Under mer än ett sekel har
mänskligheten varit aningslösa
försökskaniner i ett överlagt ’socialt
ingenjörsexperiment’ som tänkts ut
i helvetet. Detta experiment
innefattar ett angrepp på samhällets
grundläggande religiösa och
moraliska stöttepelare. Detta ligger
på ett försåtligt sätt bakom den
rådande sociala upplösningen.
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KMR

SKAPAR OFFENTLIG MEDVETENHET
unskap är en vital del i alla initiativ som syftar till att
vända den krympande sociala spiralen. KMR tar ansvaret
för denna uppgift på allvar. Genom att göra KMRs
internet-sajt välkänd, genom böcker, informationsbrev och andra
publikationer får fler och fler patienter, familjer och människor
tillhörande olika yrkeskategorier, lagstiftare och många andra,
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korrekt information om psykiatri; de får veta att det går att göra
någonting åt den och att man bör göra det.
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4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR
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psykiatrisk teori (och förklaring till att personlighetsförändrande droger säljs) är att psykiska
störningar är ett resultat av en kemisk obalans i
hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns
det inga biologiska eller andra bevis som stödjer
detta. Elliot Valenstein, fil. dr, representant for en
stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska
experter och författare till boken Blaming the Brain
säger. ”Det finns inga tillgängliga tester för att
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en psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är
ensamma om att ha kunskap om mental
hälsa och psykiska ”sjukdomar”. Fakta visar
dock på motsatsen:
1. PSYKISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTE
MEDICINSKA SJUKDOMAR. Inom medicinen

existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett
tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av
symtom och orsak till dessa symtom eller förståelse
for deras fysiologi (funktion) måste etableras och
bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och
tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvisas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det
finns ännu inga psykiska ”sjukdomar” vars medicinska existens har bevisats.
2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED
PSYKISKA ”STÖRNINGAR”, INTE MED
PÅVISADE SJUKDOMAR. Medan man inom tradi-

tionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar
som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykiatri åt ”störningar”. I frånvaro av kända orsaker eller
fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett
hos många olika patienter för en störning eller
syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid
Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, ”är
alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störningar], grupper av symtom som anses vara relaterade
till varandra, inte sjukdomar.” Detta har dr Thomas
Szasz, professer emeritus i psykiatri, observerat,
”Det existerar inte något blodprov eller annat biologiskt test som kan användas för att konstatera om
mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns
för de flesta kroppsliga sjukdomar.”
3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN
TILL NÅGON ”PSYKISK STÖRNING”. Ledande

psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World
Psychiatric Association och National Institute of

Mental Health i USA medger att psykiatriker varken känner till orsaker eller botemedel för någon
psykisk störning eller vad deras ”behandlingar” har
för specifika effekter på patienterna. De har enbart
teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser
och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för
dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric
Association konstaterade, ”Den tid då psykiatriker
ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I
framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva
med sin sjukdom.”

5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE I
HJÄRNAN. Människor har problem och upprördhe-

ter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka
ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att
problemen kommer sig av obotliga ”hjärnsjukdomar” som bara kan lindras med farliga piller är
oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana
droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till
att människor tar till våld eller begår självmord. De
döljer de verkliga orsakerna till problemen och gör
individen mindre kapabel och hindrar därmed
möjligheterna till verkligt tillfrisknande och
framtidstro.

PSYKIATRIN-får din omvärld att bli fast på droger
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KMRs publikationer, som finns tillgängliga på 15 språk, informerar om psykiatrins skadliga inflytande på rasism, utbildning,
kvinnofrågor, rättsväsendet, drogrehabilitering, moral, våra
äldre, religion och många andra områden. Dessa omfattar bl.a.:

KAOS O C H TERRORISM-Skapat av psykiatrin
Rapport och rekommendationer om psykiatrins roll i den
internationella terrorismen
ATT SKAPA RASISM-Psykiatrins bedrägeri
Rapport och rekommendationer kring psykiatrins skapande av raskonflikter och etnisk rensning.
KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Internationell övervakare av mentalhälsovård

VARNING: Innan du slutar att ta psykiatriska droger behöver du
söka hjälp och råd av en kompetent icke-psykiatrisk läkare.
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INTRODUKTION
Människans Hopp Attackeras

