesker og 
særlig eliten insisterer på at dette er normalt for oss, de fortapte, men ikke i den grad for eliten 
naturligvis. 

Man avkreves og forvennes  til en lureri -og bedragersk mentalitet i sin alminnelighet hos 
allmuen. De frie naturlige menneskelige aspekter og verdier amputeres fordi vi må tvinges til å 
oppleve, og ikke minst, godta verden på en tilsvar-ende kynisk og utbyttende måte som det 
kapitalismen selv står for. For meg er dette som å bygge ruiner der premissmakerne stikker av 
med fortjenesten bare for å sløse det bort på enda flere unyttige materielle gjenstander eller 
prosjekter for å opprettholde fantastiske sjikt av privilegium for noen få. 

 

* UBEVISST FORSTO MENNESKET AT FOR Å REDDE LIVET VAR DET NØDVENDIG  - Å LATE SOM 
DE IKKE VAR UNDERTRYKTE  

Og slik utviklet verdenskulturen og samfunnet seg, den interesserte seg kun for de pengene du 
genererte og tjente -- som en annen maskin, som en robot! Du er blitt en kneblet organisme 
som elitene bruker til å høste fruktene av, ta en sammenlignende titt på de ville dyrene som 
lever i naturen, de løper fritt om-kring i skogen og kan flykte unna alle sine farer! De lykkes ikke 
alltid de heller, men selvsagt benytter de seg av -- den viktigste egenskap livet har gitt dem. Vi er 
blitt vingeklipt og fratatt våre naturlige reaksjoner på direkte trusler og farer. Mennesket 
reagerer stort sett bare på overtro, moral, normer og idealisme, samtidig som de tror at 
sameksistens med materialisme og teknologi er livets mening. 

De er fanget og tvunget gjenoppstått i en utenomjordisk foredlingsprosess uten tilknytning til 
livet selv. Vi er med andre ord cybermennesker allerede, din sanne tid er tapt, dine behov er 
manipulerte og dine tanker er solgt til de høyst-bydende. Du strever forgjeves, er motivert uten 
tanke på langvarige eller korte globale konsekvenser, du teller glansbilder og prøver å skinne 
best du kan mens flesteparten i verden bare må resignere. Dette er kulturens prestisjeverk i et 
nøtteskall.  

På kjøpet følger det med at kunsten med å late som generelt i de fleste sammenhenger, nå er så 
mangfoldig og sofistikert utviklet at ingen lenger aner at det kan være snakk om en 
dominerende brist. Vi tror at å late som er en egenskap som vi hele tiden må etterstrebe, 



plattheten vi alltid opplever i samme åndedrag tilskriver vi våre egne komplekser og 
utilstrekkeligheter.  

Et essay som virkelig promoterer sannhet får få lesere fordi den rett og slett er for lite 
kommersiell og avslører alt for mye av vårt store repertoar av fortrengte ubevisste roller i selve 
kulturen. Den er for pinlig og skremmende når den avkler alle illusjoner vi så selvbeskyttende 
lever for i selvbedrageriets tjeneste. Sann-heten i denne forstand forstiller seg ikke, den er ikke 
motivert for å skape inntrykk, men å finne årsaker uavhengig av miljøets påvirkning. Derfor er 
den alt for utfordrende for en hel sivilisasjon såvel som det enkelte menneske - å ta til seg. 

Men, ikke minst så kompromitterer sannhet oss med at vi faktisk kjemper en opprinnelig 
dødskamp - kontinuerlig hver dag, time og minutt uten at vi er klar over det. Vi ser bare ikke 
forbindelsen klart nok der den samme idealisme og transcendent virksomhet vi så helhjertet 
bevisst etterstreber og som holder oss bevisst i live i dag - er grunnlagt på det samme 
overgrepet som fra tidenes sivilisasjonsdannende morgen. Der vi i bytte mot våre liv ble avkrevd 
innlemmelse i forestillingenes og de imaginære idee'nes verden, hvor nettopp den fortrengte 
smerte og uvilje ble forvist til underbevissthetens verden. Derfor er den "ordentelige" sannhet 
faktisk særlig farlig og særdeles uønsket av så mange grunner. 

 

 

* MEDIA- FILM, DOP OG VOLDSROMANTISERING 

Å se på vold og ondskapens alle utforminger i film og underholdning leder trolig ikke direkte til 
mer utførelse av vold men, den lar oss underbevisst akseptere at vold er en naturlig del av vår 
atferd. Sex er på den annen side den viktige delen av livsbetingelsene til hele skaperverket som 
vi er flasket opp med. Den seksuelle befruktning er en viktig en del av den transcendentale 
verden og grunnlaget for hele vår kulturs identitet og eksistens, selv om vi naturligvis ikke 
bevisst opplever det slik lenger. Sex må derfor likevel ikke knytte mennesket for meget til selve 
tilblivelsesprosessen og det er mest av den grunn sex ikke vises tilsvarende åpent i filmverdenen 
på linje med vold.  

En oppsiktsvekkende forskjell egentlig, det burde jo vært omvendt. Det er som å proklamere at 
utstrakt vold og destruksjon hører naturlig til de jordiske fortapte sjeler mens tilblivelsen, ja, den 
er det "skaperen" i himmelen som står for. Sex blir verre enn vold og alskens faenskap. Som en 
kan forstå er det igjen et alvorlig utslag av både falsk agitasjon og misledning i disse 
hovedtemaer som florerer i vår så dagsaktuelle skjermverden. At denne indoktrineringen ikke 
oppleves særlig bevisst er naturligvis det essensielle med hele plottet. (Den moderne 
kommersielle pornoindustrien er imidlertid en annen sak som egentlig danner en helt annet 



motpol til det etiske og moralske grunnlaget kulturen er bygget på. Forså vidt også et slående 
utslag av nettopp fornektelsen av opplevelsen av seksualiteten kan man kanskje si.) 

Sex er i sin natur nytelsesrik og gir mye betingelsesløs glede, det er likevel som du tilraner deg et 
privilegium som tilhører andre enn deg selv. For som sagt, i begynnelsen trodde de at livets 
vilkår direkte var knyttet til de evigvarende materialer som solen og andre himmellegemer som 
vi verdsliggjorde med vår Gudeverden som livskilden. Sex gir oss derfor fremdeles en større eller 
mindre følelse av skam enda hvor mye det er liberalisert og åpnet opp for i våre moderne tider, 
seks er fremdeles svært tabubelagt og absolutt ikke frigjort. Det er en arv fra ønskede 
grunntanker og oppfatninger fra våre religiøse tradisjoner. 

Den form for normalitet som fremstilles i Tv media bearbeider og befester nemlig også alle våre 
underliggende mer eller mindre uttrykte følelser av hat, skyld, fiendebilder, misunnelse og 
foraktrelasjoner. Alle forhold vi kommer til kort i, konkurranse, klammeri med stat og overmakt 
osv. Kort sagt alle de destruktive kreftene såvel som de urealistiske forventningene i 
kjærlighetsliv og karriere som vi også underbevisst har blitt tvangsforet med gjennom historiens 
løp blir malt frem på lerretet.  

På den ene siden en normalisering på den andre siden en mytologisering. Krimserier gir typisk 
alltid mer oppmerksomhet til etterforskerne enn ofrene for forbrytelsene, de menneskeliggjøres 
banalt ved å bare spise hurtigmat, være nervevrak eller einstøinger, drikkfeldige og alltid ha 
familiære problem osv. Hvordan forstå dette? Jo, ved å banalt overfokusere på etterforskerne 
og deres svakheter og brister, prøver man å "menneskeliggjøre" og rettferdiggjøre selve 
forfølgelsen av kriminalitet og forbrytelse samtidig som man underforstått stigmatiserer og 
normaliserer den menneskelige syndefulle natur. Motsetning-ene og dramatisering av 
personkaraktærene skaper det ønskede grunnlag for å avlede og skjule det egentlige viktige 
normative budskap. 

Media er flukten fra virkelighetens undertrykte og kjedelige kår på en under-holdende, men 
passiviserende måte. Vi har følgelig utviklet et stort behov for utløp og gjenkjennelse av et 
kunstig påtvunget følelsesregister, hvilket er et resultat av fortrengningen av det levende i oss, 
som nettopp slike medier tilfredsstiller og snylter på. Og en kan jo tillate seg å undres på hvorfor 
samfunnet lar dette så massivt skje uten innsigelser, hvis det da ikke var for at nettopp denne 
subtile påvirkningen er - meget ønskelig. For film er også en storindustri av den farlige 
blandingen kommers og ensidig heltedyrking. Men, vi flykter også av gårde med  drømmer, 
lengsler og forventninger, som kan romantisere en virkelighet like så effektivt. Naturligvis fines 
det mange hederlige unntak i TV media, men de programmer som er opplysende og forså vidt 
avslørende gir likevel ingen fullendt mening i det store og uoversiktlige verdensbildet så lenge 
kjernen av sammenhengenes årsak uteblir, de bare balanserer våre inntrykk slik at de skal bli 
spiselige - fordi vi ikke tillates og eller evner å oppfatte virkeligheten lenger.  



Mye av film og media handler forresten om rene forvandlingskonsepter; science fiction, utopier, 
superhelter, underlige vesen og monstre som stammer fra mytologi og overtro, fantasier; alt 
dette er egentlig helt vanlig hverdagskost. Det er virkelig klare analogier til den religiøse 
forvandlingsideologien her. Vi trenger ingen forkynnelse lenger for å innføres i de 
transcendentale verden ser det ut til. Det skapes en så sterk og skjult normdannelse av dette at 
den er ren religions-utøvelse som går av seg selv. Har du aldri selv tenkt over hvorfor film betyr 
så mye for oss? 

Den ensidige heltedyrkelsen i film representerer og fremhever ikke bare eliten indirekte som 
sådan, men også grunnstrukturene i samfunnet der heltene er de sterkeste og som derfor først 
og fremst står i et sterkt motsetningsforhold til den svake og det svake generelt. Film viser 
tydelig at vi frykter svakheten nesten mest av alt siden vi nesten alltid hauser opp den tøffe 
helten. Samfunnet og dens befolkning på sin side prøver også å forfølge den alt den kan, men 
den slags sårbarhet og andre ekte følelser kan ikke ryddes av veien uten at vi også angriper den 
destruktive kulturen i seg selv som skaper tapere kontra idoliserte helter.  

Så "taperne" er godt representert, ofte i  karakteristiske motsetningsforhold som i vår egen 
"normale" virkelighet. Men, i filmen blir de utstøtte og mistilpassede ofte også romantisert og 
kan endog vinne hele kongeriket til slutt, hvilket for tusener etter tusener naturligvis aldri skjer i 
det virkelige liv. Det er som de falske håpene og lovnadene fra himmelriket gjelder også her, 
strever du bare nok blir du belønnet til slutt, - liksom. Karakterenes rolle er aldri oppklarende 
eller avslørende i forhold til årsakene hvorfor det er slik, bare normativt stad-festende. Man 
legger på et romantiserende lag; man karikerer og oppnår å dekke over og samtidig underholde.  

Volden og ondskapen frembæres dessuten kategorisk i stereotypiske rolle-modeller der de onde 
oftest også er de mindre pene og de mislykkede. De pene er de gode, lykkelige, heldige og 
smarte heltene i framsetet; de vi misunner og må bare bedåre til krampa tar oss. Denne 
idolisering av de pene som de gode og begavede er også en viktig del for å få oss til å favorisere 
disse egenskapene og særtrekkene som eliten ønsker å eksponere seg selv med, for vinnerne får 
naturligvis de peneste og smarteste jentene. Man presenterer en engleverden for de utvalgte. 
Det finnes få unntak her. Det er ikke meningen at alle "vanlige" folk skal ha adgang til 
toppsjiktene, de er meningen at alle vi andre håpløse, mindre pene, halvskrullete, men flittige 
nok under pisken, bare skal streve etter det uoppnåelige. Et sted må jo skrankene stå. Først da 
blir verdiene i samfunnet riktig fokusert på.  

Denne elitedyrkelsen er en av våre dominerende drivkrefter i samfunnet og leder dessverre 
bare til en underminert følelse av mislykkethet og skuffelser for de aller fleste av oss. De 
ondsinnede og stygge karakterene identifiseres ofte i tillegg med noe mindreverdig og impulsivt, 
mer desperat og med mangel på selvbeherskelse, men like gjerne med en drepende negativ 
innstilling. Vi svelger det rått. Alle karakterer og motiver mangler sidestykke til en opprinnelig 



natur-tilstand, men vår virkelighet i kulturen avføder naturligvis desperate og fortvilte 
mennesker på løpende bånd. Det står ikke på det. 

Filmens indirekte oppgave er å generalisere og stigmatisere underforstått denne vondskap, hat 
og aggresjon som en faktor i første rekke der folk flest selv er de syndige og tilbøyelige til hva 
det måtte være, slik kulturen faktisk så fordekt ønsker å definere oss, den har jo tross alt aller 
vennligst tilbudt oss alle de uoppnåelige muligheter som finnes i samfunnet. Vel, den gyselige 
stigmatiseringen av syndefullhet tror hver av oss vi unnslipper ved å heve oss over den og ved å 
dyrke like gyselige streveridealer. Slik er "vi" heldige og blir i hvert fall ikke som "dem" og kan 
nyte å se de "andres" galskap på kinolerretet. "Gid, så spennende det er, send meg popcornet er 
du snill, vennen!" Vondskapen, hat og aggresjon det her er tale om er derfor en alvorlig 
normalisering, undergraving og stigmatisering av folket, særlig med tanke på at den blir 
overlevert i en under-forstått sammenheng.  

Altså: Vold, hat, distribueres som et "naturlig" produkt, men da vi ikke opplever det slik bevisst 
og personlig blir vi glade for at vi selv, til vanlig i alle fall, er et bra og hederlig "normalt" 
menneske - normaliseringen skjer her ved at du likevel ubevisst har godtatt oppfatningen om 
det syndige menneskets grunnatur som det normale, du flyter nå både på en kontradiksjon og 
en illusjon. Og du var egentlig "bare" utsatt for en gedigen propagandistisk filmatisk krim og 
volds-industri. Dermed har vi akseptert en skjult programvare vi får med på kjøpet som fester 
seg i vår underbevissthet. Det destruktive mennesket blir ubevisst bygget inn i normaliseringens 
konsept og det er en permanent løgnaktig over-føring fra historiens tidligere 
sivilisasjonsutvikling. - Den samme destruksjon som man senere blånekter på eksisterer som 
kulturens idealistiske grunnstruktur representert ved våre respektive bevisste liv.   

Livet er blitt en scene, en dramaturgi hvor illusjonene er skaperkraften og normaliteten dannes i 
ditt fortrengte eksistensielle fravær, vi er bare vedhenget. For å få vår kunstige insiminerende 
selvbekreftelse må vi få gjentatt budskapet gang på gang ellers mister vi naturligvis fort vår 
falske identitet. Filmverdens innpakninger har desidert et budskap som samsvarer med 
kulturens skjulte destruktive moral. Kjør film! 

 

* KONKURRANSE DYRKER ELITISME, DEKKER OVER DET MENINGSLØSE OG KJEDELIGE LIVET FOR 
FOLK FLEST 

For igjen å illustrere vår utbredte elitedyrkelse er det verdt å merke seg vår 
konkurransementalisering i alt flere forhold i samfunnet, som for eksempel i toppidretten. At 
mer og mer blir del i en konkurranse oppfatter vi som noe menneskelig, men i og med dette 
dyrker vi bare videre på en vinnerkultur som samklinger med den konstruksjon eliten holder seg 
selv flytende på. Igjen ser vi at en utvikling eller trend i kulturen nøyaktig gjenspeiler det 



forholdet flertallet har som ofre og et det fåtall av elitene oppnår som vinnerne.  

