Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/

Wednesday, October

1. 2008

Andligt övergrepp
av Leif Erlingsson
2008-10-01
Man ska inte tycka synd om sig själv. Och visst, martyr och offerrollen är en fälla man inte bör fastna i. Ändå insåg jag i
dag att min hälsa tagit stryk just för att jag har förnekat min kropp rätten att känna vad den känner. Mina känslor har
stängts inne, så att jag utan övrig fysisk anledning ständigt kämpar med infektioner. Och min koncentrationsförmåga
har mycket snabbt försämrats så att jag just nu helt enkelt inte kan koncentrera mig på sådant som jag inte brinner för,
oavsett hur hårt jag försöker. Nej, jag går inte i formell terapi, jag har inte vågat då jag tvivlat på förståelse för min
upplevelse även från sådant håll. (Motivering nedan.) Men jag inser nu själv att jag är fullständigt känslomässigt
utbränd.
När jag våren 2004 efter 15 år med mormonerna till sist genomskådade de lögner mormonkyrkan bygger sin
verklighetsbeskrivning på, så innebar detta för mig en lång och hjärtslitande inre skilsmässoprocess. En process där jag
dock haft känslomässigt stöd i många andra avhoppare. Och i viss mån övriga samhällets förståelse. Se vidare "Varför
dessa långa avskedsbrev?" med flera länkar på mormon.lege.net.
När jag efter denna process efter nästan 50 år med samhället till sist genomskådade även de lögner samhället bygger
sin verklighetsbeskrivning på, så innebar detta för mig åter igen en lång och hjärtslitande inre skilsmässoprocess. En
process där jag förvisso också har haft känslomässigt stöd i många andra 'avhoppare'. Men definitivt inte det övriga
samhällets förståelse. Lika lite som mormonkyrkan visat mig och andra avhoppare någon som helst förståelse, eller för
den delen självinsikt angående vad den har utsatt oss för genom att förneka oss rätten till våra autentiska känslor. Se
vidare "Konspirationsteorins ursprung", "Den oändliga fräckhetens matematik", "Mental belägring" med flera länkar på
blog.lege.net, life.lege.net och mediekritik.lege.net.
Jag vill helst lämna samhället, liksom jag lämnade mormonkyrkan, för att ansluta mig till friska människor. Men
samhället visar tydligt att det inte accepterar avhoppare. I dag har mormonkyrkan tvingats acceptera avhopp, men
samhället har gått i motsatt riktning. Det övervakas och kontrolleras som aldrig förr. Därför innebär samhällets
förnekande av mina upplevelser ett långt värre övergrepp än när mormonkyrkan gjorde det. Jag har lämnat
mormonkyrkan bakom mig, även känslomässigt. "Been there, done that", som de säger. I relation till samhället däremot
känner jag mig fastlåst. Jag kan vare sig lämna samhället bakom mig, eller av samhället bli bekräftad i mina
upplevelser. För stunden måste jag erkänna denna känsla, som är verklig och som gör mig sjuk: Jag är utsatt för
andligt övergrepp, av ett sjukt samhälle.