V

ad är religionens ställning idag?
Dessa typer av dödlig skymf är visserligen ny,
I en amerikansk stad sade man till dess ursprung går tillbaka till senare delen av 1800pensionärerna att de inte kunde talet. Det var då som psykiatriker först försökte
sjunga gospel eller be före måltider- ersätta religion med sin ”själlösa vetenskap”. År
na i sitt kommunala församling- 1940 deklarerade psykiatrin öppet sina planer när
shem eftersom det var allmän plats. Först efter en den engelske psykiatrikern John Rawling Rees, en
utdragen rättsprocess fick de behålla dessa rät- medgrundare av WFMH, World Federation of
tigheter.
Mental Health, vände sig till ett nationellt råd för
Ett barn blev tillsagt att hon inte fick ge pen- mentalhygien och sade: Efter senaste världskriget
nor till sina skolkamhar vi utfört mycket för
rater eftersom det stod
att infiltrera i olika
Jesus på dem. Hon fråsociala organisationer
”Begreppen gott och ont, rätt eller fel,
gade gråtande sin
runtom i samhället. vi
och personligt ansvar har förvanskats så har gjort en bra attack
mamma varför skolan
hatar Jesus. Kelly
mot ett antal yrkesomofta under de senaste decennierna att
Shackelford, rådgivare
råden. De två lättaste
människor har få eller inga rättesnören
för Liberty Legal-instiav dem är naturligtvis
tutet, vittnade inför den
lärare och kyrkan …3
kvar med vilka man kan kontrollera,
amerikanska
kon[kursiveringen tillagd]
bedöma eller styra sitt uppträdande. Ord
gressen i dess hearing
En annan medom religiösa uttryck
grundare till WFMH,
som etik, moral, synd och ondska har
2004, ”Dessa små barn
den
kanadensiske
uppfattar budskapet.
psykiatrikern G. Brock
nästan försvunnit från vardagsspråket.”
Deras religion behandChisholm återinförde
– Jan Eastgate
las på samma sätt som
denna huvudplan år
en svordom. De får lära
1945 genom att göra
sig mycket tidigt att ”hålla sin religion för sig själv; religiösa värden till måltavla och anlita psykiatrikdet är något som är smutsigt och dåligt”.1
er för att göra ”rasen fri från dess förlamande börda
I mars 2004 godkände franska parlamentet en av gott och ont”.4 Genom att på ett illvilligt sätt misslag som förbjuder skolelever att bära religiösa sym- bruka gammaldags religiösa principer har psykiaboler i allmänna skolor, och detta inkluderar de trikerna gjort kriminellt beteende till något sunt och
sjalar och slöjor som många muslimska flickor bär, definierat synd och ondska som ”mental störning”.
kors som är för stora och de judiska kipporna.2
I sin bok The Death of Satan refererar författaren
Tydligen förekommer det attacker på religion, Andrew Delbanco till ”ondskans språk” som
men det är lika gammalt som religionen själv.
försvunnit och processen att ”ta ifrån ondskan dess
Dock är de rapporter om sexuell perversitet namn”. Fram till psykiatrins uppdykande hade
bland präster som fläckar rubrikerna i nästan alla samhället opererat med mycket tydliga idéer om
länder i världen med, skadeståndsanspråk på flera ”moralisk ondska”. Idag är vi mer benägna att
miljoner dollar som har riktats mot kyrkor och använda oss av eufemismer som ”beteendeprobvunnits, något helt nytt. Med detta har kyrkorna lem” eller ”personlighetsstörning”. Delbanco
funnit sig insyltade i problem som inte bara suger beskriver dessa som beteckningar ”…i vilka
ut andlig och materiell energi utan också i vissa begreppet ansvar har avlägsnats och individen
fall hotar deras överlevnad.
betraktas som en komponent med en bestämd

funktion. Om den misslyckas med att fungera som
förväntat blir den föremål för reparation eller den
avyttras; men det finns ingen verklig anledning att
anklaga de inblandade … Vi tänker i termer av att
rätta till den felaktiga delen, eller om den är i alltför dåligt skick, att slänga den.” 5
Som resultat av psykiatrikers undergrävande
plan för religion har begreppen gott och ont, rätt eller
fel, och personligt ansvar tagit så mycket stryk att
människor har få eller inga rättesnören kvar som de
kan använda för att kontrollera, bedöma eller styra
sitt uppträdande. Ord som etik, moral, synd och
ondska har nästan försvunnit från vardagsspråket.
Delbanco säger vidare: ”Ondskans repertoar
har aldrig varit större och aldrig någonsin har våra
reaktioner varit så svagt … [V]i kan inte med lätthet upptäcka förövaren … missdådarna är svårare
att upptäcka … Så djävulens verk återfinns överallt, men ingen vet var man kan hitta honom …
[O]ndska tenderar att hamna i det moderna livets
bakgrundsbrus … [V]i uppfattar något som inte
går att uttrycka med vår kulturs vokabulär.”
Konsekvenserna har varit ödesdigra för både
samhälle och religion. Det är inte så att själva ondskan har försvunnit – det finns otaliga bevis på att
ondskefullt eller destruktivt beteende löper okontrollerat i samhället – och det är lika svårt att konfrontera det som det alltid har varit. Det är dock
fortfarande så att alla vill leva i ett samhälle där
man känner igen och bekämpar ondska.
Eller vill man det?
I mer än hundra år har mänskligheten helt
omedvetet varit försökskaniner åt psykiatrins
avsiktligt utförda ”sociala manipulationsexperiment” som är som uppfanns i helvetet. Detta
experiment inbegriper angrepp på samhällets
grundläggande religiösa och moraliska fästen. Det
hade inte kunnat genomföras så länge som människor klart kunde uppfatta, uttrycka och handskas med ondska. Det ligger förrädiskt dolt bakom
den pågående sociala upplösningen. Och det är ett
koncentrat av ondska, maskerat bakom de mest
sociala utåtriktade företeelser.

Till helt nyligen var det religionen som försåg
människor med de moraliska och andliga riktmärken
som behövs för att skapa och vidmakthålla civilisationer som man kan vara stolt över. Religionen ger
den inspiration som behövs för att uppnå en högre
mening och syfte i livet. I det här krisläget, krävs det
att de religiösa ledarna tar de avgörande stegen.
Prästerskapet måste skaka av sig skämten om
själlös materialism som massproduceras av
psykologi och psykiatri och återbörda religionen
till de religiösa.
Religiösa ledare måste sannerligen ta ansvar,
inte bara för religionens överlevnad utan också för
mänsklighetens överlevnad.
Vänligen,

Jan Eastgate
President, Citizens Commission
on Human Rights International
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Moraliskt stöd etableras och återinförs genom världens religioner.
Närvaro av religion och utövning
har haft en civiliserande inflytande
på människan.
Idag har familjevärden, moral och
religion attackerats och utmålas
som något gammalmodigt av en
illasinnad psykiatrisk ”auktoritet”.

Socialt kaos (kriminalitet, våld,
utbredd omoral) har ökat samtidigt som religion har degraderats
av psykiatrin.

Teorin att ”människan är ett djur”
utan själ, vilket är psykiatrins
grund, lärdes ursprungligen ut vid
Leipzigs universitet i Tyskland i
slutet av 1800-talet och fördes
vidare av Pavlov, Freud och andra.

Genom att reducera andlighet
till psykologiska (hjärn-)faktorer,
har psykiatrin i det närmaste
saboterat religion som en
civiliserande kulturell kraft
Kampen mot religionen som utkämpades genom
den materialistiska utövningen av psykiatri och
psykologi banade väg för en religiös och moralisk
nedgång i världen. Wilhelm Wundt, den
experimentella psykiatrins fader (ovan) avfärdade
människans andliga natur som ovetenskaplig.