Vi gjenskaper igjen en normalitet ved å manipulere verdier i samfunnet som konsoliderer og 
hyller synet på vinnere, mens nettopp streving uten gevinst er innsatsen for folkeflertallet. 
Massen er ikke så viktig, bare som statister for å bygge opp vinnerne. At det i ulike kategorier 
kan være "vanlige folk" som vinner, som f.eks i sport forhindrer ikke at dette enfoldige systemet 
i seg selv forherliger og dyrker elitekulturen, for det er nettopp bare denne ene vinneren som 
kommer seg frem til et nivå der elitetoppen ellers befinner seg, rent økonomisk. Hoved-premien 
er høy ellers ville det ikke være interessant som en analog til elite-dyrking. For hvis disse få 
vinnerne i sporten ikke ville oppnådd slike store premier ville det avsløre den tomme og 
innholdsløse eliteaktiviteten den egentlig etterligner og understøtter.  

Tape eller vinne synes oftest og være de eneste drivkreftene i idretten akkurat som i de 
motpolitiserende samfunnsverdiene for øvrig. Konkurrering som sådan i naturtilstanden er 
absolutt ikke fraværende og det naturlige utvalg gir de sterk-este fortrinn i  mange konkrete 
situasjoner, det er ofte en biologisk nødvendig-het særlig under krevende miljøer, men det er 
ikke så utbredt som vi skulle tro og ofte knyttet til parringssesonger og reviretablering. Det er i 
denne sammen-heng den sterkestes rett i naturen oftest blir anvendt og omgivelsene innretter 
seg etter det og det hele går over på en helt naturlig måte som alle dyr kan forstå og akseptere, 
det er ikke mer å bråke om. Men, viktigst av alt er at dette har et formål forankret i naturlige 
utviklede forutsetninger og inndelinger og er av den grunn ikke i behov for abstraherende 
manipulering. Og forøvrig samarbeider de om det meste i motsetning til oss.  

Mens vi konstant strever etter et vinnerideal i seg selv som ikke knyttes til noen biologiske 
konkrete oppfyllelser annet enn til en imaginær materiell symbolsk verdi, gevinst eller seier, - 
som bare beviser å være best i noe uten egentlig formål. Som et rent plagiat uten innhold og 
resultatet for oss er evige innbyrdes motsetninger, krangler og ufred. En noe platt følelse 
egentlig for såvel den som vinner som den som taper. Forklaringen på dette er at vår sports og 
konkurransekultur angår overhodet ikke det som er avgjørende i naturtilstanden, nemlig det å 
adressere energien eller kamp - fluktmotivasjonen mot det biologiske motivet. Og nettopp siden 
vi ikke lenger er underlagt disse lovene, men "slåss" mot en imaginær og ukjent årsakskilde til 
våre ubevisste ubehag i kulturen blir den aldri heller forløst i sin nåtidsutlevelse, men vedvarer 
som en konstant manipulerbar beskaffenhet den også. 

Konkurranse eller kamp om knapphetsgoder kan sikkert være en reell situasjon i noen tilfeller, 
men sammenlignet med folk fra en ren naturtilstand som er mer jordnære og har en enkel 
levestil, trenger de i alle fall ikke brorparten av det vi omgir oss med og de er langt mer en 
enhetlig gruppe. Skulle det oppstå strid så har dessuten alle mer eller mindre likeverdige 
forutsetninger. Det å skulle sammenligne det vår kulturs vinnere samvittighetsløst og kynisk 
tilraner seg med naturtilstandens er bare et simpelt forsøk på rettferdiggjøring av vår 



selv-fornektende kultur i hvilken den falskt opptrer som det naturlige "vinnerlaget".  

Og dessuten er vårt behov for materialisme og teknologi så til de grader overskredet 
naturtilstandens selvtilfredstillende nivå. Jeg bestrider ikke at det kan forekomme konkurranse 
om knapphet, men en kan ikke trekke en direkte analog til våre kulturer, det er ikke 
sammenlignbart. Det forstår man ved å innse at våre kulturer er bygget på fornektelsen av 
livsutfoldelse til fordel for forherligelsen av idealene, - den er dermed underlagt kunstige behov 
for å holde seg i live.  

Vår så etterhvert omfattende idretts - og konkurransekultur er altså faktisk bare med på å skjule 
store deler av den meningsløshet, tomhet og kjedsomhet folk opplever i sin hverdag, stundom 
flyktig eller mer varig bevisst, samtidig som den mer eller mindre motvillig dyrker elitekulturen. 
Det er en av hovedoppgavene og nå kan en bedre forstå dens dominerende plass i vår kultur. 
Konkurranse-mentaliteten er nemlig også som skapt for underlag til motsetninger mellom folk 
og grupper, men ikke som en direkte utløsende faktor. Nå kan en tydelig forstå og se mønsteret 
bak. Begrepet splitt og hersk er en virkelighet som tydelig er grunnet på elitisme og 
gudedyrkelse. Ved å stimulere instinktene til generell formålsløs konkurranse sett fra naturens 
side, holdes folket opptatt med formålsløse aktiviteter og tomheten blir ikke så nærværende.   

For, når alt det er sagt så må en fremfor alt synliggjøre alle de tapende menneskene som under 
vårt verdisystem dermed blir fremstilt som ikke gode nok, da "kampen" ikke står om noe annet 
enn vinnertittelen i seg selv. Da klarer de fleste ikke å forløse og akseptere "tapet" som i 
dyreverden og bli ferdig med det, siden det ikke var noen konkret biologisk situasjon som 
utløste kampene våre i sporten. Fordi vårt abstrakte spillerom og vår konkurrering ikke foregår 
under disse naturlige omstendigheter lenger blir heller ikke tapene forståelige annet enn som 
en personliggjort bebreidelse i stedet og siden de fleste ikke vinner vil de fleste av oss føle oss 
som tapere i en eller annen grad, dette er naturligvis også ubevisst.  

Disse ubevisste tapsfølelsene blir så til konstante undertrykte og uforløste behov i stedet. Som i 
sin tur lett idealiseres til varige bevisste behov for nettopp en generell dyrking og streving etter 
andre uoppnåelige verdier i vår kulturs egen bakgård. Derfor gir all slik aktivitet inntrykk av å 
være naturinngitte, men det overdimensjonerte omfanget avslører en konstant mangel på 
naturlig innfrielse. Idretten, sport og lek blir svært ensidig fokusert og oppbygd, den er 
fremdeles fysisk, mens formålet nå er et manipulativt nederlag sammenlignet med 
naturtil-standens som helt oppløser en kampsituasjon i sin nåtid.  

Så, det er ikke uten grunn at sport og idrett er så viktig at det presenteres som faste nyheter. Jeg 
har ofte lurt på det der. En annen tilsvarende effekt går på kjendishysteriet. Der skjer det 
samme igjen; mediabildet produserer ensidig fokus på "vinnertyper" i alle sjangre, i form av 
personer som har gjort seg bemerket eller har den riktige bakgrunn, de har fått klippekort på 



innerlomma til TV studioer og opptrer snart her og snart der. Ikke noe galt å si om 
enkelt-personer, men medieformen utelukker alltid den såkalte vanlige mannen i gata. Dem 
regner man bare ikke med, det er som det er laget for å markere nettopp det. Man skal ikke det 
i prinsippet, selv om det trolig vil komme til å flyte ut etthehvert som de digitale plattformene vil 
overta vår liv mer og mer i kategoriske upersonlige retninger. 

Overfokuset på kjendisene avslører igjen vår bestemt ensidige type klassekultur. Likevel, i vår 
stadig utvidende medieverden blir vanlige folk likevel trukket mer frem, men det er ofte i en 
mer naiv fremstillingsramme og naturligvis ofte som regelrett taperens eller fra offerets vinkel. 
Den samme prosessen eller systemet går igjen overalt i vår kultur; Opphøy og fremhev de 
interessante, vinnerne og elitesjiktene på bekostning av en undertrykt grå og kjedelig masse 
som ikke har noen særlig verdi annet enn å holde oppe overklassen gjennom 
motsetnings-prinsippet, konkurrering og nederlag. Siden vi tror på dette holder vi oss selv nede 
som en slags fullbyrdelse av definisjonsmaktens profetier, vi forventer ingenting av oss selv 
utover vår tildelte rolle. Det er synd. 

 

* MOTSETNINGER 

Motsetninger oppstår fordi man må fortrenge og fornekte så mye av virkelig-heten og 
erkjennelsene til fordel for forestillinger om livet som genererer symptomatiske liv. 
Motsetninger er en viktig del av denne prosessen fordi de er avledninger av oppkonstruerte og 
kunstige skapte skiller og problemstillinger. Motsetninger setter ting opp mot hverandre, de 
splitter, de er med eller imot, det leder til økte vekselvirkninger; på og av, med eller ikke med, 
skyldig ikke skyldig osv. Motsetninger gjør det enklere å lede og opprettholde forestillinger - og 
makta får dominere med kontroll og privilegier.  

En videre polarisering av motsetninger i samfunnet ansporer til debatt og interessekonflikter, 
men gir bare en lettvint og flau følelse av deltagelse, siden fortrengt materiale fra begge poler 
danner urealistiske vilkår hver for seg. Slike debatter har stort sett ingen løsninger, de er bare 
konserverende og splittende. For også i debattforumer er det overtydelig, at det viktigste 
prinsipp sammen med polariseringen i seg selv og vår tullete tro på ytringsfrihet, er hvorvidt du 
vinner eller taper selve debatten. Valg av politikk er ofte bygd på omtrent samme måte, om det 
så bare er med en overvektsstemme så vinner det demokratiske flertall. Da er det rettferdig 
liksom. Ferdig med det.  

Samfunnsfordelingen ordner seg dessuten nemlig nesten alltid slik, i vårt land i alle fall, at 
folkeflertallet er tilknyttet de rådende politiske partier og deres oppfatninger. Om det er Høyre, 
Arbeiderpartiet eller en koalisjon spiller ingen vesentlig rolle for det er til syvende og sist 
kapitalens rolle og ekspansjon i samfunnsstrukturen som er avgjørende. Det er som med 



ytringsfriheten, fjongt å smykke seg med så lenge ingen har noe virkelig samfunnsomveltende å 
komme med. Ellers er det ofte en blanding av tilsynelatende motsetninger i partipolitikken og 
valg på egentlige tynne, men historiske tradisjoner og moralske verdisyn som gjør seg gjeldende. 
Politikken er automatisk veldig pragmatisk og det er lett å skifte hatter i et slikt pluralistisk 
samfunn hvor de menneskelige vilkår og behov er så betinget utviklingen av verdien på valuta, 
pengeinvesteringer og  den materialistiske tilstand og status. 

Vårt velferdssamfunn er derfor naturligvis ikke nødvendigvis synonymt med lykkelige 
mennesker. Det betyr bare at folket har ekstremt gode sosiale vilkår til å tilpasse seg 
idealiseringen i samfunnet. Man må nok bytte mer enn briller for å se den virkeligheten. Eller så 
betyr lykke nettopp det; hvor god man er til å assimilere idealiseringen? Vi priser oss lykkelig for 
å ikke bo i et diktatur som Nord-Korea, selv om vår egen til tider hysteriske lykkeidealisering kan 
være helt på høyden med den.   

 

 * SE PÅ HUSENE VÅRE DU - VI ER DA SÅVISST BEVISST I LIVE I DET MINSTE! 

Som de fleste av våre bygg i samfunnet, ligner også bolighusene våre fysiske fengsler. Vakre og 
stilistiske, men også som døde armeringer og opphengte kniplinger over kistelokk. De fungerer 
som selvforherligende utopiske oppholds-steder, som imaginære kokonger.  

Våre hus og bygninger som sådanne er et eksempel på en egentlig utilpasset arena for 
menneskelighet, de er derimot utviklet først og fremst som et resultat av teknologisk og 
materielle nyvinninger som vi har måttet konsumere eller tilpasse oss opp gjennom tidene. Det 
er klart at vi gradvis ble påtvunget en mer og mer regulert leveform vi ikke visste om vi egentlig 
ønsket selv om det var tilsynelatende og åpenbare fordeler ved denne utviklingen også 
naturligvis.  

For husets fire vegger, vinduer og dører fulgte også samtidig konseptet av fysisk fortrengning og 
distanse til den levende natur utenfor. Det samsvarte ganske godt med den idealiserte verden 
og alle forestillingene forøvrig vi var blitt mentalt vant til. I denne prosessen måtte det 
naturligvis oppstå nye behov, opplevelser og forventninger av verden siden vi forlot våre 
naturlige tilhold i den gamle gode  jungelen eller bøkeskogen. Det nye presset seg gjennom 
med ny teknologi, mentale og abstrakte konstruksjoner som ikke passet eller kunne holde seg 
"levende" ute i det fri rommet. Husene ble en videreføring og en bekreftelse på den mentale 
fengsling og underkastelse som alt hadde vært i omløp en lang stund i historien. Bevissthetens 
nye digitale og teknologiske landskap måtte få sine egne rammer, og når man ser på behovet for 
å markere nettopp ulikhet gjennom det materialistiske blir utviklingen også høyst forståelig. 
Man kunne jo ikke bare hoppe opp og ned på et palmeblad og hevde rett til kongerike og krone 
lenger, liksom. 



En dør i et hus kan være et godt eksempel på hvorfor vi sier;  å gå ut i naturen, mens vi faktisk 
går ut av huset og inn i naturen. Det hjelper ikke hvor mye arkitekttegnede hus utnytter lys, 
vinkler og flater, vi er og forblir fortrengt vår naturlige tiknytning til det levende via en fysisk 
barriere som samsvarer med de mentale begrensningene. Vi er direkte fengslet i huset, rammen 
og bygningene fordi vi er avskåret å leve  i samme tidsbevegelse som naturen utenfor, derfor 
oppleves det bare mer positivt når vi sier vi går ut til en annen tid og ikke inn den. I virkeligheten 
har vi tapt forbindelsen med moder jord og går inn i vår egen isolerte, illusoriske tilværelse og 
kommende cyberverden.  

Vi opplever bare glimt av den ekte tilstedeværelsen og disse hendelsene kan derfor ofte føles 
som noe tilnærmet magisk. Enkelte mennesker eller grupper utøver ulike former for 
ekstremsport, de opplever dermed den sanne verden som der man bryter vannflaten og gisper 
etter eksistensiell luft - i et kort glimt. Det er en sann glede oppnådd i sterk kontrast til den 
kulturelle sammenheng og miljø man befinner seg i forøvrig. Naturfolk som samer lever mer i en 
naturlig kontakt og samhandling med naturen og opplever større varighet av tilstandenes 
øye-blikk, men de fremdeles også er underlagt en transcendental mental oppfatning av verden. 
Det vil si at de i alle fall tidligere, trodde mer på overnaturlige krefter som styrende for deres 
verden, akkurat som oss, men mer i en primitiv, enklere og sterkere rituell form. Nå har de mer 
og mer flyttet inn i hus de også.  

I indre deler av den Peruanske jungel lever en harmonisk stamme som kalles; Huaoraniene. Mer 
fredfulle og balanserte mennesker skal man trolig lete lenge etter. Jeg gråt da jeg så et 
dokumentarprogram på TV om dem, de virket så naturlig tilfredse og rolige med sin enkle 
livsstil. Deres milde ansiktsuttrykk og vesen slo meg over ende. Kontrasten til våre liv var så 
enormt og det er da man skjønner hva vi virkelig har tapt. Sannsynligvis er ikke alt rosenrødt der 
heller, men jeg oppfatter ikke meg selv som en drømmer og dette er slående konkrete 
eksempler. 