______
Mina tvivel på möjligheterna till förståelse för min upplevelse i samband med eventuell terapi är inte utan grund. Redan
förståelsen för sådana upplevelser i samband med andliga rörelser upplevs som problematisk i en statlig utredning,
1998:113, som jag tog del av år 2004:Statens offentliga utredningar. 1998:113. I god tro : samhället och nyandligheten
: betänkande, av Utredningen om samhällets stöd till människor som av särskilda skäl befinner sig i psykiska
kristillstånd. Stockholm, 1998. 385 s. "Den av riksdagen bifallna motionen om en utredning om hälsomässiga
konsekvenser av vissa nyandliga rörelsers verksamhet, var bl.a. en följd av rapporter från psykiatrer, psykologer och
socialtjänstemän om bristfällig kunskap vid bemötandet av personer i olika kristillstånd som relaterats till medlemskap i
olika nyandliga rörelser. Det förekom även berättelser från tidigare medlemmar och deras anhöriga om oacceptabla
förhållanden i vissa religiösa rörelser. Motionen var således inte ett hugskott utan den grundades på ett synliggjort
missförhållande och en växande insikt om att samhället måste få kunskap för att kunna ge rätt vård och stöd till dem
som
drabbats."http://blog.lege.net/content/i_god_tro.pdfhttp://blog.lege.net/content/i_god_tro.txthttp://blog.lege.net/content/i_
god_tro__sammanfattning.txtOrginallänkar:http://regeringen.se/content/1/c6/02/32/46/cec79e9c.pdfhttp://regeringen.se/
sb/d/108/a/232461998:113 är en strålande utredning angående behovet av samhälleligt stöd till människor utsatta för
otillbörlig påverkan ("som därför befinner sig i psykiska kristillstånd"). Men sedan hände inget mer. Att stoppa otillbörlig
påverkan är i Sverige uppenbarligen inte en prioriterad verksamhet.
Till den som eventuellt tycker att jag kan lämna landet om jag inte gillar lögnerna vill jag säga att denna sjuka tyvärr inte
är begränsad till Sverige. Det är svårt att hitta något helt friskt land, även om det givetvis finns platser med betydligt fler
friska människor än här. Sådana platser är tyvärr ofta mer utsatta vad gäller planerade eller genomförda repressiva
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åtgärder från lögnarna, så hur man än vänder sig riskerar man hälsan.
En vän ringde medan jag skrev detta. Han behövde ett ID-kort, och hade läst på om vilken information som därvid
lagras. Det visar sig vara ytterligare ett exempel på "crazy making", att på ett manipulativt sätt ge motstridiga
uppgifter:"Nytt nationellt identitetskort : FAKTABLAD Justitiedepartementet Ju 05.19 · September 2005". "Kommer
biometrisk data att sparas i något register? Nej, om en myndighet tar fram biometriska data ur ansiktsbilden ska dessa
omedelbart förstöras efter att kortet har lämnats ut till sökanden eller efter att en kortkontroll genomförts. I ett centralt
register sparas samma information som finns på identitetskortet samt t.ex. beslut om en ansökan har
avslagits."http://blog.lege.net/content/6df9fd20.pdfhttp://blog.lege.net/content/6df9fd20.txthttp://regeringen.se/content/1/c
6/05/10/28/6df9fd20.pdfÅ ena sidan ska uppgifterna inte sparas men å andra sidan sparas de i centralt register. Det är
på samma sätt man förvirrar medlemmar av manipulativa kulter, så de inte litar på sitt eget förstånd.
Jag fick en kommentar från signaturen yeslove som frågar (2008-10-01 17:56) "Fråga tillbaka, du som är insatt i
kultfenomen: Vilka principer brukar man använda vid avprogrammering?" Detta efter mitt tack för hans genialiska
"Precis, felet verkar bestå i tron på ett invasionsförsvar innan vi har ett infiltrationsförsvar. Med ett sådant kunde vi
börjat se och tänka själva och sluta fungera som verktyg åt främmande makt i rollen som geostrategiskt bondeoffer."
Svaret på yesloves fråga har länge plågat mig, och tidigare även Mikael Wälivaara. Jag har i själva verket funderat på
frågan sedan våren 2004, då jag avprogrammerade mig själv ur mormonismen. Om man inte ersätter en
programmering med en annan, så anser jag att det bara finns ett sätt: Att bistå och underlätta för individen att själv
avprogrammera sig. Känslomässigt stöd, faktaresurser, ekonomiskt stöd under en tid, o.s.v.. Att avprogrammera sig är
ett oerhört omfattande projekt, som vänder upp och ned på hela livet. Att tro att allt bara ska fortsätta att fungera som
vanligt under denna process är väldigt optimistiskt, för att uttrycka sig lindrigt.