KAPITEL
ETT
Med Religionen
Som Måltavla

D

et finns väl ingen väl protesterar mot
Den här attacken är på god väg. En samvetslös
förändringar till det bättre, men män- kamp har utkämpats i årtionden, en kamp som reliskligheten överlever bäst i en omgivn- gionen hela tiden har förlorat.
ing som är förutsägbar och ordnad.
I ett halvt sekel, har religionen kritiserats på bred
Just de principer och värderingar som front som omodern, ovidkommande, ovetenskaplig
den moderna civilisationen bygger på, har i tysthet och därmed illa rustad att ta hand om problemen
angripits på ett illvilligt sätt och betecknats som förål- och stressen i det moderna samhället. Antonin
drade. Traditionella familjevärderingar har trängts Scalia i USA:s högsta domstol har noterat att
undan av ”nya”, mer ” progressiva”, och ”humanis- vårt så kallade världskloka samhälle har blivit
tiska” synsätt. Sex utan måttlighet framhävs som ett öppet fientligt mot människor med en religiös tro,
sätt att leva. En gång i tiden visste medborgarna att och hånfull mot sekteristiska traditioner och
rättvisan existerade för
trosuppfattningar.
att skydda de oskyldiga.
Vissa influenser och
Idag förväntas de känna
händelser har format rikNärvaron och utövningen av
sympati för de förment
tningen för det religiösa
”sinnessjuka”, som massoch moraliska förfallet
religionen har haft en civiliserande
mördare, barnmisshandvärlden över.
inverkan på människan. Om man
lare, sexuellt avvikande
Den materialistiska
och andra kriminella.
utövningen inom psykiangriper en kultur, skulle religionen
De som dikterar kulatri, psykologi och andra
vara den främsta måltavlan, för
turella förändringar har
närbesläktade grenar av
förstört idén om personden psykiatriska vården
genom att underminera religiösa
ligt ansvar.
är roten till problemet.
samfund kan man verkligen vara säker De har fått praktiskt taget
Ett av de tydligaste
och mest tragiska offren
fria tyglar i skapandet
på att det samhället underkuvas.
för dessa förändringar
av ”modernt” humanisär religionen. Sedan
tiskt tänkande under
urminnes tider har det
nästan hela det senaste
faktum att det finns en religion och att man århundradet.
utövar den, haft en civiliserande inverkan
Som ett resultat av de militaristiska regimerna i
på människan. Om man angriper en kultur, 1800-talets Tyskland, har dessa andligen berövade ideskulle religionen vara den främsta måltavlan, ologier, bestämt sig för en kurs som blivit tydlig först
för genom att underminera religiösa samfund under de senaste 50 åren. Konsekvensen av det är att
kan man verkligen vara säker på att det samhället kyrkorna har försvagats och att samhället har upplevt
underkuvas.
ett aldrig tidigare skådat kaos.
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Psykiatrin avlägsnar
själen

föreställningar [var] inte alls ett nödvändigt
etiskt ideal. Den innehåller i själva verket inslag
Ordet psykologi kommer från psyche (själ) och ologi som, vid en bedömning genom normerna i en
(studiet av); ämnet var ursprungligen ett religiöst och utvecklad moralisk medvetenhet, måste anses
filosofiskt ämne. Men i History of Psychiatry skrev dr minst sagt moraliskt oviktig för att inte säga rent
av omoralisk.”7
Franz G. Alexander och
dr T. Selesnick, ”Så länge
Till följd av denna
psykiatriska problem
nya ”utomordentliga”
handlar om ’själen’, ”kan
mentala vetenskap, var
endast präster och
det bara psykologer och
filosofer ta hand om dessa
psykiatriker som ägde
problem på ett yrkesmäsden rätta ”utvecklade,
sigt sätt.”6 Att omdefinera
moraliska medvetenmänniskans lidande i
heten” för att kunna leda
”medicinska” eller ”biol”tribunalen”, förklarade
ogiska” termer var halva
Wundt.
knepet i att rycka ut
Genom att reducera
andligt helande ur reliandligheten till psykologionen och placera det
giska faktorer, skröt
bestämt i psykiatrins
Wundts studenter med
domäner.
att denna nya psykologi
Detta åstadkoms år
hade blivit en ”vetenskap
utan en själ”. Historikern
1879 när den tyske
J.R. Kantor säger: ”Matepsykologen
Wilhelm
rialismen är i grunden en
Wundt
presenterade
ovetenskaplig rörelse, en
”experimentell” psykoloföreteelse som har att
gi för sina studenter vid
göra med social omdanuniversitetet i Leipzig.
ing och förändring. Inom
Wundt deklarerade
det religiösa området är
att själen var ett ”eneren materialist helt enkelt
giavfall” och att män”Vi har slukat alla slags fördärvliga saker som en ateist.”8
niskan bara var ett annat
slags djur. Teorin krävde
”Psykiatri”, som först
vi matats med av våra föräldrar, våra
rätt och slätt att mänmyntades 1808 av Johann
söndagskollärare, vanliga lärare, politiker,
niskan skulle betingas att
Reil, betyder
präster, dagstidningar och andra som har ett Christian
acceptera olika idéer om
”att bota själen” – det
eget intresse av att kontrollera oss … det
värdet av mänskligt liv.
kommer från iatros
ofrånkomliga resultatet är frustration,
Religionen, sade han, var
(läkare). Ironiskt nog har
”ett
slags
primitiv
psykiatriker aldrig sysslat
mindervärdeskänslor, neuroser och en
metafysik”, religiösa idéer
med saker som har att
oförmåga att njuta av livet, att tänka klart
och
känslor
hörde
göra med anden eller
eller att skapa en värld som är går att leva i.” själen, istället koncentrhemma i ”psykologins
– Dr G. Brock Chisholm,
domstol” och ”den ideala
erar de sig enbart på
psykiatriker,
medgrundare av
världen med religiösa
hjärnan.
World Federation for Mental Health, 1945
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Wundts materialistiska
idéer, förnekandet av själen
och religionen spreds över
världen av studenterna i
hans skola i Leipzig,
Tyskland (vänster).