Det finnes noen mindre grupper som hopper av karusellen og vender tilbake til naturen uten at 
de klarer det i lengden. De tror friheten skal komme nærmest av seg selv i og med at de 
etablerer seg i et naturmiljø alene og at de har tatt klart avstand fra det moderne kommersielle 
liv. De oppdager aldri den ubevisste og grunnleggende mentale barrieren skapt i vuggen av 
tidenes morgen som har fortrengt de genuine livsutrykkene og gjenskapt en tyngende abstrakt 
og dominerende idealisering av virkeligheten. Den blir særlig merkbar ved slike operasjoner der 
en kommer nærmere naturvilkårene, for den avdekker nettopp det tomrom som disse kulturelle 
innretninger har opprettholdt. Denne pregingen må først bli merket og avslørt før man kan 
stable seg videre i slike åpne land-skap. Tanken er veldig god, men jeg tror at en suksess 
avhenger av at man har fått den ubevisste kulturelle mentale dimensjon ned på 
disseksjonsbordet. For skulle man dra med seg en alternativ avart av transcendental tilbedelse 



videre-fører man bare samfunnets grunnleggende undertrykkende normer.  

For vi hører ikke hjemme i naturen lenger. Vi er fengslet i vår egen fortrengte tid som nettopp 
krever en erstatning gjennom den abstrakte persepsjonen; vinduet, bildet eller rammen. Derfor 
blir husets fire vegger et fysisk skille på denne mentale tilstand og vi er dømt til å være evige 
forbrukere av stadig nye invensjoner bare for å føle oss bevisst i live. Vi hører nå hjemme i den 
evige bygningsmessige konstruksjonelle fremtid som vil forme seg mer og mer innovasjonistisk 
og skille oss bare mer og mer fra naturtilstanden. Det er blitt enkelt for dataingeniører og 
programmakere å behandle oss som rene konsumerende spillbrikker. Arkitektene kan boltre seg 
i nye idee'r og innovasjoner. 

 

* SKOLEN, DET INKLUDERENDE MANGFOLD -- LIKSOM 

Det virker i første omgang betryggende å vite at vi siden 1937 har innført enhetsskolen som er 
en betegnelse for det noske skolesystemet, der man ikke velger kvalitetsskole bare for utvalgte 
grupper. Det er en kjent sosialdemokratisk tankegang i motsetning til eliteskoler og den slags. 
Tanken er å tydelig inkludere alle i en skoleklasse uavhengig av forutsetninger. Selv om 
høyresiden strittet i mot så slår dem seg til ro, for demokratiets valg kommer dem til unnsetning 
til slutt likevel. For, er enhetsskolen egentlig så rettferdig som en liker å tro? 

Det foregår en jevn, men forsiktig, og uuttalt utvelgelse i skoleverket som selekterer de 
privilegerte barn og ungdommer som kommer fra ressurssterke hjem og miljø. Mange vet det 
uten å rasle for mye i nøkkelmodulene for det oppleves tross alt riktig under den normale 
ulikhet og segresjonspolitikk. De blir alltid foretrukket og har de beste forutsetninger for læring 
og god oppførsel, kanskje ikke like utslagsgivende og merkbart i dag som i tidligere dager siden 
kunnskapsomfanget er så utvidet og samfunnet mer generelt humanisert i navnet i det minste.  

Hvis ikke det er nok så  eksisterer det også et grunnleggende konkurranse-prinsipp i bunn på 
skolen og de som utmerker seg er ofte de flinke og ressurs-sterke, selv om det alltid finnes 
unntak. Det er klart de blir de foretrukket av lærerne, som er noen av våre aller viktigste 
funksjonærer i sosialiserings-apparatet. De faller for et motivert og konsentrert publikum de 
som alle andre og hviler seg på at utvelgelser og kanaliseringer foregår under de "normale", 
forventede og aksepterte forskjellsbehandlende vilkår, som sagt.  

I tillegg foregår det også en mer eller mindre systematisk trakasseringskultur mot utsatte elever 
og det er ofte den samme type elever som utøver mobbingen i hver klasse, den er 
symptomatisk ikke bare for den destruktive kulturen i seg selv, men for oppbygningen og 
strukturen i klassehierarkiet spesielt. I mens kan englebarna posisjonere seg litt bedre på stolen. 
Det er rått og trist og vi innbiller oss stadig at vi skal få bukt med det. "Det skal iverksettes 



tiltak", bøllen er upåvirket til det hele og klager ikke for han får stort sett gå fri. Det er noe 
nasjonalt selvfornektende over slike avsløringer. 

For sannheten er at alle oss andre bruker nøyaktig den samme destruktive kraften i mindre eller 
større grad selv til enhver tid, men bare i den legaliserte fordekte og manipulerende formen. Vi 
er vitne til at samfunnets nedbrytende krefter bare avslører seg også her gjennom bøllene i 
skolegården men, siden vi lever i et fordekt destruktivt samfunn verner og beskytter vi faktisk 
bølleatferden i oss selv og lar ofrene seile sin egen sjø, akkurat slik som vi gjør i virkeligheten. 
Bøllen er bare en avsløring av kulturens selvbedrag, i klasserommet og i gang-ene. Mobbeofrene 
blir utstøtt og glemt. Dette lærer barna våre å ikke vise svakhet, usikkerhet og naivitet, altså en 
ønsket undertrykkelse av de ektelevende reaksjoner. God knall! 

For trakassering er altså en viktig del av kulturen, det er bl.a. slik de beste får fritt spillerom og 
blir kanalisert videre i systemet til å innta de grommeste posisjonene i samfunnet. De 
overstimulerte, motiverte og fokuserte gjør lærerne varme om hjertet, de understimulerte 
bemerker sine mangler på andre mer selvutslettende måter. Men, i navnet skal alle med, det er 
viktig. Om man skjuler det faktum bak en likhetsskole eller åpent i en eliteskole spiller egentlig 
ingen rolle, annet enn at i likhetsalternativet vil alt fremstå falskt, men skjult som i en naturlig 
prosess, mens eliteskolen åpent har foretrukket sine egne. Begge er en naturligvis en dårlig 
løsning, men likhetsskolen fungerer best i å skjule de utvelg-ende prosedyrene for folket. Det er 
naturligvis derfor den er valgt av den sosial-demokratiske nåværende ånden og politikken, 
skjønt gradvise forandringer kan være like om hjørnet. Dannelsen startet alt i oppvekst og hjem, 
og fortsetter absolutt med uforminsket styrke i utdannelsessystemet. Er det overraskende? 

Alle må lære seg allmennkunnskap for å stå rustet til å klare de arbeidsmessige krav, muligheter 
og utfordringer i samfunnet? Vi må jo arbeide og ha inntekt? Joda, sånn har det vært lenge, men 
det er ikke menneskets egentlige behov det handler om, men statens og kulturens stadige krav 
til ny inntjening og vekst gjennom all slags konseptualisme, som til slutt alltid mest fyller de 
samme kontiene til elitene og medløperne deres. Akkurat det er behandlet her før, så jeg bare 
fastslår at også skoleverket og dens intensjoner for det meste er opp-bygd for å betjene en 
kulturs elite, naturligvis.  

Det er altså derfor skolen i særdeleshet har en form som et fengsel og en struktur som 
automatisk betinger akseptering av samfunnsmålene  -- den fungerer dermed som et strengt 
regime av sosialisering og tilpasningskrav, det skal ikke være et sted for frigjørende aktiviteter 
og valg, velvære og fellesskapbygging på tvers av bakgrunn og forutsetninger, -- og er det derfor 
heller ikke.  

Skolegårdene er hedret med hard og livløs asfalt som beredt for en militær tattoo eller 
henrettelser, det inspirerer overhodet ikke til åpenhet, skaperkraft  og glede. Hvordan skal en 



ekte positivisme og livsglede kunne blomstre her? Skolen er konkurranseopphengt og utfører 
segregering i stor skala under en skjult sosial reform. Må vi ikke snart innse og erkjenne at vår 
samfunnsform faktisk er bygget på at noen må utnyttes for at et fåtall skal få leve i privilegier? 
Det er jo derfor vi har så store problem med å innrømme den skjulte destruktive kraften, og det 
er derfor jeg finner så mye som taler mot vårt ideelle "likhetssamfunn". 

Enten du gjør det ene eller det andre havner du i en tvangsrolle. Faller du ut må du slave under 
lav lønn eller bli sykeliggjort, da er plutselig de mer oppegående der og definerer ditt liv og 
behandler deg i den andre enden. Er du midt på treet må du tjene mange roller og herrer og 
likevel slave. Blir du en av eliten utnytter du alle til egen opphøyethet og blir hørende mer til det 
overjordiske enn til det jordiske som din referansebakgrunn. Den klasseinndelte distanserende 
syklusen er gjennomført.  

Det fellesskapelige grunnlag for likhet og samhold er forvitrer i skoleverkets "inkluderende 
mangfold", reform og tankegang, som i den pluralistiske kulturen og yrkeslivet for øvrig. 
Kommersielle og sosiale styringer og løsninger erstatter etterhvert mer og mer vår 
menneskelige samhørighet og deltagelse, - våre lidelser og følelse av avmakt blir kategorisk 
definert gjennom fagprofesjoner og det offentlige kommersialiserte institusjonssamfunnet. Det 
er vel trolig bla derfor demokratiet synes å fungere så bra på overflaten. På den måten overser 
vi alle den destruktive metallisering kulturen påtvinger hver av oss å bære videre, den angår oss 
ikke personlig lenger og det styrker bare fremmedgjør-ingen ytterligere. 

 

* DEN PERSONLIGE SELVUTLEVERING 

Jeg er bare nødt til å fortelle en del om mitt privatliv for det har så mye med saken å gjøre. Jeg 
har opplevd mye av både åpen og skjult forakt, trakassering, medlidenhet, ignorering og 
latterliggjøring fra alle kategorier folk i samfunnet. Ikke absolutt alle oppfører seg slik og ikke til 
enhver tid naturligvis, men de fleste av de som overhodet gidder å tilbringe tid sammen med 
meg er generelt medlidende eller overbærende innstilt til meg eller de kan være i en 
kombi-nasjon av pliktfølelse, fascinasjon og utmattelse.  

Det er ingen hemmelighet at jeg har vært krevende i det jeg ofte må utlevere og konfrontere de 
skjulte sidene i oss selv og samfunnet med henvisning til verdien av å forstå oss selv bak alle 
fornektelsene og fortrengningene. Det kan virke som jeg er veldig selvopptatt, og det kan jeg 
sikkert også være, men sannheten er at jeg ofte bruker meg selv som et  illustrerende medium 
slik at jeg ikke unødvendig personifiserer og utfordrer folk rundt meg. Det går derfor lettere å 
anskueliggjøre materialet selv om det til tider har vært vel springende og dermed desto 
vanskeligere å gjenkjenne personlig for den enkelte for dernest å oppnå en mulig gryende 
innsikt og forståelse. Det blir på en måte opp til dem om de vil henge på, toe sine hender eller 



riste på hodene. Jeg bebreider dem ikke uansett, det er et dyptpløyende og vanskelig stoff jeg 
har gitt meg i kast med. Ikke intellektuelt kanskje, men i særdeleshet erkjennelsesmessig. 

Jeg har en teori om at et ansikt som mitt der åpent viser usikkerhet, redsel og følelser generelt 
og som ikke er nevneverdig påtatt eller forstilt, umiddelbart vekker til live noe hos folk fra en av 
de mest fortrengte kildene våre i den kulturelle underbevissthet. I rettferdighetens navn er jeg 
også til tider en morsom skrue og kan i alle fall i perioder fungere godt i de små sosiale lag. Jeg 
har et godt lag med barn sies det, poenget er nok at jeg ser og merker dem. Og det er noe rart 
her, for uansett om jeg er en person som er mot strømmen, og er uvillig til å tilpasse meg 
normer, moral og det meste i samfunnet, og blir ensom på grunn av det naturligvis, så er jeg 
langt fra bitter eller ulykkelig. Selv alt jeg har gjennomgått av motstand og trakassering har ikke 
knekket min glede over livets egenverdier. Det har alltid vært min sterkeste spore og drivkraft i 
livet. Det er forøvrig interessant at så få overhodet tilkjenner livet slike egenverdier.  

Jeg utstråler det motsatte av alt vi er lært opp til av selvkontroll;  jeg får bare ikke til å late som 
jeg er noe jeg ikke er, jeg fremstår som sårbar, følsom og som en taper fordi det er det jeg er i 
denne kulturen. For på den annen side, når jeg prøver å vise fram mine sterke sider så blir ikke 
det akseptert heller, jeg har jo ingen status og fremstår da bare mest som en raring som 
innbiller seg ting. Jeg har altså stort sett blitt møtt på to måter; enten med medlidenhet eller 
med åpen eller skjult forakt og blir stort sett ikke tatt seriøst. Flere ganger har folk måttet snu 
seg vekk fordi de ikke klarte å la være å le av mitt oppsyn. Noen har direkte unngått et møte 
med meg i avsky og forakt. Jeg har ofte følt meg som et rart dyr i bur som på et sirkus. 

Det sier seg selv at jeg har posisjonert meg veldig sterkt gjennom et tabubelagt tema som 
svakheten i og med denne hypotese. Mitt sårbare ytre, følsomme og usikre vesen har gjort meg 
til et lett bytte for alle slags folk overalt på kloden, imidlertid styrker det meg i troen på at dette 
er noe universelt miljøpåvirket og innlært, - og ikke medfødt. Jeg dyrker derfor ikke svakheten i 
seg selv, men som den eminente tilbakevendende merkbare indikasjon på den undertrykkelse 
som vår kultur vitterlig er konstruert på. Angst, naivitet og usikkerhet er også  lignende 
indikasjoner. Hvis du ikke er naiv hvordan kan du la deg naturlig over-raske da? 

Min kamp er faktisk i form av bekjempelsen av de kreftene som undertrykker meg mest som 
menneske. Og siden jeg opplever så mye fornedrelse og forfølgelse gjennom svakheten overalt i 
verden er det tydelig at undertrykkelsen av det levende er en enorm del av vår globale 
selvfornektende kultur. Å vise svakhet under slike omstendigheter er naturligvis veldig sårende, 
krenkende og smerte-fullt. Men, som sagt jeg forstår det slik at de som utøver slik forfølgelse 
faktisk nettopp uvitende sliter med gjenkjennelsen av sin egen selvforakt i meg, i en speiling, og 
det er derfor forståelig at de angriper meg, vil utslette meg. Slik de gjorde med seg selv under 
krenkende forhold i barndom og oppvekst, som de måtte fortrenge for å overleve og for ikke å 
miste kjærligheten fra foreldrene. Det er av de samme grunner vi så sterkt forfølger det svake 



generelt i samfunnet. I Asia har de til og med en uskreven lov som tilnærmet oppfordrer folk å 
utnytte mennesker som "mister ansikt" eller viser svakhet. Da kan man tenke seg hvilket kraftig 
kontrollapparat dette egentlig er. 

For meg virker det som høyst normalt og direkte respondere på og prøve å gi utrykk for alle 
krenkelsene, undertrykkelsene, ubehag og smerter man møter i hverdagen, men det er slett 
ikke normalt eller ønskelig i kulturen for det er regelrett for indirekte avslørende og smertefullt 
for alle impliserte. Det man opplevde ubevisst som barn er det vanskelig å nå uten 
psykoanalyse, men det man møter som voksen kunne være en siste sjanse til å gripe fatt i sin 
egen livskit. Jeg har ofte prøvd å forstille meg, faktisk hele tiden uten å lykkes, for det er bare 
ikke naturlig for meg å prøve akseptere henholdsvis fordrive eller omtolke budskap eller trusler 
som hovedsakelig stammer fra en idealisert og  tvangsmessig fortolkning av virkeligheten.  