Många svenskar kommer snart att hamna i denna process, och kommer att behöva stöd. Hur ska detta lösas? Vi som
själva redan har gått igenom processen har alla uttömt våra egna resurser, och kan inte bidra ekonomiskt. Det vi
däremot kan ge är erfarenhet och känslomässigt stöd, om vi själva samtidigt ges ekonomisk uppbackning för vår egen
och våra familjers försörjning. Får vi själva ekonomisk uppbackning medan vi utför detta kärleksarbete, som iallafall jag
brinner för och har hur mycket känslomässig energi som helst för, så finns vi som erfarna
avprogrammeringsstödpersoner och som stöd och konsulthjälp åt läkare, psykiatrer, psykologer och socialtjänstemän.
Utan att nämna namn kan jag nämna att det i Sverige även finns avhoppare från andra religiösa samfund som också har
genomskådat vårt samhälles lögner, och som också har kapacitet som avprogrammeringsstödpersoner. I Förenta
Staterna är detta med att ha avprogrammerat sig själv från olika religiösa samfund än vanligare, vilket kanske förklarar
den större andliga medvetenheten där.
Till er som slår upp "andlig" i ordboken: Det som står där stämmer dåligt med hur de flesta människor tycks förstå
begreppet, även jag. Nämligen så att det inte har med religion utan med medvetenhet att göra. Boktips: läser just nu
"The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief" av Gregg Braden. Länktips: läser just nu "Catching The
Bug Of Synchronicity" av Paul Levy. Kontakta mig, när ni också kontakterat denna 'smitta'. :)
______
Leif Erlingsson
2008-10-01
PS: För att göra en anknytning till den aktuella finanskrisen så skickade Lars Österman tidigare i dag en länk till
ex-presidentkandidaten Dennis J. Kucinichs ovanligt sunda inlägg i "the financial bailout" debatten. Kucinich är en
själsfrände - han röstade nej till att rädda finansmännens skinn. Istället vill han att vanliga människors skinn ska
räddas. Om vi nämligen fortsätter att fördjupa krisen genom mer av det sjuka, så kan vi visserligen senarelägga
sammanbrottet. Men till priset av att det blir mycket värre. Som Lars Österman kommenterade i sitt mail, Kucinichs fru
jobbade på American Monetary Institute, AMI, monetary.org. AMI jobbar hårt för att rensa statsekonomin i USA på
"bankstergängen"- dagens parasiter.
Läs kommentarer här.
UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION

PDF "printout"

Andra bloggar om: andlig medvetenhet, andligt övergrepp, autentiska känslor, avhoppare, avprogrammering,
avprogrammeringsstödpersoner, bankstergängen, belägring, biometriska data, ensam är svag, finanskrisen,
geostrategiskt bondeoffer, hälsa, I god tro, infiltrationsförsvar, konspirationister, konspirationsteorier, Kucinich,
känslomässigt stöd, känslor, kärleksarbete, Leif Erlingsson, lögner, manipulation, martyr, medvetenhet, mental
belägring, mormonismen, mormonkyrkan, offer, otillbörlig påverkan, psykiatrer, psykiska kristillstånd, psykologer,
religiösa rörelser, samhället och nyandligheten, samhällets förståelse, samhällets lögner, sammanbrottet, sanningen,
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sjukt samhälle, socialtjänstemän, svaghet, synkronicitet, upplevelse, utbränd, utsatthet, verklighetsbeskrivning, vård och
stöd, övergrepp

Inlagd av Leif Erlingsson i Förnekelse, Konspirationsteorier, Gemensam berättelse / myt, Sociala
fantasisystem, Manipulation, Andligt uppvaknande, Fångar i systemet, Personlig integritet, USA,
Surrealistisk verklighet, Indoktrinering & hjärntvätt, Civilisationskritik kl 21:35
Men det står i vår grundlag (som ju egentligen är nyliberal i en mening= ej sociala sfären utan informationsfrihetslagen) = evangelisk
luthersk tro (Luther var sk antisemit).
Judarna har ju många gånger påståtts vara falska, lurendrejare, insmickrande och hycklande. Bla det Luther sa och empiri (frekvens).
