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Expertbluffen
av Leif Erlingsson
2007-08-28
Expertbluffen är att det finns någon auktoritet utanför dig själv som är mer att lita på, än till dig själv. Detta gäller alla
sammanhang. Allt. Som religion, vetenskap, politik, ekonomi, hälsa, journalistik,.... Det finns de som är skickligare än
du, javisst. Kunnigare. Men det är alltid upp till ditt eget omdöme vilka du ska lyssna på och vad du ska ta emot av det
som sägs. Och det är ingen annan än du själv som är ansvarig för resultatet. Om du ger bort din makt till en galen
ledare - då är det du som är galen. Om du säger att "det där begriper jag inte", "det får experterna som förstår ta hand
om", då har du gett bort din makt. Men du är fortfarande ansvarig för resultatet. Människor vill inte tänka, vill inte ta
ansvar. Men det är en illusion att man skulle kunna slippa ifrån. Det kommer alltid surt efter, om inte i denna
inkarnation så i en annan.
Leif Erlingsson
2007-08-28
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Inlagd av Leif Erlingsson i Förnekelse, Andligt uppvaknande, Indoktrinering & hjärntvätt kl 18:29
På hugget märker jag!
"Själv kastade jag ut denna fråga på ett politiskt forum för snart en vecka sedan - utan att få något svar: "Varför måste vanligt folk hela
tiden tala om för makten att de ska fatta kloka beslut, varför gör de inte det av sig själva?"
För mindre än två timmar sedan svarade jag själv i samma forum så här: "Därför att om de inte tvingade oss att fokusera på de små
frågorna, genom att fatta fel beslut i dessa, så skulle vi tala om de stora frågorna. Och då skulle det ju bli demokrati....." Då kom det
dock en reaktion - som ifrågasatte min verklighetsbeskrivning. :)"
Var tvungen å citera "hela" biten :)
(å e de inte smak av Dilbert syndromet igen så säg?)
Anonymt på Aug 28 2007, 20:42
Tack för du påminde mig, jo, det där skrev jag i en bloggkommentar på UUAA Radio för ett par dagar sedan. Visst är det Dilbert
syndromet! ;)
Anonymt på Aug 28 2007, 21:48
Hej, Ingvar Åstrand här,
Angående experters makt och tolkningsföreträde.
En intressant analogi om indoktrinering:
Titta på SvT:s program "Spam" som kommer i repris 31/8.
Där beskrivs hur en internetbedragare kan placera en trojan i ett offers dator och därmed göra den till en "zombie" som sedan styrs av
bedragaren för att sända spam eller andra bedrägerier.
Jag ser analogin i att skolan indoktrinerar eleverna med de etablerade kunskaperna (som kan vara fel) där vissa är heliga dogmer
som inte får ifrågasättas. Det gäller oftast ideologiska trosföreställningar som inom historia, religion och naturvetenskapen, speciellt
dogmerna om klimatpåverkan och den heliga einsteinska fysiken.
I dessa exempel har det ideologiska utbildningssystemet gjort eleverna (dvs folk) till "zombies" som inte tänker själva utan i
konsensus sprider vidare de "rätta kunskaperna" och trosföreställningarna utan att reflektera.
Jag såg att Du rekommenderade min webbsida.
Genom besöksräknaren (Statcounter) kan jag se att många har länkat in på min hemsida via google då de sökt på -- theory in physics
-- (utan citattecken).
Den sökningen visar att min hemsida ligger först bland ca 150 miljoner träffar.
Det är väl en bra rangordning -- före strängteorier osv.
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Tyvärr vågar eller vill ingen diskutera när jag deltar i något debattforum och jag blir oftast bannad trots att jag beter mig korrekt.
Titta på den ironiska (?) kommentaren till denna artikel: http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did_16735767.asp
Eftersom jag inte släpps fram via de etablerades kanaler, så kanske ryktesvägen är svårare att stoppa om den sprids.
Ingvar
http://www.theuniphysics.info
Anonymt på Aug 29 2007, 01:38
Hej Ingvar. Kul att du hittar hit. Här är hur jag hittade dig: An Open Letter to the Scientific Community (se äv. An Open Letter to
Closed Minds). Du är en av undertecknarna, och du är svensk. Givetvis Googlade jag dig! Så jag sökte på ditt namn... Att jag
hittade An Open Letter to the Scientific Community beror i sin tur på att jag sökte på ett annat namn bland undertecknarna. Man kan
få veta mycket i den här världen, genom att söka på namn...
Sedan måste jag gratulera till den fyndiga kommentaren på http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did_16735767.asp. :)
Anonymt på Aug 29 2007, 02:15
Låter som Ingvar Å. torde gilla denna, min korta essä!
”Why democracy * never really was born, ...”
om nio sidor uti pdf ...
Anonymt på Aug 29 2007, 02:39
flåt ja, sade ju inte VAR jag citerade från ...
http://uuaaradio.blogspot.com
Anonymt på Aug 29 2007, 03:08
Din kloka essä finns även lokalt arkiverad här på bloggen, länkad från
Det stora kriget för mänskligheten: kampen mot förnuftet
här på bloggen, under
TILLÄGGSLÄSNING:
Oscar Berven: "Why democracy never really was born, and why ideology is Not left and right and 'something' in between, but still, why
in the end, there is still hope..."
Anonymt på Aug 29 2007, 11:30
Tack! Jag arkiverar hela texten här. På samma sida finns en del mycket viktiga erfarenheter av hur bakvänt vårt samhälle fungerar.
Det finns de som menar sig förstå VARFÖR vi människor gör tvärtom mot våra egna intressen: För att vi inte vill se hela oss själva;
förnekelse. Läs mer på föreningen Stoppa förstörelsen av världens hemsida och lyssna på Richard Lloyd Jones. Samt tänk. Själv.
Resan är målet!
(En till som försöker sticka hål på tystnaden: DSM/Jan Gillberg. Se ovan, varför nästan ingen vill lyssna.)
Anonymt på Aug 29 2007, 12:18
Fast jag förstår nu att din version är mer uppdaterad.
Anonymt på Aug 30 2007, 02:53
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