Som deltagere i den sosiale interaksjonen reagerer vi vanligvis først og fremst direkte på 
avsenderens ubevisste fortolkninger og vedkommende forventer tilsvarende ubevisste 
omdefinering tilbake. For, siden vi kommuniserer gjennom abstrakte og idealiserte begreper, 
forestillinger, fornektelser, løgner og selvbedrag blir også våre sosiale utvekslinger naturligvis 
også bortimot umulig å respondere sant og konkret på. I stedet blir man tvunget til å 
respondere med en like forventet idealisering av alt det fortrengte materialet vi bærer på bl.a. 
fornektelse av det svake, smertene og følelsene. Den bortkomne avklaringen henger seg stadig 
opp i neste skritt og blir vipps, - forvandlet til noe nytt og utvidet om vi henger med eller ikke 
selv. Av og til oppleves det fascinerende hva vi kan få oss til å presentere, men ofte fører det til 
frustrasjon og en følelse av å bli slengt mellom fiksjon, nederlag, drøm og håp. Går du ikke inn 
for å vinne kontrollen over situasjonen først som sist føler man seg ofte bent ut som en 
gulv-fille. Jeg tror mange kjenner de følelsene. 

 

* NÅR DET GJELDER FORAKT 

Men, når det gjelder forakten for det svake utøves den åpent og direkte forfølgende og 
sjikanerende fordi den minner oss ubevisst så sårt om våre egne smertefulle tilpasninger til det 
bestående blendverket som hele vår interaksjon og selvfølelse er bygget på. Og siden jeg nå er 
så usikker og svak blir jeg et lett offer for dette, for jeg hverken kan eller vil forsvare meg på en 
idealisert og retorisk måte som forventet i kulturen. Det falske forsvaret er her tydelig ment å 
bygges opp fra selve fornektelsen av selvet og virkeligheten, og det er det jeg ikke vil finne meg 
i. Og det er derfor jeg og mange andre med meg ofte står igjen stridsdyktige på perrongen.  

Vi behersker ikke denne falske forsvarsteknikken, vi er rett og slett "for menneskelige". Vi 
opplever verden som den er, der andre strever med tvangs-forestillingene og de idealiserte 
forventningene. Derfor er man altså et faresignal-nal og en alvorlig trussel og et ubehag for 



mange og angrepene kommer i noen av de formene jeg alt har beskrevet; forfulgt, foraktet, 
hånet, latterliggjort, usynliggjort osv. Man spiller med andre ord en betydelig rolle, om enn 
negativ. Adskillig større rolle enn man kan tenke seg.  

Det er pussig dette, vi godtar all slags lidelser som; skyld, skam, straff, krenkelser, hat, 
misunnelse, angst osv. som en del av livet, men - når det kommer til svakhet blir det for mye for 
oss. Det er noe febrilsk og panisk over dette, akkurat som man blindt kjemper for et ego som alt 
har tapt sin verdighet, men ikke tør å innse det. Og det som er å merke seg her er at de lidelsene 
vi godtar er stort sett de som er symptomatiske for noe annet enn det de utgir seg for å være, - 
mens svakheten er et ekte utrykk. Og vi skåner dermed skadeforvolderen bak alle våre vonde 
symptomer heller enn å utlevere oss selv,  akkurat som den traumatiserte barndommen lærte 
oss å skåne foreldrene. Hvor mer ufri kan man bli?  

Jeg har faktisk innsett at det å prøve å skjule dette og lignende tyder på langt flere og større 
misforhold i en kultur som, hvis du går i rette med det, er så avslørende at den virkelig er 
skremmende. Og for meg er det helt utelukket å overse alt det vi fornekter og fortrenger hvis 
jeg skal ta meg selv på alvor som et fritt og naturinnstiftet menneske. Jeg har erfart at svakheten 
i vår kultur, bare kan skjule en fortrengt potensiale av selvstendighet og styrke. Stikk i strid med 
hva alle normer, konvensjoner og kontinuiteter og gud vet hva skulle tilsi. 

Det alt for tydelig at vi er aktører i et redigert drama, der vi forblindet strever med å nå toppen 
av våre egne blendverksruiner. Og hvem tjener på det? Pre-missmakerne naturligvis. Hvis jeg 
ikke hadde flyktet med svakheten som vei-viser ville jeg aldri kunne avsløre den mentale 
undertrykkelsen av mennesket og forstå det falske selvforsvaret. Svakheten tar meg altså vekk 
fra bevisstheten som representant for fornektelsene og den tilsvarende idealisering av 
virkelig-heten, siden det er et ekte og levende medium. Dette er ganske bemerkelses-verdig om 
jeg skal si det selv. Det er ikke rart at man har blitt så gjennom-gående forfulgt for dette har 
holdt skjult tidenes største avsløring av dem alle. At vi som mennesker fra naturtilstanden, at vi 
alle er blitt ofret for de nye transcendentale og teknologisk/materialistiske undertrykkende 
livsvilkår. 

For det er merkelig. Mens vi alle hardnakket bevisst benekter og forfølger svakhetens eksistens 
mest av alt, så er det nettopp den eneste forutsetningen og "egenskapen" som ligger til grunn 
for samfunnets skjulte undertrykkende konstruksjon, hvor bl.a. idealisering av uoppnåelige mål 
og verdier er sentral for opprettholdelse av en privilegert elitekultur. Det er derfor svakheten er 
en direkte trussel som må nedkjempes og ikke bare en alminnelig skavank eller et "vanlig" 
symptom. For de vanligste psykosomatiske sykdommer godtar vi oftest mer eller mindre 
motvillig, men siden svakheten er det åpne direkte gjen-kjennelige og blødende sår fra våre 
unge fortrengte krenkede hjerter må vi angripe den aktivt med forakt og utstøtelse slik vi 
opplevde det selv - for å over-leve! Det er en aktiv bevisst handling, men som direkte reaksjoner 



på ubevisst og fortrengt materiale. Vår egen virkelighet er satt i gapestokken og vi angriper den 
som gale hunder. En slik erkjennelse sitter naturligvis langt inne, men den peker rett på våre 
livsløgner og selvbedrag, de som vi desperat prøver å skjule og fortrenge som en internasjonal 
felles bandefornektelse.  

Som dere forstår så tilhører jeg ingen politiske eller filosofiske retninger fordi de alle mangler 
disse vesentlige biter i sin helhetsforståelse av menneskeheten, på et grunnleggende plan, selv 
om noen er nærmere sannheten enn andre. Jeg er kosmopolitisk tenkende og representerer 
dessuten en helt ny retning selv. Jeg forfekter visdom, den frie viljen og det realistisk orienterte 
og erkjennende følelseslivet fremfor intellektet som legger mer vekt på strategier og abstrakt 
tankekraft i seg selv. Og jeg forfekter enkelhet fremfor smartness og stadig økende 
materialistisk vekst. I vår pluralistiske verden er kategoriseringen frem-tredende og synliggjør 
etter min mening de genuine behov hos menneskene uansett, den speiler jo tross alt kulturen, 
og virker trolig derfor mer som et skalkeskjul i den sosialdemokratiske ytringsfrihetens navn.  

Med andre ord, de politiske partier er alle mer eller mindre på jordet, slåss mot vindmøller og 
opprettholder samtidig uvitende det bestående grunnstruktur av idealisert destruksjon. Jeg kan 
derfor bare ta til meg delsannheter fra dem, jeg har stemt rødt av opposisjonelle grunner, men 
jeg skjønner ikke hvordan deres politikk skulle kunne komme i noen slags maktdominans. De er 
liksom dømt til å være i mindretalls opposisjon, nesten som et alibi for ytringsfriheten. De gode 
kreftene blir naturligvis også misbrukt i politikkens idealiserende tjeneste.  

De samme menneskene som mobbet meg ut av arbeidslivet er stort sett de samme som mobber 
meg som uføretrygdet, de mener jeg fortsatt er en pest og en plage for samfunnet (og dem). De 
ønsker trolig å få meg fjernet fra jordens overflate. Til sammenligning kan jeg opplyse at en 
vanlig bonde f.eks. får nesten dobbelt så mye i bare overføringer og subsidier fra Staten som jeg 
får i netto trygd. Bare til sammenligning, jeg har ellers ikke noe imot bønder. Kanskje dette var 
litt fordomsfullt, men siden jeg ofte blir uthengt selv må jeg få lov til å ytre noen fakta om deres 
egne forhold også. 

Man lærer etterhvert å tolke folks negative kroppsignaler; når de unngår øyekontakt og ser bort 
i veggen eller ned i gulvet og ikke vet hvor de skal gjøre av seg fordi de prøver å holde en 
frustrerende hånlatter inne. Deres besteborgerlige frakk holder på å revne når blikkene deres 
flakker og angriper deg nedsettende på alle mulige tenkelige måter, da må en bare innse at man 
er ekkel og uønsket i deres øyne. Når de stirrer rett på deg utfordrende med forakten og hatet 
åpent stikkende ut av øynene og hele kroppsholdningen. Eller bare unngår deg i det store og 
hele. Da forstår en hvilken verden det er vi lever i. Slike episoder har skjedd utallige ganger i mitt 
liv fra alle klasser og samfunns-lag. 

Samfunnets skinnende overflate dekker over en underverden av sjalusi, bakvaskelser, hat, 



forakt og en kryping og smisking uten like hvis du bare tør å erkjenne det. Så stakkars den som 
er sårbar. Dertil hvis han er fattig, uføretrygda-det og en latterlig person uten titler - han skal få 
all vår oppsamlede tyn. Hva er det han innbiller seg? 

Bare det at jeg forteller om mine noen av mine smertefulle erfaringer her vil få mange til å 
fornekte det som sant, fordi sannheten ofte er for utfordrende, mens løgnene er kompatible 
med vår bevissthet som er grunnlagt på flukten fra virkeligheten. "Så ille kan det da ikke være", 
sier man lettere vantro! Virkelig-heten er faktisk verre enn på film og i mediapressen, for vårt 
faste forestillings-vindu av stereotypiske rolleoppsettinger dekker over de styggeste 
begivenhetene som nødvendigvis må florere på undersiden av en gjennomført idealisert 
tilværelse der hvor vi alle er usynlige ofre. Den biten er helt fraværende i media eller 
rettsapparatet, men godt gjemt i din egen bakgård; underbevisstheten. Der dine egne 
selvfornektelser blir opphøyet i bevisstheten som pynt for en rød solnedgang over alle 
ruinhaugene. De fleste lidelser blir aldri blir kjent for kulturens dagsorden. 

Jeg husker at jeg titt og ofte var overrasket over at jeg i det hele tatt klarte å holde meg en kone 
og være gift i 12 år, til tross for alt kaoset jeg opplevde med sosial angst og flukt osv. (Ja, jeg 
skrev regelrett flukt). Jeg hadde prøvd mye for å si det slik, på og av. 14 år gammel startet jeg 
som sjømann på utenriks tankfart og holdt på i et par år med det. Videre som; ufaglært snekker, 
modellbygger, sjåfør og andre småjobber. Jeg var bohemisk anlagt, naturelsker og senere i livet 
dro jeg på lange soloekspedisjoner med kajakk eller på vandringer i fjellet, jeg likte å tegne og 
reflektere over livet.  

Tenkningen og selvstudiene drev meg frem rent mentalt og jeg produserte nedskrevne 
fragmenter i ett sett uten at jeg prøvde å late som jeg var altfor intellektuell av den grunn, for 
jeg var bare så rystet over den fornektende kulturen jeg møtte, jeg led voldsomt av det. Jeg 
prøvde i alle fall, jeg var med, falt og ble kastet frem og tilbake vridende som en syk sirkushest 
og hadde mange rare utslag av overdrivelser og symptomer i forsøkene på å bli sosialisert eller å 
bare forstå, det stod ikke på det. Hvis du insisterer på å forstå "alt" uten en akademisk eller 
religiøs tilnærming blir du ikke sosialisert. Det var nå en satans tid.  

Så, all fornektelse og tilsvarende tåpelige normkrav om rett oppførsel og selv-kontroll var 
fullstendig uforståelig for meg og mot min natur å kunne akseptere. Det mest oppsiktsvekkende 
var, som sagt tidligere, likevel at jeg aldri så spor av usikkerhet eller brist i folks selvbevissthet, i 
deres andlet eller karakter, bare til knyttethet og disiplinering under en normering der nesten 
bare symptomatiske psykosomatiske utslag var tillatt. Mens lykkeidealet derimot - det blir brukt 
nærmest som et notorisk konkurransemiddel for en stor gruppe mennesker i kampen om 
fremstå mest mulig vellykket. Hva skulle nå det være godt for, tenk-te jeg. 

Andre grupper, kanskje mest folket selv, holder seg til en herlig blanding hvor også offerrollen 



må få lov til å delta i eksponeringen for å rettferdiggjøre den ulykke mange tross alt bare må 
innse at de er utsatt for. Men, siden de alt jevnt tror at deres manglende evner og 
kvalifikasjoner ikke skyldes noe annet enn sin egen utilstrekkelighet leder det bare til mer 
selvbebreidelse. Det er synd. Veldig synd. 

Dette er egentlig hva det hele kokte ned til: Å prøve å fremstå som mest mulig vellykket og 
lykkelig - eller vekselvis lide symptomatisk og skylde på allslags omstendigheter. Jeg visste i alle 
fall at selvsikre det kunne ikke det moderne mennesket være innvendig så jeg hadde all grunn til 
å tvile på hele kransekaka. De var dessuten bare selvsikre så lenge de klarte å holde andre 
undertrykte fysisk eller mentalt. I tillegg til svakheten som forså vidt alt er gjennomgått, ville 
usikkerhet og naivitet som veiviser i dette kaoset være en av de mest avslørende redskap til 
selvinnsikt og det er skremmende å konstatere at nettopp denne forbindelsen er helt 
fraværende i vår kultur. Og det er ikke uten grunn naturlig-vis. Mens hat, skam, forakt, 
latterliggjørelse, straff, skyld og lignende er til dels sentralt og usensurert tilstede; akkurat det 
som beskjeftiger avledningenes bevisste manøvreringer fra det opprinnelig og ekte 
responderende mennesket.  

I stedet legger vi heller utrolig fort merke til, og er til de grader opptatt av, alt som ikke er 
normerte og aksepterte holdninger og oppførsel mens alt som virkelig er fritt, herlig, befriende 
og vilkårsløse nytelser av alle slag, de er ofte tilsvarende tabubelagte og mindre betydningsfulle, 
endog helt fraværende. Hvorfor skulle vi prøve å kontrollere noe som helst? Bare dette i seg selv 
tvang meg rett og slett til å forske på egen hånd, jeg kunne bare ikke godta at en slik åpenbar 
kulturell undertrykkelse kunne være det sanne og naturlige. Så, om det ikke gikk så bra med 
meg i de sosiale sjikt, følte jeg meg tross alt sikker på egne erfaringer og retning. Skuffet og 
plaget var jeg, men dette var da enda noe. 

I naturen gjenkjente jeg noe dypt forståelig, noe nært fysisk, det var en arena for uforbeholden 
og tilgjengelig mestring. Å oppleve et fravær av konformitetspress fra den ufrie 
menneskeverden var oppløftende og bekreftet etterhvert samtidig at våre illusoriske mentale 
blendverksmurer absolutt ikke var naturlig inngitte. Naturen var derfor på ingen måte en 
fluktvei eller en unnskyldning, naturen var bare nøytral, direkte sansbar og samsvarende. Jeg 
fungerte veldig bra der, jeg var fri! Jeg omfavnet de levende og håndgripelige elementene til 
mitt hjerte. Gikk jeg gjennom en skog klemte jeg gjerne en furu eller bjørk. Jeg sang med fuglene 
på våren og var latterlig fri.  