Det är bra om rationella individer slår tillbaka (judarna har ju mkt ekonomi etc i usa). Dom klarar inte nyliberalism = utkonkurrerade
direkt utan har alltid haft intresse av olika lösningar.
Empiri (se judiska finanskapitalet etc).
Den ordning vi har i sv faller som ett korthus om bara vissa slutar å stötta s-modellen (inte rättvisa för någon). Bättre å riva ner en del.
Socialpsykologi rätt enkelt.
Singapore är ju ett exempel . USA kan man skita i - dom skiter i oss. Verkligen ingen förebild på något sätt.
Och borgarna fö har jag ingen symapti för på något sätt (bara som markör).
Bättre å utkonkurrera på något sätt.
offentlig religionsförbud
Prästers pension väck (brytit mot infofrihetsgrundlagen och ej med i organisation, tillhörighetslagen, och döp) = ska ej ha pension
(varit inblandad i gudstjänst sas)
Anonymt på Oct 2 2008, 14:36
Hör, du som har öron.
Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn:
Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.
Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man:
han är besatt!
Människosonen kom, och äter och dricker, och då säger man:
Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.
Men vishetens gärningar har gett visheten rätt
Anonymt på Oct 4 2008, 00:19
Jag fick i mailen en länk till en annan tvärtommänniska, Richard Boylan, Ph.D.. Förstår man inte vad jag håller på med, så lär man
inte heller förstå honom. Men för er med öron - vilket inte innebär att anamma allt, utan att ha en flexibel verklighetsuppfattning:
"Transition from Fourth To Fifth World: The "Thunder Beings" Return". Verkligheten tycks lite plastisk just nu, så ingen kan säga
något definitivt om framtiden (har någon någonsin kunnat det?!), utan man får treva sig fram. Länken nyss är ett sådant trevande.
Intuition och hjärta får större plats. Vi måste 'bara' lära oss förena intuition/hjärta med hjärna/rationellt logiskt tänkande. Det ena får
aldrig ha ensamt herravälde för då går det käpprätt åt h-e.
Anonymt på Oct 4 2008, 16:02
Super-lång ramble ON.
Alltså... Är det mig det är fel på? Som inte mår bra av alla lögner? Ska man tåla kompakt lögn? Nobelpristagaren Harold Pinter
menade att man inte skulle tåla lögn. Han blev kallad politisk idiot.
I ett nyhetsbrev jag fick i dag, "Vart tog reprisen vägen? - Motgift v 40 från SIEM", läste jag om den institutionella korruption som råder
bland stat, myndigheter och forskningsinstitutioner när det gäller att främja affärsintressen på bekostnad av allmänna och folkliga
intressen. Är det mig det är fel på, som inte passivt låter andra styra och ställa som de behagar med mitt liv och med min hälsa?
Till och med The World Wide Web Consortium (W3C) vill tydligen ha en märkning av webbsiter såsom opålitliga, om dessa sprider
forskningsresultat och data angående vaccination som strider mot några av deras konsortsiemedlemmars intressen läkemedelsföretag i just vaccinationsbranschen. ("Vart tog reprisen vägen? - Motgift v 40 från SIEM".)
"-Konspirationsteorier, sa grisen om slaktbilen..."
Var det fel av mig att lämna mormonkyrkan bara för att de ljög för mig? Jag menar, vi svenskar tycks ju i det stora acceptera
sakernas tillstånd utan större protest. Hur många bloggar skriver om detta? Var det rätt av judarna i nazityskland att utan uppror
snällt låta sig fösas in i godsvagnarna till koncentrationslägren? Min känsla säger mig att lögn är fel, sanning är rätt och att motstånd
mot lögn alltid är rätt.
Senaste nytt om finanskrisen: "Amerikanska horor" har klubbat "utpressningslagen": "Shock and Awe: Bipartisan Beltway Terrorists
Launch Economic 9/11 on the American People". Tydligen är denna version VÄRRE än den ursprungliga. "It's because they do not
serve the American people. They serve a very small yet brutally powerful ruling class."