Såväl
psykiatrin
Att sprida materialÅr 1879 deklarerade den tyske
istisk sekularisering
som psykologin blev
områden med en ”själBland de av Wundts
psykiatrikerna Wilhelm Wundt
lös” vetenskap och studistudenter som främst är
att själen var ett ”energiavfall”
et av människan blev
ansvariga för att ha
”officiellt” begränsat till
spridit hans läror över
och att människan bara var ett
den materiella världen –
världen, fanns den ryske
annat slags djur. Religiösa
kroppen och hjärnan.
psykologen och psykiaidéer och känslor hörde hemma,
Idén om att anden är ”en
trikern, Ivan Pavlov, som
förnuftig varelse, som
enligt mångas uppfatsade han, i ”psykologins domstol”.
kan skiljas från kroptning är den mest ökände
Idén om anden var ”vetenskapligt”
pen”, en tro som de flesförespråkaren av att
ta civiliserade människor
”människan är ett djur”.
förvisad till primitiva raser.
har, blev ”vetenskapligt”
Men amerikanerna
degraderad till primitiva
flockades också i Wundts
raser.9
lärosal. G. Stanley Hall,
Det är därför inte förvånande, att upptäcka att som var prästvigd, studerade anatomi, teologi,
religionen och filosofin – de krafter som antropologi och psykiatri i Tyskland. När han blev tilllyft upp mänskligheten ur barbariets frågad om hans studier gjorde honom mer eller minavgrund – hamnade på kollisionskurs med detta dre gudfruktig, svarade Hall: ”Mindre …” Hall blev
nya revolutionerande synsätt. Sekularisering den förste president i American Psychological Assoeller materialism tog kontroll; Wundts läror ciation. Han är grundaren av ”genetisk psykologi” och
förgrenade sig över världen genom hans blev känd för sin tillämpning av Wundts ”experistudenter.
mentella psykologi” på barns utveckling.
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”MÄNNISKAN DJURET”
Att Svärta Ned Religion

Ivan Pavlov

B

eryktade psykologiska ”experter” på 1800talet avfärdade religion och degraderade
människan till apnivån, och iscensatte
därmed samhällets moraliska förfall.
❚ Ivan Pavlov (ovan) försökte ta resultaten från
djurförsök med stimulus-respons och införa dem i det
mänskliga området som ”beteendepsykologi.” Hans
idéer har starkt påverkat psykologin under den första
halvan av 1900-talet.
❚ En av de mest beryktade antagonisterna mot
religion, psykologen Sigmund Freud från Wien,
deklarerade att religionen var ”fienden” och att andlig
tro var både vidskepelse och en ”allmän tvångsneuros”.
Han lärde ut att kunskaper tar en människa från
religionen vilken han ansåg vara ”förlegad”.
❚ År 1808 myntade Christian Reil först ordet
”psykiatri”, vilket betyder ”bota själen” – och kommer
från psyche (själ, ande) och iatros (läkare). Ironiskt
nog har psykiatrikerna för länge sedan övergett alla
idéer om att hjälpa anden eller själen för att i stället
koncentrera sig uteslutande på hjärnan.
❚ Psykologen G. Stanley Hall var ursprungligen prästvigd och studerade därefter psykologi vid
universitetet i Berlin 1868. Han gick därefter vidare
och grundade ”genetisk psykologi” och lärde därefter ut
att människan inte är något annat än en kombination
a kromosomer.
❚ Psykologen William James, som hade studerat
under Wundt, skrev att religiösa ledare typiskt nog
upplever ”patologiskt beteende”. James betecknade
grundaren till Kväkarreligionen som en psykopat eftersom han trodde att han fått sin inspiration från Gud.

Johann Christian Reil

Sigmund Freud

G. Stanley Hall

William James

William James studier hos Wundt inspirerade till
hans bok, The Varieties of Religious Experience. James levnadstecknare Clarence J. Karier berättar att med James,
”… övergår vi från en kultur där Gud står i centrum till
en kultur där människan står i centrum. Denna fundamentala förändring i västerländskt tänkande startade en
motsvarande förändring i den ideologiska strukturen i
samhällssystemet … Synd blev en sjukdom och sådana
religiösa ritualer som bikt, som är avsedda att lindra
skuld och sona synd, ersattes av psykoterapi, individuell och i grupp, som var avsedd att lindra skuldkänslorna vid ångest.”14
Genom att deklarera att religionen är ”fienden”,
ansåg den beryktade psykologen Sigmund Freud från
Wien att andlig tro var vidskepelse och ”en allmän
tvångsneuros”.15 Han föreställde sig också att kyrkan
skulle dö i händerna på psykiatrin. ”Den vetenskapliga
andan åstadkommer en speciell inställning till världsliga angelägenheter; inför religiösa angelägenheter tar den
en liten paus, tvekar, och slutligen går man över tröskeln
där också. I den här processen finns det inga stopp; ju fler
människor som kunskapsskatten blir tillgänglig för, desto
vanligare blir det att man lämnar den religiösa tron – till
att börja med bara dess förlegade och förkastliga fällor,
men senare även dess grundläggande teser.”16
Trots de falska slutledningarna av Wundts teori och
de idéer och åsikter som härleddes av hans studenter –
finns det rikliga empiriska bevis på att människan är helt
annorlunda och oändligt mer kapabel än ett djur. Dessa
falska teorier har fortsatt att stödja psykiatrins alla
insatser. Idag hävdar psykiatriker och psykologer fortfarande att människan är ett djur som ska formas och
kontrolleras. Regeringar har övertygats om den här idén
och anslår allmänna medel i miljardklassen till dem som
kan forma och kontrollera människor. Och psykiatrin
tillåter inte att bevis står i vägen.
Med religionen och dess grundläggande trossatser
under direkt attack genom spridning av sådana diametralt motsatta, materialistiska idéer, framförda på ett pompöst sätt, gick det bara några årtionden innan de sociala
och religiösa konsekvenserna blev uppenbara.