Det var likevel elementene i seg selv som overrasket meg mest, jeg falt for alt, steinene, gresset, 
fargene, nyansene og vinden. Det kjærlige og håndgripelige var der rett foran meg og jeg elsket 
å være en del av det. Etterhvert fant jeg ut at det som det moderne mennesket kanskje fryktet 
mest av alt, nemlig kjedsom-het, faktisk bare var en illusjon eller et symptom. For kjedsomhet 
opplever man rett og slett bare i et mentalt fangenskap, i naturtilstanden er det bare innsats og 



hvile, ingen plagsom kjedsomhet, og det er en vesensforskjell. Etter den forståelsen fikk 
naturoppholdene en ny dimensjon for meg. Jeg la meg også til på steder som ingen vanligvis slår 
natteleie, oppå små fjellplatåer bare sammen med mose og stein, med  utsikt over vidder og 
vassdrag, med himmelen som tak. Jeg krøp inn i bjørkelunden ved det vesle bekkeleiet, jeg slo 
leir under smale berghammrer ved mørke tjern, og alt var bare - herlig! Jeg eksisterte uten å 
kjede meg, - endelig hadde jeg funnet meg selv og at det var nok å bare være tilstede og puste. 
For en befrielse. 

Kontrasten til det sosiale liv i samfunnet var enormt, der hvor jeg bare var et frustrert, plaget og 
et usikkert vesen, mens tilværelsen i naturen var som en avkledning av de konseptuelle 
tvangstrøyene. Jeg gikk inn i naturen og ut av blendverket og illusjonen. Jeg mener ikke dette 
helt bokstavelig for man kan naturligvis ikke frigjøre seg totalt fra den kulturelle bagasjen man 
tross alt har med seg, det ville vært et selvbedrag. Hele poenget for min del har vært å erkjenne 
denne ballasten, åpne og forstå den som et troll i dagslys for så å være så fri som det i 
utgangspunktet er mulig med en slik preging. 

Hvordan fant jeg styrken til å insistere og fortsette uten å miste fotfestet eller vettet? Det er det 
jeg virkelig lurer på selv også, for på en måte var jeg jo bare en klovn. Men, det er mulig 
årsakene ligger i de uvanlige kombinasjoner av mange helt vanlige evner og en særegen 
urokkelighet som ikke ble påvirket av spesialisering, mens jeg samtidig unnvek såpass mye av 
sosialiseringskravene generelt. Bevisst flukt fra sosialisering og assimilering har faktisk spilt en 
ikke ubetydelig rolle i mitt liv. Dette er sannsynlig de viktigste årsakene til at jeg kunne finne 
disse avsløringene, som for meg i alle fall taler alt for tydelig og klart om samfunnsforholdene. Å 
stå helt alene samtidig som man forblir sterk nok til å pre-sentere et dokument som dette er 
absolutt ikke hverdagskost tror jeg.  

Nå har jeg trukket meg tilbake, men ikke alene bare for å unngå disse møtene med godtfolk i en 
av de lykkeligste landene i verden direkte. Nei, det er tross alt egenverdier i livet som sett i 
forhold til dette er mer verdifulle å berike seg med, tro det eller ei. Jeg kan saktens godta at de 
ikke vil ha meg og det er tross alt betryggende å vite, samtidig som det er trist naturligvis, at 
man selv har det bedre i et utenforskap. Vel, uansett jeg følte at det måtte stikke noe alvorlig 
under her og jeg ville i alle fall ikke skjule mine erfaringer, hvorfor skulle jeg det, men heller ikke 
overtyde det i feil retning. Til syvende og sist står vi da vel til rette for bare oss selv gjør vi ikke? 
Og derfor startet hele denne saken om for-vandlingsideologien og det tilstøtende kulturprosjekt 
som jeg er fullstendig alene om i verden, så vidt jeg vet da.  

 

* PSYKIATRIEN VAR  DEN STØRSTE BØLLEN 

Jeg husker også behandlingen jeg fikk av min psykiater i Trondheim under vurderingen av min 



søknad om uføretrygd i 1994. Hun var så full av forakt mot hele mitt vesen at hun ikke klarte å 
ta meg i hånden en gang. Og hun ville etter det jeg skjønner ha gjort mange flere sosiale 
eksperimenter med meg som f.eks. å utelate stønad og det som verre var, for å se om det hjalp 
for "sånne som meg" hvis det bare hadde vært tillatt. Så, hvis jeg under et slikt eksperiment 
f.eks. hadde tatt livet av meg selv, så ville det kanskje ha vært litt leit, men testen ville likevel i 
seg selv ha vært greit å få prøvd ut. En kjekk liten inkvisisjon lå på trappene der i gården. 

Hennes opptreden var forferdelig og jeg er ennå traumatisert av dette. Hun var aggressiv, 
forutinntatt og fant alle mine tanker "enkle", jeg hadde ingen selvinnsikt og var 
usammenhengende og brukte bare en masse ord. Hun ydmyket meg på det groveste. Hennes 
rapport var så dominert av negativ og til dels krenkende innhold at hun selv måtte ha sett det og 
ta seg sammen for i det minste finne noe positivt å skrive om på slutten, for å berge sitt eget 
omdømme kan jeg tenke meg. 

Ved en senere anledning da jeg trolig på et noe tynt grunnlag søkte om å få støtte til bilhold på 
grunn av svært sjeldne bussavganger, plager med sosial angst osv., nektet hun konsekvent. Jeg 
bor avsides til, men avslaget var forså vidt greit nok å forholde seg til i seg selv. Det var 
imidlertid den utvidede begrunnelsen som var sjokkerende; hun mente at jeg bare kunne gå 
over fjellet til butikken og tettstedet eller gå langs den trafikkerte hovedveien i allslags føre i alle 
årets sesonger. Å gå på veien ville si ca. 16 km til sammen mens turen over fjellet ville bety en 
stigning på henholdsvis 200 og 500 meter, - tur og retur. Å gå langs riksveien var direkte farlig og 
det ville ta flere slitsomme timer å gå frem og tilbake over fjellet. Jeg er ingen pyse i friluft 
akkurat, men dette handlet om noe langt annet. Det var som jeg ble hensatt til slaveriets og 
inkvisisjonenes mørke tidsalder igjen. Jeg kunne og burde bare ofre meg selv, jeg var intet verd. 

Den gang var jeg så rystet og jeg tenkte ikke på å reagere av frykt for motrepresalier rett og 
slett. Hun hadde et flott hjørnekontor høyt oppe i etasjene med utsikt over store deler av havna 
og byen. Hennes reaksjonen vitner om en voldsom forakt og avsky for min person og min 
svakhet som hun som psykiater og maktperson rett og slett uforbeholdent tillot seg å krenke 
meg med. Det var ikke snakk om noe empati eller forståelse der i gården nei, jeg var en ekkel 
fiende og et uønsket individ som ikke hadde livets rett.  

En klar trakassering fra en myndighetsperson, men tross alt bare et eksempel på den 
herskerkultur som virkelig eksisterer i vårt elitedyrkende samfunn. De fleste av dem klarer 
riktignok å skjule sin forakt bak profesjonaliseringen og taushetsplikten. Dette var overmakten i 
en utagerende personifisert form; en psykiater er noe høyere opp i systemet og har guderett til 
å slå nedover så det synger i rottereirene. Jeg har sett mange eksempler på slike trakasseringer 
fra overformynderiene. 

Hvor mange ganger har dette skjedd i vårt kjære demokrati tro? Hvor mange krenkede personer 



ser vi rundt oss til daglig egentlig? Hvis vi bytter det vanlige fokuset fra alle de viktige og 
betydningsfulle personer som til stadighet marker-er seg i mediene til de tusen på tusen 
usynlige og grå som bare lever under mottoet "gode miner til slett spill", hva finner vi egentlig 
der? Jeg ser langt fler av dem enn de på toppen av pyramiden. Alle de som kjemper sine daglige 
mer eller mindre håpløse kamper for å berge sitt selvverde; alle de som går under radaren og 
ikke formår å delta i det offisielle vellykkethetstyranniet. Alle oss som ikke fikk lov til å utvikle 
oss normalt, vi som ble holdt tilbake i utvikling av mor og far og påført ekstra byrder for at fiffen 
skulle ha armslag. Er det ikke snart moralsk riktig å erkjenne at dette ikke er en normal tilstand 
som vi bare skal leve med?  

 

* INGEN TRO - INGEN LØGN - INGEN FORVENTNINGER SOM ALDRI INNFRIS 

Det er ellers mange nok som faller i ulike fanatiske retninger og sporer av, de blir 
fundamentalistiske og synker hen i noe som er det motsatte av åpenhet og kjærlighet til livet, 
seg selv og verden, nemlig hat, - de har helt mistet evnen til empati og innlevelse med andre, 
men også til seg selv. De blir forkjempere for all slags streng og umenneskelig ideologi; 
fanatisme, fundamentalisme, sekter-isme osv., hvor livet fornektes i en ekstremt større grad 
enn vår institusjonaliserte idealisme og religion. Tendensen er forøvrig tydelig og kjent, man 
leter etter svar og løsninger utenfor en selv, i lettkjøpte idéer, ideologier osv. Tenk at noen kan 
drepe i navnet til en religion eller en ide i seg selv? Samtidig tenker vi aldri at det kan være noen 
alvorlige brister i vår egen institusjonaliserte kulturform, det er helt utenkelig for oss alle, og 
dette fenomenet er like oppsiktsvekkende hver gang for meg i enhver sammenheng.  

For selv om vi erfarer et stort innslag av psykosomatiske sykdommer, syndefullhet, kriminalitet, 
vold og et vell av symptomer klassifiseres vi likevel stort sett som "mentalt friske" i den daglige 
kulturelle tilpasning. Da er det kanskje ikke så rart at vi får flere utslag av slike overskridelser - 
siden de tross alt er i en forlengelse av allerede eksisterende selvfornektende og idealiserte 
stats-religioner. En noe bisarr forlengelse riktignok, men likevel utvilsomt en sammen-heng 
siden kulturbegrepene er destruktivt bygget opp. Slike utslag representerer bare den avslørende 
faktoren for hva selve grunnideologiene står for, som i svakhet, bølleatferd, straffereaksjoner, 
skyld, skam osv. 

Vestlig religion kontra østlig bærer også tydelig preg av å være tilpasset ulike materielle og 
økonomiske strukturer. Den vestlige religionen fikk forsprang og drev frem kapitalen som 
forutsatte materialisme og forbruk, dermed var det helt nødvendig også å materialisere og 
virkeliggjøre gudsoppfatningen og liturgi til en levende overføring gjennom Jesus - til en 
verdsliggjøring av gudetroen. Det motsatte skjer med den muslimske religion som nettopp ikke 
har fremmet for-bruksmentalitet, men setter gudedyrkelsen til noe kollektivt og himmelsk uten 



forbindelse til en verdsliggjøring av mennesket i det virkelige liv. De får mer av en type 
"urealisert" religion som tydelig også påtvinger dem en meget mer strengere religionstilbedning 
og under hardere livsforhold, en avhumanisering som følge av mangel på materialismens 
mentale preging. Humanitet er fravær-ende og  kontroll av alle livets forhold er strengere. I 
Asia har de derfor ikke personlige meninger eller holdninger, de har bare en underkastende 
religions-tilhørighet. 

Når materialismen og teknologien overtar en kulturs  dominerende idealiserings-budskap må 
religionstilbedelsen også verdsliggjøres, det vil si sekulariseres og forminskes, slik som med 
vestens religion. Verdier og lykke defineres gjennom materialismen i vest, trosbekjennelse og 
forsakelse i øst. Siden Jesus på korset er selve legemliggjørelsen av våre synder må synden 
nemlig reguleres i forhold til vesten sitt forbruksmønster og materialisme, deres verdier og 
lykke. Den anskueliggjørelsen kan ikke det strenge islam tillate og håndhevelsen blir derfor 
strukturelt helt forskjellig, og de må forkaste vestens verdier. For de synder og ulikheter som 
følger med i denne prosessen må omreguleres til godtakbare illusjoner så allmuen ikke går 
berserk eller at forestillingen blir for avslørende. Jeg holdt på å si for begge kulturer, men en må 
bare fastslå at islamisme avføder mer ekstremister, mens vesten har helt andre typer forfall. 

Alle typer for tilbedelse og utøvelse av religion er likevel en etter streving av makt og identitet, i 
realiteten følger av avmakt. I vår vestlige religionskultur dyrker man den salige og personifiserte 
tilhørelse til det oversanselige guderiket, mens eliten er den formelle, upersonlige og utøvende 
representanter for den offisielle staten. Fornektelse av virkeligheten er den samme hos begge, 
men religionenes stilling er uten mulighet til å komme i nærheten av samme offisielle status og 
makt som elitens og statsapparatene når nettopp den teknologiserte og materialistiske utvikling 
har overtatt dens rolle som illusjonsmaker om lykke og verdier, fra forsakelse til overforbruk, fra 
måtehold til vinner og heltedyrkelse.  

I sin gjerning forfølger fortsatt religionene de svake som en offergjøring ved sin innblanding og 
stigmatisering, mange er de stakkars som kan "hjelpes" på rett vei og frelses fra en åpenbar og 
syndig fortapelse, de blir lett ofrene å henge bjella på. Blir du så "reddet" ender du kanskje opp 
som lydig vokter i stedet. I vesten er guderikets fotsoldater og lakeier de som også prøver å 
rydde opp i et personlig sjelelig definert båss, mens østen driver en ren upersonifisert 
masse-forfølgelse. Og lik eliten og statsapparatene i samfunnet finner man naturligvis ingen 
forståelse eller søken etter årsakene bak vår destruktive samfunnskonstruksjon. Til det er 
selverkjennelsene alt for fjernt fra forestillingene. Det er visstnok godt knall. 

Jeg innbilte meg at mange vendte seg til religionen i en følelse av egen hjelpe-løshet, søken 
etter verdier og mening, trøst for egen utilstrekkelighet. Det handler trolig for en stor grad også 
om et behov for å bare - gjenvinne en lav selvrespekt og finne sosial tilhørighet. Ved å tilegne 
seg og utøve allerede inne-bygd religiøs makt inkluderes man i en trygg, men fanatisk 



gruppetilhørighet.  Eliten på sin side bygger på den rene dårskapens egenverdi av intellektuell 
tilknyttet gudelig opphøyethet. En forfølgelse, utnyttelse eller en "pleie" av de svake eller det 
svake er i prinsippet det samme uansett form det har, så lenge en ikke ser noen grunn til å 
forandre plattformen som gjør mennesket svakt og hjelpeløst. Makt til å frelse og hjelpe som en 
institusjon er like undertrykkende som det staten så idealiserende skjuler sine destruktive 
gjerninger bak. Så lenge vi slår tilbake nedover og hyller oppover i hierarkiet vil det bestående 
opprettholdes.  

Kanskje tror vi at vi har kommet så langt rent kunnskapsmessig i vår ideologiske og 
teknologiserte verden at vi tror vi vet det meste som er å vite? Selv om det stadig er konflikter 
og kriger, selv om noen av religionenes stater truer med utslette hverandre. Selv om vi trolig 
ødelegger kloden med forurensning og over-forbruk samtidig som det stadig er sult og 
fattigdom i verden. Og selv om undertrykking av kvinner er for mange land en patriarkalsk 
hovedbeskjeftigelse, i tillegg til den kulturelle "vanlige" utbyttingen av massene. Likevel tror vi å 
vite det som er verdt å vite. Vi tror at all verdens destruktive konflikter mer eller mindre er 
uheldige og tragiske sammenfall der de forekommer. Men, ikke i vårt demokratiske hjørne for 
der rår det tross alt en viss sosial rettferdighet, et humanistisk menneskesyn og likhet i det 
minste. Selvfornektelser kan være særs bekvemme, for noen. Det er utrolig. 