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Det vi i Sverige borde diskutera är varför massmedia från längst till vänster, miljö-, till längst till höger - samtliga större - inte diskuterar
den systemkorruption som pågår. Om vi alltså inte snällt vill gå in i godsvagnarna för borttransport, då detta passar någon annan.
Inte ens fick vi förklarat för oss så folk förstår att Förenta Staternas president George W. Bush förlorade presidentvalet 2004 men
istället utsågs av en korrupt högsta domstol. Greg Palast visar detta bortom skuggan av tvivel i "The Best Democracy Money Can
Buy". Jag och andra misslyckades övertyga den svenska pressen att skriva om det 2004.
Andligt medvetna människor anser ofta att man inte bör ge energi åt det negativa genom att ge det uppmärksamhet. Är det därför
man inte ska skriva om systemkorruption som orsakar fattigdom? Betyder det att det t.ex. var fel att tala om nazismens brott under
andra världskriget? Vi måste, menar jag, tala om dessa moralfrågor. Vad som är 'rätt' och vad som är 'fel' kan vara en fråga om
perspektiv. För att vara drastisk, från nazismens perspektiv är det givetvis fel att tala illa om nazism. Men man behöver inte vara så
extrem i sina perspektivförflyttningar. Mer måttliga förflyttningar, och en förbehållslös dialog, kan ge värdefulla insikter.
Kanske det rentav är så att det svenska folket skulle tåla sanningen? - Oavsett om den presenteras ur en mångfald perspektiv. Vi
kan vara redo nu. Och de som inte är redo är ändå skickliga på att avskärma sitt medvetande. Det har jag gedigen erfarenhet av.
Det vill säga, den som inte vill veta kommer alltid att lyckas i denna avsikt. Vår kapacitet är långt större än vi vanligen tror - åt både
insikt och åt förnekelse, i enlighet med vår egen önskan.
Se Ravi Batra om "Prout and World Poverty" på Youtube nedan. Ekonomisk demokrati! Se även Catherine Austin Fitts om
binnikemask-ekonomin ännu längre ned, efter att ha lyssnat på Ravi Batra. Hon stöder med sina vittnesmål tesen att förenta
staternas regering är ett brottsyndikat - systemkorruption på högsta nivå, inkl justitiedepartementet.
http://www.youtube.com/watch?v=hvC7lbNmFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=anfwy9diy94&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9sJBT7iwH5g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N8VgJ_TGyi0&feature=related
Jämför ovanstående med Catherine Austin Fitts om binnikemask-ekonomin - citat och länkar från
http://blog.lege.net/?/86-Godtrogna-amerikaner.html#c1160 ... Hon säger alltså att US Department of Housing and Urban
Development (HUD) drivs som ett brottsyndikat. Och att det endast är möjligt om även bl.a. justitiedepartementet drivs sålunda.
Vilket endast är möjligt om hela regeringen är en del av ett brottssyndikat:
''Where is the Tapeworm's Brain?
The great mystery in all of this is who is really in charge. On one hand, we are watching an official action of the American
governmental apparatus. On the other hand, that governmental apparatus is now run by the private companies and banks that
operate the apparatus accounts and systems and finance its ever-growing debts. The investors behind these entities are global, not
American. This is not a picture of a sovereign government or leaders loyal to the American people. A review of global insurance risk
positions, debt and capital markets would show more about who is managing what than American politics. Indeed, Greg Palast of the
BBC has proved beyond a shadow of a doubt that Bush lost the election &#8211; something of no practical consequence thanks to
the Supreme Court and the corporate media.
The tapeworm is in control and eating into the people of America as it is eating into the people of Iraq. . . .
...
All solutions are found when we realize that this is something you and I can correct without wasting more time trying to find someone
in charge of the tapeworm to persuade them to change its ways. It can't change --- its too busy finding food to feed all of us.''
Notera vad hon säger: Systemet KAN INTE ÄNDRA SIG. Det är alldeles för upptaget. Det är DU OCH JAG som måste rätta till detta.