ATTACK MOT ANDLIGHETEN
Det Humanistiska Manifestets Attack

U

nder årtiondena mellan de två världskrigen,
då andlighet ifrågasattes och diskuterades,
blomstrade psykiatri och psykologi. John
Dewey, en anhängare till psykologen Wilhelm Wundt,
skapade 1933 Humanistiska manifestet som fastslår
”Det innebär en stor fara med en slutgiltig och som
vi tror ödesdiger identifiering av ordet religion med
doktriner och metoder som har mist sin betydelse
och är kraftlösa i att lösa problemet med att leva som
människa, under 1900-talet. Religion bör hellre vara
en ”mänsklig verksamhet” i riktning mot en ” …
öppen och oförbehållsam humanism”.”
En lista med 15 regler formulerades, inklusive:
❚ Religiösa humanister betraktar universum som
något som existerar i sig själv och inte skapats.
❚ Gränsdragningen mellan det heliga och det
världsliga kan inte längre upprätthållas.
❚ Humanismen kommer att slå in på en väg med
social- och mental hygien och motverka sentimentala
och orealistiska förhoppningar och önsketänkande.
År 1973 avlevererade ”Manifesto II” ett ännu mer
brutalt slag mot helighet och värdet i religion: ” …
humanisterna tror fortfarande att traditionell teism,
särskilt tron på en Gud som hör böner, som anses
leva och ha omsorg om människor, att höra och
förstå deras böner, och som kan göra någonting åt
dessa, är en obevisad och omodern tro. Traditionella moralkodexar … misslyckas i att bemöta dagens
och morgondagens trängande behov.”
”Löften om odödlig frälsning eller rädslan för evig
fördömelse är bådadera illusoriska och skadliga …
Den totala personligheten är en funktion av den biologiska organismen som verkar i ett socialt och kulturellt sammanhang. Det finns inga trovärdiga bevis
på att livet överlever kroppens död.”
År 1980, deklarerades det i Sekulär humanistisk
deklaration att människor skulle kunna leva
meningsfulla liv utan att behöva religiösa budord
eller prästerskap.

John Dewey

”Det innebär en stor fara med en
slutgiltig och som vi tror ödesdiger
identifiering av ordet religion med
doktriner och metoder som har mist
sin betydelse och är kraftlösa i att
lösa problemet med att leva som
människa, under 1900-talet.”
– Det humanistiska manifestet,
skapat av John Dewey, 1933
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I efterdyningarna till första världskriget, accepterade kyrkorna den
”hjälp” som erbjöds av psykiatriker
och psykologer för att lösa sociala
problem, och man sveks.
Även om de högtidligt lovade att
”uppmuntra” och tillhandahålla en
religion, så fortsatte psykiatrin att
avveckla och ogiltigförklara den.

År 1940 fastställde psykiatrin en
huvudplan som inkluderade att ta
hand om alla stora områden i
samhället, inklusive religionen.
Ledande brittiska och kanadensiska
psykiatriker basunerade öppet ut
behovet av att eliminera religiösa
värden och att ersätta religion med
en ”psykiatrisk statsreligion”.
Familjeenheten som länge hållits
helig av religionen, försvagades
medvetet av psykiatrins Världsfederation för mental hälsa, som ansåg
den vara ”det största hindret för en
bättre mental hälsa”. Varje
samhällssektor som har ”manövrerats” för att passa psykiatrins
beskrivningar har förstörts.

Beteendevetaren John B. Watsom (höger)
och andra psykologer inspirerades av Pavlov
när de förnekade existensen av själen och
talade nedsättande om människan och religionen.

KAPITEL
TVÅ
Psykiatrins Attack
På Religion

E

fter första världskriget möte kyrkorna en
❚ År 1928 tillade han, ”Ingen har någonsin
enorm mänsklig och social katastrof. ”Tri- rört vid själen eller har sett den i en provtub, eller har
bunalen” av modern mental vetenskap för- på något sätt.15
lorade inte tillfället att meddela religioner
❚ John Rawling Rees lade fram Strategisk planering
att de hade ”gjort lite för att förhindra” för mental hälsa och psykiatrins ”ansvar” att ta över
kriget och dess konsekvenser.13
områdena utbildning, juridik, medicin och kyrkan, och
Utifrån ett äkta intresse för enighet och fred fastslog dessutom: ”Vanliga människors liv, politik och
accepterade kyrkorna den ”hjälp” som lät altruistisk näringsliv bör alla stå under vårt inflytande … Om vi
och den nya vetenskapen för att lösa de sociala och ska infiltrera andra människors yrkesverksamhet och
politiska problemen. Psykiatri och psykologi försåg sociala verksamhet tror jag att vi måste imitera de totaldem med en förförande
itära och organisera någon
vision om hur de kunde
slags femtekolonnsakhjälpa. Dr Charle Dana,
tivitet!”*16
”Ingen
vet
exakt
hur
idén
om
professor i nervsystemens
Rees kollega och en
själen eller det övernaturliga
sjukdomar vid Cornells
ledande
kanadensisk
universitet medicinska colpsykiatriker, G. Brock
började. Det har antagligen sitt
lege i New York uttalade:
Chisholm, utvidgade den
ursprung i mänsklighetens
Han (psykiatrikern) måste
här huvudplanen i ett tal
allmänna lättja.”
hjälpa och lyfta upp reli1945: ”Rasen kommer inte
gionen hos dem som har
att räddas om den inte
– John B. Watson
beteendepsykolog, 1925
någon och ge religion eller
frigörs från sitt förvirrade
höga och positiva ideal till
och snedvridna emodem dom inte har det. Han
tionella och mentala sätt att
måste visa dem hur man kan leva lyckligt och använ- fungera … Att omtolka och slutligen [sic] utrota
da vetenskaplig effektivitet de krafter som naturen har begreppen rätt och fel, som har varit grunden för
givit dem.”14
utbildning av barn, att ersätta troslära med intelligent
Den utsträckta hand som erbjöd hjälp bar endast och förnuftigt tänkande … är de senkomna målen för
den förgiftade frukten av förräderi.
praktiskt taget all effektiv psykoterapi … Faktum är
❚ 1925 uttalade beteendepsykologen John B. Wat- att de flesta psykiatriker och psykologer … har klarat
son att. ”Ingen vet exakt hur idén om själen eller det sig undan dessa moraliska bojor och kan observera och
övernaturliga började. Det har antagligen sitt ursprung *Femtekolonn: Medborgare som i hemlighet hjälper en fiende, speciellt
i mänsklighetens allmänna lättja.
med sabotage och spionage.
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Psykiatrikern J.R.
Rees talade vid ett
möte i National
Council for Mental
Health i Storbritannien, och gav huvudragen för psykiatrins
”ansvar” att ta över
området religion och
iscensatte därmed
psykiatrins påföljande attack.