Motsetningene er likevel til å kjenne igjen fra vårt eget land når en sammen-ligner det med 
hvordan eliten med hell prøver å innbille oss at deres privilegier bare er en del av den 
"naturlige" ulikhet. Ser dere ikke sammenhengen? Relativ undertrykkelse og fattigdom ulikt 
fordelt i verden er rett og slett en nødvendig forutsetning for at elitene og overklassen skal 
kunne fortsette med sine privilegier og maktbehov gjennom utbytting av arbeidsfolk og 
ressurser til sine egne formål. Motsetningene og fornektelsene må leve i beste velgående. Vår 
viten, eller rettere sagt, vår erkjennelse er som strutsen som stikker hodet i sanden. Den slags 
virkelighetsflukt vil derfor måtte stå for flere store fall i frem-tiden. For at 
samfunskonstitusjonene skal kunne endre seg vil en måtte tenke og erkjenne i helt nye bane . 

Når vi gjenkjenner smerter hos andre åpenbart lidende bagatelliserer og fortrenger vi inntrykket 
siden vi er så vant til fornektelser av smerte og ubehag i kulturen. Det fører til at vi ikke klarer å 
forholde oss til virkeligheten i situasjonen slik den er, selv om vi i vår bevissthet også kan føle 
mer eller mindre ekte medfølelse og sorg naturligvis. Likevel er det mange nok altruistiske 
mennesker som føler seg kallet til å hjelpe enten ved humanitære eller offisielle metoder, 
likefullt som det er mange som arbeider med bistand og tilrettelegging. Idealistiske 
organisasjoner redder i alle fall selve idéen om et humanistisk samfunn og våre følelser av 
omtanke. De virkelige indirekte og undertrykkende kreftene domineres naturligvis av 
kapitalisme, tro og ideologi verden rundt. Det er disse prosessene som forvolder hjelpeløshet, 
mangel på medfølelse og arm-od. Det sier seg selv at det beste ville være å avskaffe disse 



instanser en gang for alle.  

Bare det å våge å tenke i slike oppløsende og opposisjonelle baner skremmer nok vettet av de 
fleste. Men, det ville bli en ny virkelighet av åpenhet og harmonisering som kommer til å endre 
virkeligheten til alles fordel. Tiden er kommet for en avslutning på selvbedrageriet mener jeg. 
Men, først må vi naturligvis grundig forstå hva alt dette har betydd før vi kan starte å avvikle 
noe som helst og etterhvert komme på rett spor. Så lett blir det nok ikke å avprogrammere 
konseptualismen å finne tilbake til vår egen tapte tid. Kanskje er det helt umulig, men hvis det 
skal skje en gang så må rota opp i lyset så alle nedbryt-ende krefter kan bli åpenbare i det 
minste.   

 

* HATETS ANATOMI 

Grunnlaget for hatets anatomi ligger her forklart som en del av menneskets generelle uforløste 
og undertrykte ego. Den er den sterke og sanne vitnesbyrd på hele vår skjulte og 
undertrykkende kultur og det er derfor vi har så vanskelig for å forstå dens opprinnelse og 
natur. Merk at hat ikke er tilstede i naturtilstanden, bare aggresjon i konkrete situasjoner. Hatet 
er en sammentrekning av alle fortrengte, skjulte lidelser og tapsfølelser i kulturen og mellom 
mennesker; ved misunnelse, mindreverd, urettferdighet, vrede, fortvilelse, selvforakt, ulikhet, 
fattigdom og nederlag som kan komme til overflaten under vanskelige omstendigheter og kreve 
sitt desperate forsøk på oppreisning.  

Det er utrolig mange grunner for at et hat skal kunne vokse seg frem i vår tid og vår kultur for å 
si det sånn. Og det har det sannelig gjort opp gjennom historien, det er det ingen grunn til å 
fornekte. At man bagatelliserer hatets kjernenatur i offentligheten er rene koketteriet. Man 
leter tilsynelatende etter en bestemt årsak i stedet for å erkjenne og innlemme kulturens egen 
påvirkning. Jeg ser mye av dette hatet og forakten rundt meg, selv om de fleste prøver å 
kamuflere det. Leveregel nummer en er tross alt å late som. 

Hatets voldelige utrykk vitner om en sluttfase av mistilpasninger for den enkelte i vår kultur, det 
er ikke utslag av noe medfødt arvesynd. Denne aggresjonen kan lett også misbrukes av 
manipulerende krefter i samfunnet når det blir tilrettelagt for det. At hatet er så utbredt er 
ingen overraskelse akkurat, når krenkelser av selvet og en følelse av å tape er den skjulte 
dominerende faktoren i kulturen. At hatet eksisterer i seg selv i en så stor grad er påfallende og 
burde være en spore for oss alle til å forstå at vår kultur slett ikke hviler på noen god moral og 
samfunnsånd. Jeg tror det er dette som er så vanskelig å innrømme i forståelsen av hatets 
anatomi.   

 



* AVVIKENE 

Innenfor psykiatrien gjelder også regelen om å unngå de opprinnelige årsakene til lidelsene folk 
får av kulturens destruktive og skjulte innhold ved rett og slett behandle seg ut av 
problematikken ved å fokusere på enkeltmenneskets egen utilstrekkeligheter og avvik. Avvik 
som i utgangspunktet var sunne reaksjoner på våre umenneskelige normer og krav til tilpasning 
og holdninger, blir i stedet brukt mot mennesket som dermed blir sykeliggjort. Det samme 
forholdet kan man se i strafferettsforfølgelsen, man blir straffet for å blottlegge systemets 
undergravende tilstand, ikke så mye for handlingen i seg selv.  

Vi har måttet lære å fortrenge smerte, bli sviktet, tåle urett og krenkelser fra tidlig alder i vårt 
intrikate og undertrykkende sosialiseringsapparat samtidig  som vi har skjult og forskånet alle 
dens smerteforvoldere. Dette for at den konformative tilpasningen til et normativt samfunn 
skulle oppleves mest mulig "naturlig". En normalitet som bl.a innebærer at barnet må "lære" å 
oppta i seg at f.eks straff og skyld er en rettferdig og naturlig reaksjonsform siden vi gjennom 
syndkonseptualismen betinger og definerer moral, mentalitet og atferd i forhold til en jordisk 
ondskapens mulige fordervelse.  

Psykologene kunne ellers hatt særlig gode muligheter til å forstå disse sammen-hengene og å 
forstå pasienten siden de ofte forholder seg konfronterende til nettopp pasientens nåtids 
opplevelser og erfaringer, noe vi vanligvis altså ikke gjør i hverdagslivet. Det er et pussig og 
bekreftende faktum i seg selv, men som bare understreker min egen teori om alt det fortrengte 
nåtidsmateriale i kulturen. Men, psykologien, de vil ikke avsløre noen som helst dyperegående 
årsaker til alle de psykiske lidelser generelt i kulturen og forså vidt andre psykosomatiske 
lidelser,  for det ville kompromittere deres egen gren de sitter på og selve 
samfunnskonstruksjonen. Det er mer bekvemt å ettergå deg. De er jo en viktig del av de 
profesjonene som sterkest har som oppgave å definere menneskets psyke og dermed 
kontrollere det.  

Så, derfor får vi ikke disse utvidede sammenhengene og sannheten omkring dem, - fra den 
kanten heller. Selv om de naturligvis har stor kunnskap om menneskesinnet og hjelper mange 
på "rett kjøl" må det altså ses i samband med den destruktive kulturen de i like stor grad, eller 
mer, er med på å opprettholde ved egen profesjon og distansering. 

Barnet læres at som svake og feilbarlige mennesker kan de og bør de straffes eller korrigeres for 
mange av de "feil" de begår - de lærer fort å fortrenge sine naturlige utrykk og forherlige 
hendinger i omgivelsene. Barnet trues, manipuleres eller betinges ofte til riktige atferd og 
holdninger i sine tidlige liv med henvisning både til synd, umoral og tap av kjærlighet fra de 
beskyttende foreld-re, dette er vårt skjulte destruktive oppdragerkonsept. Det er verdt å merke 
seg at graden av slik utøvende destruktiv oppdragelse nettopp ikke er lik mellom klasser; 



overklassen vil trolig være adskillig mer skånsom og også oppdra og stimulere barnet til 
samfunnets behandler og kontrollposisjoner. Vår viten eller erkjennelse om disse forholdene 
har vært nesten totalt fraværende og mange tror ennå at det som skjer med barnet ikke får 
noen særlig konsekvens senere i livet. Og likevel kaller vi oss for en moderne og vitenskapelig 
verden, det sier litt. 

Krenkelsene fører til en blanding av fornektelse og kompenserende utfoldelse hos barnet og det 
senere voksne individet som naturlig blir manipulerende og selvisk eller innadvendte og passive 
eller en blanding av flere avvikende normative tendenser for å si det på den måten. Konseptet 
av straff, og forså vidt belønning, iverksetter og gir rom for en mengde nye manipulerende 
styrings-muligheter i kulturen, hvilket var den skjulte hensikten. Den favoriserte eliten derimot 
tar skånsomt vare på sine barn og overstimulerer dem hovedsakelig til utvidet 
kunnskapstilegnelse for å behandle den samme skadeskutte allmuen.  

Et pussig fenomen i den utvidede forståelsen av dette er at foreldre som en institusjon svært 
sjelden blir diagnostisert og fratatt råderett over barna. Det forekommer riktignok opprivende 
separasjoner i en familie der barnevernet i ekstreme situasjoner med fullstendig neglisjering og 
omsorgssvikt griper inn, fra tid til annen. Men, ellers er den "normale kristne oppdragelse" med 
sin standardiserte moral fullt gangbar. Det er en katastrofe for menneskeheten.  

Det er faktisk barna og de unge voksne som utsettes for de største skadene i møtet med de 
mange vanskelige og urimelige tilpasninger kulturen krever, som gradvis assimileres inntil 
ungdommen motvillig av natur til slutt har oppfylt det ideelle menneskekonseptet. Det vil si at 
alt er under regi av en normaliserings-prosess der taushet og unnlatelsessynder er blitt til en 
naturlig del av den virkelig-het øvrigheten forfekter. Vel, dette lar oss på enda en ny måte forstå 
hvor sleipt gjennomført den destruktive sosialiseringen foregår. Barna må underkaste seg og 
skåne sine foreldre og foreldrene må underkaste seg og skåne eliten og overklassen, -- mens 
Gudeverden holder sin imaginære allmektige hånd over de privilegerte klasser.  

Det er altså først og fremst sannheten, selverkjennelsene og selvinnsikten som blir fraværende 
og taperen i profesjonsmaktens prosedyrer og prosesser, slik den opererer også i andre 
områder av samfunnet og  i kulturen. Det er sikkert gode analyseverktøy i psykiatrien, og de 
sykelige symptomene som følge av alle fortrengningene og fornektelsene må riktignok ofte 
behandles, men arbeids-giveren er tross alt staten så årsaken til selve symptomenes egentlige 
opprinnelse blir behendig forbigått. For det er jo innlysende hvilke maktinteresser psykiatrien og 
de andre statlige fagetater tjener. Psykiatrien er en del av samfunnsproblemet, det er et kontroll 
og behandlingsapparat - og ingen løsning på det. Å hevde seg i vår kultur er en kronisk syk 
tilstand bygd på idealisering av gjentagende skuffelser og misnøye.     

"Helbredelsesprosessen setter inn når de reaksjoner på traumatiseringen som en gang uteble, 



og som var undertrykket (angst, vrede, raseri, fortvilelse, forferdelse, smerte, sorg) kan 
artikuleres i analysen. Dermed forsvinner de symptomer som har hatt som funksjon å utrykke 
det ubevisste traumet i et fordekt, fremmedgjort språk, uforståelig både for den berørte og for 
omgivelsene."  *Du skal ikke merke* side 54  Alice Miller  

 

* GLEM MANN MOT KVINNE - GJENREIS MENNESKET 

Vår såkalte fremgangsrike og positive verden domineres således egentlig bare av - idealiserte 
ofre og utøvere. Det er lett å se hvilken verdi ytringsfriheten egentlig har når dette er den 
kunstige virkeligheten vi lever under? Hvordan skal de umælende kunne orientere seg i dette 
landskapet? Det kan de ikke og millioner etter millioner forblir bare oppgitte og frustrerte, men 
fortsetter standhaftig videre under falske håp om gevinster og oppreisning enten her på jorden 
eller i himmelen. Samtidig formår de ikke å innse, merke eller vise sin ekte utilfredshet, sine 
nederlag og sine tilkortkommenheter på en adekvat måte og blir dermed fanget i sin egen 
selvfornektende og selvidealiserende boble i en underdanig tro på overmaktas 
idealiseringspolitikk.  

Vi kjemper om likelønn og likeverd og vi får kjønnsrelaterte kamper. Vi diskuterer sågar av og til 
svakheten, men stort sett i forholdet mellom mann og kvinne. Hva vi derimot aldri noensinne 
kjemper for er menneskets egen undertrykte rolle i kulturen. Er dette noen gang overhodet 
hevdet før? Og denne uretten er dessuten langt større i den globaliserte verden som vi er koblet 
til om vi vil det eller ikke gjennom kapitaliseringen. Så, kampen om rettigheter og likeverd er litt 
av en tåkegryte så lenge vi ikke gjennomskuer kulturens eget undertrykkende og ødeleggende 
fundament på hver og en av oss - og setter den i sin sammen-heng med verden forøvrig. Til 
sammenligning, er veien til menneskelig harmonisering med naturtilstanden ikke en kamp, men 
en innsikt og åpenbaring. Hvis makt følger rikdom, hva følger da den jordnære visdom? 

Forfølgelsen av de direkte og ekte utlevde følelser er altså en stor og viktig del av det skjulte 
kulturprosjektet til fordel for forstillelsene. Nettopp undertrykkelsen av det svake i oss som 
egenskap der den ytrer seg avslørende mot de ønskede fornektelsene og overgrepene i selve 
kulturen og oppdragelsen - er påtagende. Dette er den største åpenbaringen og trusselen mot 
den destruktive samfunnsformasjonen og det er derfor ikke uten grunn at den forfølges så 
sterkt. Den representerer nemlig noe av det siste ektelevende følelsene i oss som samsvarer 
med vår virkelighet og nåtidstilstedeværelse, og som altså derfor ennå kan avsløre noe vi ikke vil 
erkjenne, en ekte sårbarhet som ikke kan fornekte å se og merke sin åpenbare virkelige 
undertrykker.  

Det er innlysende at den videre utvikling av teknologi og materialisme fjerner oss mer og mer 
fra det levende i oss selv, og raskere og raskere mot en forening til det livløse kosmos som vi 



faktisk så idealistisk etterstreber med vår teknologiutvikling. Man kan også forstå materialismen 
og de velståendes utrolige identifisering med å ligge i forkant med mest mulig teknologi og 
materialisme som først og fremst som en avstandsbillett til fotfolket, men som i sin rasjonelle 
natur bare vitner om en ren - invalid hjelpeløshet.  

En kamuflert rådvillhet og mangel på nærhet til eget liv og sine omgivelser. Sunne og friske 
mennesker som alltid trenger det fremste av tekniske og materielle nyvinninger for å overleve 
må jo være de virkelige taperne og hjelpe-trengende, det er jo tydelig siden de ikke klarer å leve 
uten alle materialistiske hjelpemidler og en samfunnsmessig underkastelse. Årsaken er 
naturligvis at denne form for makt ikke er mulig uten tilknytning til materialismens egne 
distanserende og fremmedgjørende prosesser. Det er derfor visdom overhodet ikke passer inn i 
den moderne illusjonsverden. Religionsdoktrinene på sin side er så langt fra realistiske, logiske 
eller oppriktig oppbygd som det er mulig å komme. Til syvende og sist er denne ordningen kun 
gunstig for en fremtid der udødeligheten er blitt selve - livsvilkårene.  

 

* VAR DET DA ALDRI TIL ALLMENNHETENS BESTE?  