Ett hushåll och ett samhälle i taget. Jag ska börja läsa vad hon skriver! Låt det döende systemet dö - OCH LEV!
#1.4.1.1 Leif Erlingsson 2006-08-20 23:40
Länksamling, Catherine Austin Fitts & LÖSNINGEN
(Dessa länkar går till lokala backup-kopior, varifrån man kan se orginallänkarna.)
Mapping the Real Deal: The American Tapeworm (Part 1) Wednesday, 30 April 2003, 12:56 pm
Mapping the Real Deal: The American Tapeworm (Part 2) Thursday, 1 May 2003, 11:53 am
Real Deal: Economic Resurrection for My Neighbors -- SOLARI RISING Wednesday, 23 April 2003, 11:49 am
Hennes Solari site
#1.4.1.1.1 Leif Erlingsson 2006-08-21 22:38
Kort citat från den andra länken ovan:
''My worse fears of the illegality of the government financial operations were confirmed when the chief of staff to the chairman of the
HUD appropriations committee told me in the summer of 2000 that HUD was being run "as a criminal enterprise." HUD can only be
run as a criminal enterprise if the Department of Treasury, the Department of Justice, the NY Fed as depository and a group of
contractors like Lockheed, DynCorp, AMS, & JP Morgan Chase run it as a criminal enterprise.
If the lead attorneys and accountants for the US government are running HUD as a criminal enterprise, that means that the US
government is being run as a criminal enterprise. In short, the accounting, finances and the securities issuance operations of the US
government are part of a criminal enterprise.''
Kort sagt, USA är ett brottssyndikat. Vilket innebär att man genom att ha med USA att göra riskerar att själv dras in i brottslig
verksamhet.
#1.4.1.1.1.1 Leif Erlingsson 2006-08-21 22:45
Men om man nu mår dåligt av lögn... och jag är rädd att det påverkar mig mycket negativt, jag har svårt att släppa det. Betyder det
att det är jag som är sjuk? Typ, ta en Prozac och stig in i gaskammaren med ett leende på läpparna? Ja, det var ju lite överdrivet,
men vi leds av korrupta galningar.
Det är väl som Catherine Austin Fitts säger, vi kan inte förvänta oss något annat av systemet än att det ska förstöra sig själv. Detta är
det naturliga och logiska slutet för ett totalvansinnigt och livsfientligt system, att det självförstör sig. Vi enskilda måste hjälpa varandra
att organisera 'byar' genom vilka vi kan överleva, medan systemet dör...
Super-lång ramble OFF.
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Anonymt på Oct 4 2008, 21:28
Ett rop i natten Leif, men du är inte ensam och som du säger riskerar du nog, dessvärre, att få sällskap av många nyfattiga,
bostadslösa och desillusionerade i den nära framtiden.
Har funderat lite på det där med propaganda och tror att det egentligen är ganska få som verkligen tror på den. Media tappar ju läsare
och tittare så det bara ryker. Den primära funktionen verkar istället vara att alienera folk och få dem att sluta tro på någonting
överhuvud taget. Det gör att man också har svårt att tro på alternativa synsätt och så sluter man sig inom sig själv istället.
Och som du säger, hastighet i nyhetsförmedlingen är imperativ: Snabbaste lögnen vinner. Det finns också en annan poäng med lögn
och hyckleri, ju MER blatant och absurt hyckleriet är dessto effektivare propaganda. Hyckleri är inte främst defensivt för att ljuga sig ur
en intellektuell eller moralisk knipa utan offensivt för att skapa kognitiv dissonans i mottagaren, ett litet trauma som kan användas för
programmering. Det funkar alldeles förträffligt i enkelriktad massmedial kommunikation där man blir sittande med sin egen frustration i
knät och den enda man kan ge på nöten är fjärrkontrollen. Jag har i alla fall iaktagit min egen reaktion så att när jag utsätts för lögn så
uppstår en liten paus i min skalle, en förvirring men också en liten känsla av förlägenhet å lögnarens vägnar. Den pausen kan sedan
användas för att skicka in nästa påstående byggd på den första (skiktad lögn) varpå lätt yrsel inträder och det blir svårt att backtracka
och försvara sig. Alla debatter i TV till exempel är strukturerade så att dialog och argumentationsanalys är omöjlig. Hyckleriet är en
metod, ett retoriskt knep som funkar mycket sämre på ett forum eller i blogkommentarer.