”Vi har gjort en effektiv attack
mot ett antal yrkesområden.
De två lättaste är naturligtvis
lärare och kyrkan; de två
svåraste är juridik och medicin.”
– Dr John Rawling Rees, brittisk psykiatriker,
vad som tycks vara
tänka fritt. Om rasen ska
Strategisk planering för mental hälsa, 1940
väsentligt för en sund perkunna frigöras från den
sonlighetsutveckling och
förlamande bördan av
vad som nu är känt att
gott och ont, måste det
vara
skadligt
för
utvecklandet
av ett barns personvara psykiatriker som tar det ursprungliga ansvaret
18
lighet.”
… [P]psykiatrin måste nu besluta om vad som ska bli
den mänskliga rasens omedelbara framtid; ingen
Så, medan traditionell religion underkastade sig
annan klarar det.” 17
en kritisk självrannsakan i kölvattnet efter två fruk1948 infördes Rees och Chisholms femtekolon- tansvärda världskrig, tog mentalvårdsideologierna
nsplan globalt med bildandet av Världsfederationen tillfället i akt att driva in pålen ännu längre in i reliför mental hälsa. Chisholm och Rees ledde förhan- gionens hjärta.
dlingarna. Vid en öppningskonferens med namnet
Psykiatriker Harry Stack Sullivan föreslog att
”Mental hälsa och världsmedborgarskap”, gav psyki- psykiatriker, som alla stora ”religiösa ledare, profeter
atriker ytterligare uttryck åt sina latenta ambitioner och till och med Jesus Kristus”, borde uppdatera reliför politisk och social kontroll. Religion identifierades gionen.19
som en måltavla för ”inriktning för mental hälsa”: ”Det
Och det gjorde de.
bör beaktas att accepterandet av synsättet på mental
Året därpå gick pastor Leslie Dixon Weatherhead
hälsa … medför en förpliktelse att kritiskt undersöka från metodistkyrkan i England samman med psykianågra av kyrkans läror, i ljuset av dagens insikt om triker Percy Backus för att etablera psykiatriska

KAPITEL TVÅ
Ps y ki a t r i n s At t a c k P å Rel i g i o n
12

kliniker som en utvidgning av församlingen och rekommenderade elchocker, djupsömnsbehandling (en
kombination av droger och elchocker – även känd som
förlängd narkos), psykokirurgi, lugnande medel och
hypnos som hjälpmedel för kristendom.20
Frukterna från dessa strategier är alltför verkliga.
Samhällets moralstruktur har varit och står under samlad attack, illa tilltufsad genom skilsmässor, arbet-

slöshet, drogmissbruk, analfabetism och en epidemi
av tonårsbrottslighet. Varje samhällssektor som har
”manövrerats” för att passa psykiatrins beskrivningar
har förstörts.
De som familjer i århundraden vänt sig till för
andlig vägledning – prästerskapet – hade hamnat
under en styrande hand av en ”expert” inom mentalvården.

FÖRNEKA KRISTENDOM
Att Vanhelga Helig Mark

P

nästan enbart storslagna idéer ...”23 – PSYKIATRIKER
WINFRED OVERHOLSER, PRESIDENT FÖR AMERICAN PSYCHIATRIC A SSOCIATION, SOM SADES I FÖRORDET TILL ALBERT
SCHWEITZERS THE PSYCHIATRIC STUDY OF JESUS, 1948

sykiatrins och psykologins grundläggande ideologiskt fientliga inställning mot religion och
moraliska normer, gör att dess fientlighet syns
i så gott som varje ord som de yttrar i ämnet. Inget
har varit för heligt för att undgå deras åsikt som
”expert”, inte ens Jesus Kristus.
Följande föraktfulla försök att beteckna den kristna trons grundare som en galning, och därmed
döma ut hela kristendomen som blott och bart en
neuros och illusion, lämnas inte för att häda utan
för att visa psykiatrins antireligiösa agenda:

❚ ”I korthet, naturen hos Jesus hallucinationer, som de beskrivs i de ortodoxa evangelierna, får
oss att dra slutsatsen att den kristna religionens
grundare led av religiös paranoia.”21 – CHARLES BINETS ANGLÉ, LA FOLIE DE JÉSUS (THE MADNESS OF JESUS),
1910
❚ ”Allt som vi vet om honom stämmer så exakt
med den kliniska bilden av paranoia att det är
knappast troligt att människor ens kan ifrågasätta
riktigheten i diagnosen.”22 – AMERIKANSKE PSYKIATRIKERN WILLIAM HIRSCH, CONCLUSIONS OF A PSYCHIATRIST,
1912

William Sargant

”… Jesus hade förmodligen
återgått till sitt snickeri
om han hade fått modern
[psykiatrisk] behandling.”

❚ ”Man kan vara oense med Schweitzer ... Han
tar för givet att om Jesus inte kände sig oförrättad
eller förföljd så utesluter det paranoid psykos. Det
är inte nödvändigtvis sant; en del paranoida har

– William Sargent,
brittisk psykiatriker, 1974
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I århundraden var själavård prästerskapets uppgift, och de använde
religiösa läror för att ge tröst.
Psykiatrin skyllde andra världskriget på religionens misslyckande att lösa människans
omänsklighet mot människan,
och öppnade dörren för psykiatrins och psykologins ”lösningar”.
År 1952 hade de flesta amerikanska prästseminarier och teologiska
skolor undervisning i psykologi.
För en del prästkandidater inkluderade förberedelsen för ett liv i celibat psykologibaserade seminarier,
som faktiskt väckte sexuell lust.
Eftersom psykiatrin hävdade att
människans problem var ett biologiskt – inte andligt – problem,
försäkrade de kyrkor att de kunde
hjälpa sexuellt störda präster.
Senaste års pedofilskandal bland
präster kan spåras direkt till psykiatrins omstörtning av religion och
infiltrering av kyrkan.