Vi lever da ikke på denne jord for å tjene penger, vi lever da vitterlig her for å leve ut våre liv 
med jordnære basisbehov! Vi lever for tingenes egennytte og selvverdi, ikke dens 
omsetningsverdi og lønnsomhet. Forbedring til allmenn-hetens beste er derimot et helt annet 
konsept og kan ikke forveksles med akkumulering av rikdom og behovet for stadig ny vekst 
gjennom kapital. Denne feiltagelsen bunner i vår tro på at kapitalkreftene og dens egen vekst 
erstatter de naturlige organiske vekstprosessene gjennom kapital for utbytte. En slik ordning 
kan aldri stoppe opp for da avslører den hele den kunstige prosessen og peker direkte på den 
tomme oppsamlede symbolske verdien den representerer. Ettersom dette er de verdier vi 
oppfatter som sanne og naturlige vil et sammenbrudd først og fremst knekke troen på verdien 
og deretter avsløre systemets egen totale feilbarlighet.  

På en måte er kapitalen en direkte analog til det transcendentale illusjons-makeriet, 
omsetningen må holdes levende og fremstå som naturlig vekst. I virkeligheten utarmes og 
undertrykkes folket som statister og garantister for en liten dominerende elites verdenspolitikk. 
For verden er som sagt utelukkende interessert i pengene du genererer, ikke deg som person. 
Det er hva konseptualismen har gjort med oss.  

Må vi derfor bare godta kapitalismens stadig nye behov for vekst om vi vil eller ikke? Må vi 
fortsette som viljeløse konsument-roboter, passive tilskuere eller lakeier for kapitalens 
strukturendringer fordi vi ikke makter eller tillates å finne ut hva som egentlig feiler verden? Må 
vi godta at vi skal omstille og tilpasse oss i et slikt urimelig og umenneskelig høyt tempo vi er 
blitt vant til? Der vi i tillegg blir mer og mer fremmedgjort og overflødige. Hvis vi bare hadde 



strevd med å forsøke å oppnå det vi virkelig trengte, ville vi alltid blitt tilfredse med innsatsen og 
tilfredse med livet i seg selv. Under kapitalismen kan vi og skal vi per definisjon aldri bli tilfredse, 
den tilfredsstiller bare vår fraværende og fremmedgjorte tilværelse og skaper kunstige 
forventninger hele tiden som aldri vil innfris. Det er derfor vi hele tiden ubevisst venter på noe 
bedre. 

Dessuten, ved å omvelte kapitalismen og dens undergravende vesen ville vi i en og samme 
slengen få bukt med verdens enorme overforbruk og sløsing. Det er oppsiktsvekkende at så få 
mennesker setter ødeleggelser, forurensning og misbruk av ressursene i verden direkte sammen 
med kapitalismens utbredelse. Hvorfor er det så få som opplever den sinnsyke materialismen 
som sløsende og ødeleggende i seg selv? Jeg tror dessverre det skyldes at elementene i 
kapital-ismen har sett seg så godt mentalt fast i oss alle at vi opplever vår egen identitet båret 
oppe av dens kjøpekraft som det var naturlovene selv vi var underlagt.  

Nei, denne form for vekst og utbytte tjener naturligvis ikke folkets behov og selvtilfredsstillelser 
i bunn, men kapitalkreftenes eiere og etterhvert dens alle medløpere hvis behov kun er for å 
hevde seg på andres bekostning. De fleste mennesker på jorden får unnlate og faller ned i 
denne vekstens håpløse og utbyttende vilkår - uten en gang å kunne gjøre seg nytte av en enkel 
og alternativ livsstil, siden det meste er bundet opp i den kapitalistiske tvangstrøyen. Kapitalen 
og pengene er for de fleste i verden stort sett ikke et middel til frihet, velstand og tilfredstillelse, 
- men en begrensning av det.  

 

* HVORDAN KAPITALEN OG KLASSEFORSKJELLENE FORDELER SEG  

Pengesystemet og klasseinndeling utgjør samme splittende forhold:  

Som der; all idrett favoriserer en elitekultur.  

Som der; all konkurranse fokuserer kun på vinneren. 

Som der; alle arbeidere bygger opp kapital for en liten elite. 

Som der; folkets helse, levealder og levestandard generelt står i misforhold til de privilegerte og 
rike. 

Som der; de med minst inntjening utfører mest avslørt kriminalitet og vold mens eliten 
tilsvarende forskånes og unnslipper.  

Som der; skam, skyld, empati og samvittighet står i et grelt misforhold til elitens arroganse, 
distansering, mangel på følelser, selvopphøyethet og maktmisbruk.  



Som der; det overkonsumerende og - overproduserende samfunn gir den største profitten og 
gevinstene til de rike. 

Som der; folkets lave selvbilde, useriøsitet, usikkerhet, dårlige smak, og naivitet står i et grelt 
misforhold til selvtilliten, målbevisstheten, intellektet og seriøsiteten eliten representerer.  

Som der; folkets stadige lengsler, falske håp og venting står i et grelt misforhold til elitens 
innfrielser og oppnåelser. 

Folkekulturen står dessuten adskilt fra elitens finkultur, med sin egen form for livsstil, kunst og 
klassisk musikk. Dette indikerer en enorm klasseforskjell der overklassen skjuler eller rett og 
slett fortrenger sine følelser og opphøyer dem i sofistikerte innpakninger for å distansere seg fra 
bermen. For direkte følelsesutbrudd hører som kjent til det fortapte fotfolket som de må være 
forskånet for, hva har vi ellers et klassesamfunn til?  Folket, de har derfor til gjengjeld overflod 
av følelsesladet musikk, film og litteratur osv. Radiokanaler i NRK som P1 og P2 f.eks. gir et 
tydelig eksempel på denne forskjellen, kontrastene er slående. I P1 er det lite seriøsitet og mye 
underholdning, lite stimulering, mye drømmer og lengsler, lite kunnskapsbasert informasjon. At 
P2 nærmest er det motsatte av dette er det vel ingen tvil om. 

 

 * FOLK ER FØLELSENE, OVERTRO, DET IRRASJONELLE. 

Eliten har kuppet overtroen og følelsene med fornuften og intellektet. De fremstår imidlertid i 
sin utøvende form som en virkeliggjort oversanselig autoritet. Det rasjonelle (Den abstrakte 
tenkning). 

Den falske virkeligheten er bare begrepsmessig forståelig og anvendelig. (Den konkrete 
konseptuelle tilnærming).  

Virkeligheten selv er reaksjonsmessig direkte respons i sann nåtid. 

KONKLUSJON: Eliten, vitenskapen og hele den akademiske profesjonering sitter alltid på den 
siden av skranken som råder over makten og representerer med sin fornuft og intellektualisme 
utelukkende distansen og overlegenheten til folket. Siden folket av denne distanse dermed blir 
frarøvet egen myndighet, makt og kontroll over sine egne liv tvinges de til å utvikle seg og 
oppføre seg irrasjonelt, overfølsomt og umodent. Det er derfor eliten ikke kan eller skal dele 
hverken følelser eller samliv med folket. De definerer våre liv, vi må etterkomme det. I en enda 
mer billedlig og dramatisk scene kan vi si at folket er representert ved det destruktive 
underbevisste, mens eliten opprettholder sin profitørrolle som i den konstruktive og 
idealbevisste betydning. Folket kan ofres. Og de har blitt ofret, gang på gang. Vi er de 
betydningsløse, vår mening er å tjene et over-herredømme, ikke å leve et egennyttig liv. Vi er de 
koloniserte arbeidsmaur. 

Analogien til det transcendentale er fullbyrdet og nå høyst forståelig. For det er denne distansen 



og segregeringen som er viktigst av alt i opprettholdelsen av vår illusjonistiske og idealiserende 
kultur. Og den falske virkeligheten skjules, håndheves og effektueres i vesentlig grad gjennom 
en hysterisk vekst og konsumideologi som går under kapitalisme. En vandalisering av det 
økologiske livsgrunnlag på jorden er konsekvensen.  

Folket fornekter og underkuer seg selv som en homogen masse, misunner og forelsker seg i alle 
de tåpelige verdiene og ekstravagansen eliten omgir seg med og frister oss med. Vi forelsker oss 
i strevingen og idealiserer og orkestrerer vår egen undertrykkelse. Eliten er helt avhengig av at 
det er ulikhet og urettferdig-het. Idealisert destruktivitet er som sagt det beståendes 
grunnstruktur. Denne verden ønsker ikke fred og reell likeverd, men destruktivitet for 
opprettholde en privilegert elitekultur. Et aldri så lite galmannsverk spør du meg. 

 

* MENNESKET ER SITT ARBEID 

Mennesket identifiseres først og fremst gjennom arbeidet og om man er arbeidsdyktig eller 
ikke, altså frisk eller syk. Motpoliseringen her innebærer en enkel, men grunnleggende 
maktdefinisjon av mennesket utelukkende som frisk eller syk i forhold til arbeidet - eller er 
arbeidskolonnisering et like godt begrep? Ser man på arbeid i global såvel som i nasjonale 
hensyn vil en lett kunne konstatere at den nærmest utelukkende er kapitalistisk oppbygget, som 
igjen betyr undertrykkende, ødeleggende for miljøet og kun fordelaktig for de herskende 
klasser.  

Det at vi folket har tjent så mye på det er bare en bløff; vi har forsaket vår egenidentitet og 
frihet, våre naturlige forutsetninger er invalidisert, vår harmoni og selvrespekt er splittet og 
erstattet med illusoriske verdier i himmelen -  for å bygge hegemonier til fiffen. Menneskets 
egne enkle behov for tilfredsstillelse blir regelrett kuppet vekk i såvel fattige kår som i rikdom og 
overflod, slik er kapitalismen. Vi for vår del, må nå i stedet som en konsekvens av dette finne oss 
i at vi aldri blir mette enda så mye materiell velstand vi har, det er litt av en lidelse det.    

Det er ofte de mest sensitive og "svake" som får problemer med tilpasningene for de er de mest 
innlevende sjeler og tåler ergo mindre av uforståelig tvangs-preget undertrykkelse. Til 
sammenligning er psykopater, som ikke eier empati og manipulerer sine omgivelser, - de passer 
veldig godt inn som ledere i våre arbeidsmiljøer. Tilfeldig? Forøvrig er det som sagt også regnet 
som helt normalt og forventet at ledende personer såvel som allmuens, refererer sitt eget liv til 
den helt usynlige og overnaturlige religiøse troen. Psykiatrien behandler også der de mest 
fanatiske utslag, men den grunnleggende statsreligionen er urokkelig en del av vårt ledende 
verdensbilde. Det er en helt utrolig sammenstilling. Vi fostrer ufølsomme monstre under 
henvisning til idealer og overtro - på bekostning av det levende og ekte. 

 



* FOLKET MANGLER MOTSTAND SIER OVERKLASSEN  

Fagprofesjonene lekker av og til ut med at vi, folket, ikke utvikler oss fordi vi mangler motstand. 
Det er et ganske tåpelig utsagn for elitens egen motstand dreier seg stort sett om intellektuelle 
formelle utfordringer, konkurranse og maktkamp om posisjoner. De lever i segregerte 
stimulerende oppvekstmiljøer hvor de også er materielt og økonomisk overbeskyttet og får 
nesten alt lagt opp i hendene sine. Folket må ta det meste av drittoppgavene for dem, men får 
minst ut av det på alle nivåer. Profesjonene og elitens intellektuelle og akademiske prestasjoner 
utarbeides dessuten uten særlig innlevelse og empati med folket, da de bare har en 
kontrollfunksjon å ivareta over dem.  

Dette er hva den selvsikre eliten kaller sin motstand. Jeg antar at de sikter til hva de må streve 
og slite med i tilegnelsen av et høyere akademisk kunnskaps-nivå og ansvarsområde, i 
motsetning til oss. Det er jo på en måte høyst forståelig, og hyggelig at de erkjenner noe 
overhodet, men at den glamorøse delen av vår samfunnsmessige klassestruktur faktisk også 
dermed sliter med så mye motstand forsterker jo bare at heller ikke deres suverenitet er 
grunnlagt på naturlige livsvilkår og naturlige forutsetninger. De fikk kanskje heller ikke en 
naturlig begavelse i arv, bare et konsept de måtte fylle ut og slite med opp den lange tunge 
bakken i konkurranse med andre. 

Folket derimot har ikke annet enn reell motstand og praktiske problemer og hindringer å 
kjempe med i sin hverdag. Krav og motgang er definisjonen på deres klasse, attpåtil må den 
fremstå som påtvunget lykkelig. Vi har krav mens eliten må overvinne motstand i 
kunnskapstilegnelse. Kravene til konformitet, normalitet og tilhørighet til gruppen hindrer oss i å 
vise vår reelle frustrasjon utad og samle våre ubehag rettet mot den rette undertrykker. 
Samtidig stilles det kontinuerlig krav om at vi skal yte maksimalt på arbeidsmarkedet, så det står 
ikke på manglende krav til folket. Man kan ikke frafalle arbeid uten å bli erklært syk, det er 
egentlig ganske pussig og vitner skremmende om et vel utbygd, utbyttende og internalisert 
menneskesyn.  

De sier vi ikke kan utsette fristelser eller tilfredstillelser. Selvsagt har vi problem med det, vi er jo 
innlært til å streve etter uoppnåelige ideal og tomme verdier og ikke minst er vi underlagt et 
symptomatisk liv der våre genuine behov aldri blir tilfredsstilt. Vi lengter, håper og venter. Vi er 
ikke langsiktige og planleggende for vår egen del for vi må være beredt på alle initiativ og 
strukturendringer fra samfunn og overmakta. Uten en høy potens av selvidentitet, luksuriøse og 
tilrettelagte omgivelser blir man naturligvis smånevrotisk og trøstespisende. De beskylder oss 
for å mangle ulike egenskaper - som de har tatt fra oss. De forteller oss at vi er vår egen skyld, 
men i løyndom har de undertrykket, skyldbelagt og kriminalisert vår naturlige atferd opp 
gjennom hele historien. De er jaggu ikke lite frekke.  



Det er lettere å gi gaver til de rike enn til de fattige, visste du det? Det er en god indikasjon på 
det konseptuelle monster vi har avfødd oss med. De rike forbruker mest av alle i materiell 
konsum per hode, samtidig som de ønsker å formidle at deres intellektuelle og fornuftige 
livsform - "naturlig" må avspeile seg i form av belønning i et svimlende og glamorøst 
overforbruk! At de tjener som eksempler til etterfølgelse eller misunnelse betyr ingenting for 
dem  - for det er helt tydelige at hensikten er at det kun skal markere distansen til oss. Det er 
det er deres konseptuelle identitet. Det er ikke til å tro hvor lett vi har blitt lurt trill rundt. Det er 
klart at alle gaver må pekes mot dem som fra før har all verdens rikdom og privilegier, deres 
sløsing av ressurser og forbruk må jo forskånes for innsyn og moralsk fordømmelse så de ikke 
skal miste motet helt, stakkars. Derfor må de heller belønnes med gaver og priser vegg i mellom, 
for det er de vant til. Vi må ivareta og skåne deres identitet samtidig som den må få undertrykke 
oss.  

" Men, de er jo våre forbilder, far! Hvorfor bruker de så store ressurser bare på seg selv?" 
"Gutten min, du vet, eliten er mer en egen opphøyet klasse separert fra oss, så de må unntas 
skjønner du vel. Det er derfor de ikke kan være solidariske med oss heller. De har rett til å 
forurense mer enn oss vanlige med penge-makta si, sløsinga si. Derfor kan de chatre egne fly 
eller de eier fly selv uten å ta hensyn til den ekstra forurensing de legger beslag på. De trenger å 
reiser så ofte at de må få ha litt armslag og bekvemmeligheter kan du skjønne. Ja, og gutten 
min, de ville føle seg ille til mote ved å sitte trangt sammen med oss kan du skjønne. Ingen kan si 
noe på det pjokken! For de hadde nok følt skam hvis det var noe urettferdig over deres 
privilegier- og sluttet med det. Så du skjønner vel at alt er som det skal være."  