Angående diskussionen i förra posten om objektförskjutning från natur och miljöförstöring till förstöring av informationsmiljön: Som
sagt en intuitiv och lös ide, kikade lite och hittade i alla fall det här memetiska lexikonet med ett vokabulär som jag tyckte på nåt sätt
fångar situationen:
IDEOSPHERE: The realm of memetic evolution, as the biosphere is the realm of biological evolution. The entire memetic ecology.
(Hofstadter.) The health of an ideosphere can be measured by its memetic diversity.
CULT : A sociotype of an auto-toxic meme-complex, composed of membots and/or memeoids. (GMG) Characteristics of cults include:
self-isolation of the infected group (or at least new recruits); brainwashing by repetitive exposure (inducing dependent mental states);
genetic functions discouraged (through celibacy, sterilization, devalued family) in favor of replication (proselytizing); and
leader-worship ("personality cult").
Ang. Levy: För min smak har artikeln alltför scientistisk och fluffig metaforik men han skriver så här:
"What is true individually is also true collectively - when we, as a species, find ourselves in an “impossible” situation with no exit plan,
it is this very kind of dilemma which constellates the healing and revelatory archetypal realm to become synchronistically activated."
Det låter ju lovande. Samtidighet och serialitet, det finns ett analogt fenomen med en hel del empiri iakttaget av Rupert Sheldrake
som inte kallar det synkronisitet utan "morfisk resonans". I Sheldrakes version etableras såna ickekausala och ickelokala styrmönster
i en punkt i tiden och förstärks genom repetition liksom vanor. MR vilar inte nödvändigtvis på någon symbolisk eller psykologisk
komponent utan kan handla om sådana mätbarheter som förändrad kristallisationstid för lösningar med organiska ämnen och
ändrade inlärningskurvor för dataspel vid upprepning hos fysiskt åtskilda individer. Empirin saknar såvitt jag vet en tillfreställande
fysikalisk förklaring. Sheldrake blev känd för en bok som heter den hundrade apan.
Angående personliga erfarenheter av "smittan" tycker jag det inträffar då och då att man lyfter luren men innan man slår nummret är
personen redan där. Det finns ju också perioder med osannolikt flyt där saker bara klickar i varann på ett fantastiskt sätt i långa
kedjor, tur-tracket kallade vi det då, det var länge sedan nu.
Anonymt på Oct 7 2008, 00:29
Tillägg: Jag tycker memetik är intressant för att det ger möjlighet att dissociera idiotier från person och möter därför mycket mindre
motstånd från egot. När det är möjligt att boota om, uppgradera och formatera om sin 'disk' utan att förlora identiteten eller hållas till
ansvar blir av och omprogrammering mycket enklare.
Anonymt på Oct 7 2008, 01:03
Är moderns omsorg och kärlekshandlingar för barnet en sk parasitically infecting meme?
Anonymt på Oct 13 2008, 10:24
För den lite naive nyblivne pappan som känner sig bortstött och bortglömd kan det kanske verka precis så men det är knappast en
hållning som skulle förbättra hans popularitet i moderskretsar. Vänder man frågan till ett påstående så skulle det alltså som meme
betraktat förmodligen ha låg spridning. I allmänhet är väl omsorg mer en instinkt än en kulturellt överförd ide, däremot att linda sina
barn för att de skulle känna sig trygga som man gjorde förr var kanske just ett sånt parasitically infecting meme.
http://en.wikipedia.org/wiki/Meme
"Richard Dawkins coined the word "meme" as a neologism in his book The Selfish Gene (1976) to describe how one might extend
evolutionary principles to explain the spread of ideas and cultural phenomena."