Religiösa människor har svikits av
den tyske psykologen Kurt Lewins
(ovan) sensitivitetsträning och andra
psykologiska metoder som växte ut
från ateismens rötter.

KAPITEL
TRE
Att Förvanska
Själavård

I

nnan själavården påverkades av psykiatrin
Psykologen Ed Schein, som studerade
och psykologin, var den en av de viktigaste hjärntvättstekniker i Korea, medgav att den
och mest respekterade verksamheterna för metod som användes, ovetande av kyrkan, för att
präster. I århundraden har det varit präster- utbilda präster och ge råd åt församskapets uppgift att ta hand om försam- lingsmedlemmar härstammade från Pavlovs
lingsmedlemmarnas andliga behov. Genom att hjärntvättstekniker.25
hänvisa till religiösa trossatser, hjälpte de till att ge
Författaren Gary Allen beskrev senare sensimening åt livet genom att ge andlig tröst och styr- tivitetsträningens effekt på moral: ”Efter att ha hört
ka åt behövande.
andra erkänna sina fel,
Eftersom själavård
är man benägen att
utgjorde ett större hintycka att ens egna
”Få pastorer är villiga att ta sig
der för psykiatrins infilgärningar inte var så
tid att undersöka bevisen,
tration i kyrkorna,
farliga när allt kommer
hamnade själavården i
omkring, vilket gör att
fundera på konsekvenserna,
fokus för en samlad
man accepterar lägre
konfrontera bedrägerierna, och
attack. Chisholm använmoraliska normer …
informera sitt folk om psykologins
da andra världskriget
Kort sagt, sensitivitetsom ett ”bevis” på den misslyckande i att bli godkänd som en sträning ger ’förändring’
traditionella religionens
genom att strukturera
vetenskap för mental hälsa.”
misslyckande i att
om lojaliteterna bort
komma med lösningarfrån familjen, hemmet,
– Ed Bulkley, Varför kristna inte
na på människans
kyrkan och arbetskamkan lita på psykologin, 1993
omänsklighet mot mänraten … Deltagare …
niskan. I dess plats börtvingas att göra ett
jade psykiatrin och psykologin att torgföra sin hemskt val: moraliska principer eller moralisk
”överlägsna” typ av rådgivning som man påstod olydnad.”26
var vetenskapligt belagd.
Men eftersom man sade att det var den snabPå 1950-talet hittade den tyskfödde psykolo- bast växande samhällsverksamheten vid den
gen Kurt Lewin och hans kolleger på en psykolo- tiden, spred det sig snabbt till religiösa ledare och
gisk idé i USA som kallades för ”T-gruppen” kyrkor, inklusive Kyrkornas nationella råd (NCC)
(T för träning). Termen ”sensitivitetsträning” och Kyrkornas världsråd.27
utvecklades av ”T-gruppen”. Den beskrevs som
År 1952, gjorde man en undersökning i USA
ha ”utvecklats för att studera hur människor och 83 % av mer än 100 teologiska seminarier och
kunde manipuleras socialt och psykologiskt så att teologiska skolor hade en eller flera kurser i
psykologi. År 1961 hade cirka 9 000 präster studde gjorde sig av med själen …”24
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”sammansmältning av
erat psykologibaserade
psykologi och teologi i
kurser för ”klinisk
klinisk praktik” och
själavård”.
Antalet
man inriktar sig på
psykiatriker som var
psykologiska idéer som
medlemmar var fler än
”ständig psykisk sjukprästerna, det gick sex
dom, neuropsykolopsykiatriker på fem
giska
störningar,
präster, i Akademin för
depression,
(och)
familreligion och mentalvård
28
jedysfunktion.”]
i USA. Den amerikanDen hastighet och
ska föreningen för
effektivitet
varmed teolkristna rådgivare har
ogisk
själavård
avveckvuxit från 700 yrkesutölades
illustrerades
vare inom psykiatrin år
tydligt vid en psykia1991, till 50 000 idag.29
trisk konferens i StorbriI boken Varför krist- Carl Rogers
tannien år 1967. En
na inte kan lita på psykolonedslående
påminnelse
gin, skrev Ed Bulkley,
”Vi
kan
välja
att
använda
vår
växande
av
Brock
Chisholms
”få pastorer är villiga att
program
var
när pastor
ta sig tid att undersöka
kunskap till att förslava människor med
Canon
Sydney
Evans
bevisen, fundera på
metoder
som
aldrig
någon
har
drömt
om,
sade:
”Vad
betyder
perkonsekvenserna, konutplåna
deras
personligheter,
kontrollera
sonligt
ansvar
i
ljuset
av
frontera bedrägerierna,
psykoanalysens
uppoch informera sitt folk dem genom så omsorgsfullt valda metoder
täckter? Går orden rätt
om psykologins misslyatt
de
kanske
aldrig
blir
medvetna
om
att
och fel att använda mer
ckande i att bli godkänd
de
förlorat
sin
identitet.”
i
ljuset av våra nya kunsom en vetenskap för
skaper
om tvångsmäsmental hälsa.” Bulkley
– Carl R. Rogers, före detta president i
siga
beteendemönster?
sade vidare: ”Kristna
American Psychological Association
… Jag tror att det är en
kolleger och seminarier
tragedi inom kristenhar gått på det här
otroliga bedrägeriet och uppmanar nu domen att man har blandat ihop den med moral
entusiastiskt kristna att underordna sig insikter- … ”31
na, metoderna och upptäckterna i sekulär
Den kliniske psykologen Paul Pruyser rappsykologi.”30
porterade om den skadliga påverkan från de
Begrunda att ett berömt teologiskt seminari- ”psykologiska ämnena på utbildningen av
um ändrade sin läroplan för ”Teologisk själavård” präster.” ”Ordet själ har mist sin betydelse och
1950 för att inkludera en kurs med titeln, även sin sannolikhet … [prästen] kommer att
”Själavård”. Beskrivningen av kursen inkluder- upptäcka att oavsett om han vill det eller inte, så
ade: ” … fysisk sjukdom, symtom på nervöst står även han i främsta ledet som en mentalvårbetingade och mentala behov; balanserade och dare eller blir ansedd att vara en sådan av speobalanserade personligheter; upptäckter i mod- cialisterna inom mentalvården.”32
ern psykiatri och deras utvärdering i kristna,
I boken Myten om psykoterapi, säger dr
evangeliska termer … ”[I läroplanen för 2004 finns Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri, att
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hans främsta syfte med att skriva boken var ” …
att, genom att det gick utför med religionen och
genom tillväxten av naturvetenskapen på 1700talet, visa hur botandet av (syndiga) själar som
hade varit en integrerad del av den kristna religionen, stöptes om till att bota (sjuka) sinnen, och
blev en integrerad del av den medicinska vetenskapen.”33
Traditionen, arvet och utövningen av andligt
baserad själavård har successivt ersatts av humanistisk, psykologisk rådgivning tills det nått
en punkt där det för närvarande nästan inte
existerar.