De fattige derimot har den materielle velstand og tilgangen til den som en konseptuelt - 
begrensende identitet. Dessuten, ved å skulle gi alle hva de virkelig trengte av det elementære 
avslører man forholdets egentlige natur, hvem som egentlig trenger noe og hva,  - og det ville 
jo fort bli pinlig for alle parter. De som er sin egen skyld må ofre æren sin til de privilegerte, noe 
kustus bør det være.  

Det er absolutt ikke lett å gi gaver til de fattige nei. For selv om Norge er et nokså prekuniært 
unntak, så finnes det fremdeles folk her også som mangler mye av det elementære eller i alle 
fall i forhold til "standarden". Ingen ser ut til å reflektere noe særlig over det og eventuelle gaver 
til disse har det med å synlig-gjøre en noe ubekvem forskjellsbehandling. Da er det bedre å la 
det være og heller la velvillige organisasjoner ordne opp i skammens skuffer. Dette er dypere 
forhold som hjelpeorganisasjoner ikke vanligvis er villig til interessere seg for. De er jo vant til å 
rydde for elitekulturene, de også.  

Elitens definisjon av seg selv går faktisk gjennom abstraheringen av folket og virkeligheten slik at 
de blir fremmedgjort for dem, mens deres egen "realisme" innebærer en mer og mer 
teknologisert, materialistisk og akademisk innkapsling og adskillelse fra kontakt med moder 



jord, men stadig nærmere det over-sanselige i en intellektuell ramme. Alle skal stå på pinne for 
dem. Når vi ikke lenger er tilknyttet vilkårene i naturtilstanden finnes det ingen naturlige 
grenser lenger for når vi kjenner at nok er nok og vi begynner å skjemmes eller ha dårlig 
samvittighet, det er derfor denne karusellen er så ute av kontroll. Galskapen er alltid suveren 
likesom intellektualiseringen.  

Folket må derimot finne seg i å  bære deres laster i den påtvungne ideologiser-ingen av elitene 
og deres sfærer, og utføre de praktiske oppgaver som oppleves mindre verdifull og meningsfull 
fordi de er hjernevasket til å underkaste seg en slik autoritær internalisert bande. Den 
manglende motstand man beskylder fol-ket for viser tydelig elitens retorikk, totale nedlatenhet 
og ignorans. Sånn sett er alt dette et avansert bedrag, en utnyttelse av det historiske tidlig 
nakne men-nesket. Kanskje ufrivillig og uvitende i begynnelsen, men åpenbart tilgjengelig viten 
etterhvert som vitenskapen har utviklet seg. 

 

* SKAMMENS PROFITØRER 

Dessuten har de fått oss til å skamme oss over våre egne undertrykte følelser når vi direkte 
misunner eller synes det er urettferdig, alle de goder de privilegerte unner seg på vår 
bekostning. Problemet er at vi ikke kan forstå eller føre en logisk godtakbar forklaring for oss 
selv hvordan det henger sammen, så faktum er at vi er tause innfor en elite som skamløst 
beriker seg av vår svette og slit. På en måte er alt det luksuriøse for det meste bare symbolsk og 
verdiløst krims-krams naturligvis, mens andre goder de har er direkte livgivende i forhold til 
folket. I alle fall, som strebere og tapere i programmeringen deres oppleves disse forskjellene 
som noe dypt urettferdig uten at vi en gang tillates eller tillater oss selv å kunne gi åpent utrykk 
for denne misunnelsen. Og gjør vi det, blir vi beskjemmet av våre egne som av øvrigheten for å 
være dårlige mennesker. 

Attpåtil har samfunnet gardert seg mot utilbørlig kritikk av urettferdighet ved å ha psykologiske 
diagnoser som rett og slett sykeliggjør slike sanser og tendenser hos folket i de verste tilfellene. 
Dette angår langt fler enn en skulle tro og samfunnseliten kan ikke tillate at slike tilbøyeligheter 
får uttrykke seg uten å bli definert (oppfattet) som personlige forstyrrelser. Det taler for seg 
selv. Urettferdigheten er i seg selv et sentralt emne også i våre rettssaler, der blir den imidlertid 
juridisk prosedert og kamuflert under et dekke av de konseptuelle motsetningsforhold som før 
omtalt.  

Det er lett å gå vill i våre motsetningsfulle samfunnsforhold, gjennom ubevisste og bevisste 
persepsjoner og hva som virkelig er blitt krenket og fortrengt - og gjenoppstått som 
kompenserende idealer. På den annen side er det lett gjennom stigmatisering å forhindre 
ansatser til en genuin innsikt. Statsapparatet og fagprofesjonene blir en slags garanti mot det, 



som med bukkene som passer havresekken. Man kommer altså ikke unna maktens definering av 
livsvilkårene om man vil eller ikke. Med mindre man klarer å avsløre dem.  

Slik fungerer som sagt oftest våre fortrengte og idealiserte moralkodekser, den beskytter eller 
skåner den opprinnelige forvolderen. Det kan utvikles hat av slikt, i det minste klamme ubehag, 
men den tåles ikke under noen omstendighet rettet mot de eller det det gjelder. Nei, vi 
befordrer den skjulte misnøyen nedover som vanlig. Jeg satt også å følte på skammen, følte på 
vreden som vokste overfor en slik urettferdighet som vi dessuten måtte oppleve som - normal 
og forventet! Endelig fikk jeg anledning til å uttrykke meg om det i det minste. 

Misunnelsen er naturligvis også dominerende i den daglige interaksjon mellom vanlig folk, den 
er enda et utslag av den tomme idealiseringen kulturen og dens tvangsmessige normalitet 
avkrever av oss. Kampen om å alltid være minst like bra eller helst bedre enn naboen er en av 
drivkreftene i normaliserings-prosessene, det er ved misunnelse, smålighet, selvbedrag, løgner, 
konkurranse og annet sludder vi klarer å holde oss på innsiden av en norm som er anlagt, 
forventet og foraktet av den velsituerte elite.  

Sauer, uten sammenligning forøvrig, blir holdt samlet og innafor med et fysisk gjerde, 
mennesket  holdes innafor av en imaginær mur av normalitetskrav, vi blir våre egne ulykkes 
smeder. Kulturen og eliten er våre fangevoktere, men mest holder vi oss selv kuet. Vi prøver 
ikke å stikke oss ikke ut annet enn som de vellykkede. Sladderen vi omgir oss med er ikke alltid 
negativ, men ofte føler vi oss bedre og viktige bare hvis vi snakker andre ned. Hva slags 
eksistens og verdier er dette? Kan vi være stolte av dette? 

Hvem forårsaket skammen i verden første omgang og hvem måtte bære dens byrde i all 
ettertid? Vil dere anklage meg for å motsette meg dette glorifiserte tyranniet som lar meg bære 
skylden for dens ugjerninger, som lar meg splittes i motsetninger og frustrasjoner uten å oppnå 
annet enn mindreverd og motgang, fratatt min naturlige utvikling og forutsetninger? Bare for å 
beskytte og skåne elitenes hegemonier. Jesus og Gud ble et verktøy til å undertrykke folket, gi 
dem det falske håp og en ubevisst underkastende oversanselig heltedyrkelse slik at analogien til 
kulturens konkrete elitedyrkelse kunne bli akseptert. At han skulle legemliggjøre våre synder i 
en overført betydning på korset er konspiratorisk, det introduserte naturligvis i stedet 
syndkonseptualismen, skyldfølelsene og skammen i kulturen, samtidig som det legaliserte 
rettsapparatet. Hvor skulle man ellers realisere synden fra? Ikke fra naturtilstandens fysiske 
verden i alle fall. Storfolket fikk frie hender og var himmelsk, ja, de var himmelsk fornøyde. 

Det bidrag jeg har klart å samle sammen med bare 7 års bakgrunn på folke-skole er nok på vilkår 
det etablerte ikke har en anelse om, eller bryr seg lite om for den delen. Min bakgrunn er 
isolasjon, utstøtelse, uforstand, forakt, hat, angst m.m. Mitt essay eller hypotese legges frem 
mot alle odds, ingen har oppmuntret meg eller støttet meg, snarere tvert om. Den er levd og 



erfart gjennom et helt liv av mer eller mindre motgang og angstlidelser, men også av mange 
egne gleder og frihetsfølelser. Popularitet forventer jeg meg ikke, selv om det jeg tar opp angår 
menneskehetens opprinnelse og naturlige fordringer og tilfredsstillelser. Den er langt fra perfekt 
i formen, det skulle da bare mangle holdt jeg på å si, men der er innholdets banebrytende 
karakter som bør vekke interesse. Et sant og fredelig opprør kan ikke komme fra noe annet sted 
enn fra noen som står helt utenfor konvensjonene og dannelsen. Av den grunn alene ber jeg 
ikke om sympati, men om forståelse og respekt for menneskets egenverdi, ikke menneskets selv 
som omsetningsverdi. 

Mitt bidrag er personlig, famlende og fryktsomt fordi det nettopp er oppdagende og avslørende 
- og ikke velsmurt konserverende! Eliten vil aldri finne noen forankring i Gudeverden, hverken 
som en refereransekilde eller noe som de skulle være en utvalgt del av - av den enkle grunn at 
Gudeverden naturligvis er en illusjon. Den har bare som funksjon å skape en distanse til folket 
og et relasjonsgrunnlag til å drive deres makt fra. Gudeverden brukes dermed som et beleilig og 
velredigert underliggende påskudd og middel. La oss erkjenne det. Hadde vi vært tilfredse ville 
vi ikke hatt slik hast med å regelrett vokse oss inn i himmelen, hvilket vi nå snart kan gjøre med 
vitenskapens og teknologiens hjelp. Hvordan tror dere verden vil se ut når vi har brukt den opp?  

 

* HISTORISK DESTRUKSJON 

Alle kriger; rasekonflikter, etniske konflikter og opprør gjennom tidene springer høyst sannsynlig 
ut fra denne særegne kulturtradisjonen med undertrykkelsen av mennesket og kampen om 
ressursene ved maktmisbruk, slaveri, diktatur og ulike styreformer, der en mengde menneskeliv 
har gått tapt som følge av det og mange flere har lidd. Grunnlaget er uten tvil overmaktens 
behov for styring og selvberikelse og det har derfor vært nødvendig å "justere" 
samfunnsforholdene til ulike tider avhengig av omstendighetene med til dels grusomme 
metoder, ved hjelp av splittelse, korrupsjon, løgner, fabrikkering av motsetninger osv., og 
naturligvis en stor grad generell utnyttelse og undertrykkelse av folket i arbeids-sammenhenger. 

Å kalle det konstruktivt for folk flest er vanskelig og svært fornærmende, det er alltid 
seierherrene som skriver historiebøkene og vår historiske selvforståelse preges naturligvis av 
det. Men, kanskje er det særlig den fagmessige presise fortolkningen av historien som har 
dekket over for den helt riktige forståelsen. Det vil komme nye konflikter og kriger hvis vi ikke 
kan erkjenne situasjonen som den er, siden kriger og konflikter er skapt og eskaleres innenfor 
rammene av den globale og godt skjulte underliggende destruktive kulturen som ivaretar 
elitenes interesser fremfor folket. Det eneste som kan bryte opp denne gitte rammen og dens 
idealiserende vilkår er å gjenreise eller i det minste forstå mennesket ut fra naturtilstandens 
forutsetninger og utgangspunkt.  



Uansett er vi alle til syvende og sist brikker i dette store oversanselige drama og jeg tror ikke 
engang alltid eliten og de privilegerte er seg bevisst hvilken dramatisk rolle de faktisk er delaktig 
i. Deres overlegenhet vitner mer om en dårskapens suverenitet hvor også samvittigheten synes 
å være helt fraværende, de har med det jammen mye å stå til rette for. På den måten er det 
synd på alle mennesker, høy eller lav, for vi må alle lide og overkompensere for den tapte tid og 
den tapte tilstedeværelse dette har medført.  

Jeg tror ikke det finnes noen egentlig "mening" med livet, mulighetene for det organiske 
livsløpet på jorden oppstod mer som en sideeffekt av kosmiske tilfeldigheter. Viktigheten av å 
innse dette faktum har enorm betydning for det utelukker det meste av grunnlaget for 
spekulasjon av ideologisk oppbyggende undertrykkelse. Vi har oversett at livet har en egenverdi 
fra sanseverden og driftslivet. Det er nok av genuine gleder og tilfredsstillelser der, - bare vi får 
leve dem ut.  

Mitt foretagende er uansett å avsløre selve feilkoblingen, slik at vi i alle fall kan forstå hva som 
gikk galt fra begynnelsen av vår utviklingshistorie. For først da kan avmakten bak alle våre løgner 
og illusjoner bli synlige for mennesket og de kan merke, føle det - og deretter eventuelt velge å 
rive ned blendverkene og gjenopprette sitt rette element med en ny levende verden. Jeg mener 
naturligvis ikke at vi må tilbake til naturtilstanden i seg selv nødvendigvis, men at vi må 
sammenligne oss opp mot det opprinnelige og ekte for å finne de riktige årsaker og grunner til 
våre eksisterende misforhold. 

Imidlertid er sannhetens vesen av en slik art at den ikke kan kjempe seg frem med autoritær 
makt, undertrykkelse eller i konkurranse med andre livssyn og religioner slik som 
definisjonsmaktenes hegemonier er opprettet og blir drevet, men bare fra en indre erkjennelse 
og forståelse. For sannheten er utilgjengelig for oss i dag da vår tidsopplevelse er falsk, den er 
utkonkurrert av en idealiserende nåtidsfornektelse. Så det er en lang og annerledes vei å gå. I 
mellomtiden vil du høyst trolig ikke bli dømt av en gud i himmelen for hva du har gjort eller ikke 
gjort, men derimot vil du bli vurdert i ettertiden av historien og den viser alt for ofte at 
mennesket har begått store unnlatelsessynder, bedrag og voldshandlinger - nettopp under 
dekke av samtidens konforme krav til tilpasning og underkastelse.  

Hvordan skal vi kunne og ville forandre vår verden hvis vi ikke først oppfatter og erkjenner den 
som så destruktiv som den egentlig er? Kulturen og samfunns-formasjonen som den har operert 
til nå har faktisk hindret en rik og balansert verden med ekthet og betingelsesløs utfoldelse for 
flertallet.  

Det vi ikke gjorde, - vil alltid være våre viktigste bidrag i verden. Nå har vi en mulighet til å bruke 
den konstruktive tanke til å gripe inn deltagende og for en gangs skyld velge å stoppe 
utviklingen og forme et nytt og annerledes tilfreds-stillende livsgrunnlag for hele 



menneskeheten på kloden. 

Jeg beklager om jeg i min egen ufullstendighet har gjentatt meg selv for mye og ført teksten i en 
penn som ikke er særlig godt litterært utviklet. Med omtanke til sakens viktighet har jeg måttet 
fokusere på det tilnærmede beste forsøk på å presentere selve stoffets egen kjerne i første 
omgang. Jeg ber ydmykt om at leseren tar hensyn til dette faktum og ikke har latt seg unødig 
irritere over dette.  

 

" Streben etter de uoppnåelige ideal er kulturens grunnstein "  

Gud, ledere og eliten eksisterer kun for å opprettholde fraværet av gjenkjennelse hos folket. Vi 
tvinges forgjeves å streve etter idealer, verdier og egenskaper som i hovedsak er uoppnåelige - 
samtidig som vi forherliger den samme makten som undertrykker oss. Vår avmakt og smerte blir 
skjult i dens idealiserte tvangs-former. 

For når tro er en forestilling om liv. For når tro er et ønske om forvandling og ikke en realistisk 
forankret forandring i en konkret og sann nåtid ofres den ekte tilstedeværelse og de ekte behov 
hos mennesket. " 

 

Ronny Borchgrevink Grønli 2019 

E-mail: ronny606@live.no 
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