Anonymt på Oct 16 2008, 19:49
Det låter som om livet gett dig en tuff skola. Men jag tror att det finns en mening med allt och du tycks ta dig framåt. Samhället kan te
sig grymt särskilt kanske om man varit förskonad från denna påverkan i hos mormonerna. Att sedan bryta upp ur en gemenskap "sin
familj" måste var fruktansvärt. Jag kan omöjligt förstå vad du gått igenom och hoppas att du får fler insikter på din väg.
Anonymt på Oct 29 2008, 00:11
Ta't lugnt. Jag har inte brutit upp från någon familj. Men välkommen hit att kommentera. Alltid roligt att möta nya människor.
Angående mormonerna och samhället så blev jag knappast förskonad från samhället genom att gå med i mormonerna i vuxen ålder.
Angående samhället, citat från "Här handlar det inte om åsikter utan insikter":
"Det är oerhört viktigt att alla blir medvetna om just det som nästan ingen av oss vill se -- att det största onda i världen inte ligger i alla
yttre problem och missöden, utan finns inom oss själva. Om vi föredrar att fortsätta vara omedvetna om detta kommer vi oundvikligen
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gå mot självutplåning. Om det inte snarast sker en omfattande medvetandegörelse bland oss människor, så finns det inget som kan
stoppa förstörelsen av världen.
"Samhället är organiserat på ett sådant sätt att det förslavar människorna. Det lämnar nämligen ingen frihet åt känslor, tankar och
handlingar. De som har makten att organisera de sociala lagarna ser till att dessa motarbetar människor i största allmänhet, medan
de gynnar deras egna grupper. De vackraste känslorna brukar människan dölja, samtidigt som hon ger fritt utlopp åt ilskan,
avundsjukan, svartsjukan, girigheten osv. Vi är inte fria att hata, känna avund, lura eller angripa andra. Om vi gör det riskerar vi att
skada vårt innersta väsen och därmed förgöra vårt eget liv, som är det enda vi har och som dessutom är mycket kort. Psykiska och
fysiska sjukdomar är liksom ekonomiska och sociala brister resultatet av denna vår inversion;att ge frihet åt det onda samt spärra in
det goda och oss själva"
Säger psykoanalytikern/författaren Claudia Bernhardt Pacheco, från Brasilien
Själv försöker jag visa de vackra känslorna även utåt. Det är alldeles nödvändigt, om vi ska överleva. Av 'världsvisa' betraktas sånt
förstås som bevis på dårskap.
''Krishnamurti: "It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society." Could there be a psychotherapy that weans
its patients away from the sick society as part of their therapy and can give them an alternative stable ground from which they could
flourish?'' (http://www.moawarren.com/moafesto/psychology.php)
Jag är lite inne på samma tema själv, här ovan i "Andligt övergrepp". ("Jag vill helst lämna samhället, liksom jag lämnade
mormonkyrkan, för att ansluta mig till friska människor." etc.)
Anonymt på Oct 29 2008, 20:50
Förlåt - ser nu att du fnuttat "sin familj". Sorry, missade det när jag svarade ovan. Ja, "kyrkfamiljen" skär man ju av sig från, när man
lämnar dem. Men nya sociala kontakter har jag ingen brist på, så det är också lugnt.
Anonymt på Oct 29 2008, 20:54
Dessutom, ang. "kyrkfamiljen", så är det ju inte så att man inte kan ta kontakt. Men det blir väldigt tafatt från deras sida, och inte
givande från min, då vi ju har utvecklats åt olika håll.
Anonymt på Oct 29 2008, 21:01
Ouups. Också fel med "nya människor". När jag går in på din blogg känner jag igen dig - jag har kommenterat hos dig för ett bra tag
sedan. Så det kan gå. Välkommen hit iallafall. Och med tanke på din egen bloggs inriktning, se "Jag söker vägar att realisera mig
själv, det jag har tränat ett liv för att göra", en av kommentarerna på länken där jag lagt in denna text.
Anonymt på Oct 29 2008, 21:10
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