ORSAKEN TILL DET MORALISKA
FÖRDÄRVET
1950 publicerades för första gången den
amerikanska tidskriften Pastoral Psychology. Carl
Rogers, berömd humanist och psykolog, tidigare
president för American Psychological Association,
satt i styrelsen for tidskriften.
Rogers har en gång sagt: ” Vi kan välja att
använda vår växande kunskap till att förslava
människor med metoder som aldrig någon har
drömt om, utplåna deras personligheter, kon-

trollera dem genom så omsorgsfullt valda
metoder att de kanske aldrig blir medvetna om
att de förlorat sin identitet.”34
Sponsrad av National Institute of Mental
Health ledde Rogers 1964 ett experiment på människor som tillhörde olika religiösa ordnar, som
t.ex. Sisters of Mercy, Sisters of Providence, jesuiter, franciskaner och andra katolska organisationer. Den katolske psykologen William Coulson,
som samarbetade med Rogers medgav senare att
de psykologiska metoder som använts på de
religiösa var avsedda att ”framkalla en epidemi
av dåligt sexuellt uppförande bland präster och
terapeuter, och gav upp utövningen.35
Studien avslutades efter bara två år. Vid det
laget hade en av de grupper som varit föremål för
Rogers experiment, Sisters of the Immaculate
Heart of Mary, (IHM) splittrats. År 1993 sade
Coulson till Catholic Press: ”Vi korrumperade en
hel rad religiösa ordnar på västkusten under 60talet genom att få nunnorna och prästerna att
prata om sina bedrövelser … Det fanns ungefär
560 nunnor när vi började. Inom ett år efter vårt
första besök anhöll 300 nunnor Rom om att få bli
befriade från sina löften. De ville inte stå under

Fördärvet Av Tron

D

en katolske psykologen
William Coulson berättade för
Catholic Press att studier som
genomfördes på religiösa ordnar på 1960talet hade korrumperat dessa. En studie
avslutades efter bara två år. Vid det laget
hade en av de grupper som varit föremål
för Rogers experiment, Sisters of the Immaculate Heart of Mary, (IHM) splittrats. Där
fanns omkring 560 nunnor när vi började.
Inom ett år efter vårt första besök anhöll
300 nunnor Rom om att få bli befriade från
sina löften. De ville inte stå under någons
auktoritet annat än auktoriteten hos sina
inre härskande jag”, bekände Coulson.

William Coulson

någons auktoritet annat
Idag erbjuder teolDe psykologiska metoder som
än auktoriteten hos sina
ogiska
seminarier
inre härskande jag.”
kurser i ”människans
använts på präster var avsedda att
Coulson
sade
sexualitet” för att finna
”framkalla en epidemi av dåligt
vidare: ”Slutresultatet
och behandla ”sexuelav sexutbildning, som
la störningar” och
sexuellt uppförande bland präster
Carl Rogers bedriver
”psykosexuella
och terapeuter … ”
den, är ökad sexuell
störningar”.
– William Coulson, psykolog, 1993
erfarenhet. HumanisNär man beaktar
tisk psykoterapi som
William
Coulsons
praktiskt taget tagit
medgivande att resulöver USA:s kyrkor … dominerar så många for- tatet av sexutbildning är ”mer sexuell erfarenhet”,
mer av avvikande utbildning som sexutbild- så finns inga tvivel om psykologernas intention
ning. ...36 Han sade att både han och Rogers visste eller vad de vill åstadkomma med dessa kurser.
att vad de hade skapat hade varit ”verkligt
ondskefullt”.
Sexuell perversion använd som vapen
År 1992 hölls ett gruppdynamiskt seminariI World History of Psychiatry skriver författaren
um kallat ”Orientering för ett liv i celibat” för John G. Howles, ”Så länge de psykiatriska probstuderanden vid en teologisk institution i lemen handlade om ’själen’ kunde prästerna och
Freiburg, Tyskland. Frågeformulär delades ut och filosoferna engagera sig professionellt i sådana
de innehöll otaliga tomrum att fylla i med svar på problem.”39 För att omdefiniera människans probfrågor om sexuell aktivitet:
lem och kriminella uppförande i ”medicinska”
❚ ”Jag anser att en förutsättningen för sexuell eller ”biologiska” termer bestod halva tricket i att
njutning är…”
successivt länka över andligt helande över till
❚ ” Den mest spännande sexuella erfarenheten psykiatrins domäner. Den andra halvan av trickdär jag kände mig speciellt fysiskt och emotionellt et var att använda det här för att locka kyrkor att
lycklig var ...”
hänvisa sina ”sexuellt störda präster” för ”pro❚ ”För tillfället kan jag tillfredsställa mitt fessionell hjälp”.
behov av ömhet och erotik i följande omfatÅr 1951 anställde Institute of Living Psychiatry
tning...”
i Connectitcut, USA, en chefspsykiatriker, Fran❚ ”Jag uppskattar mina möjligheter att uttryc- cis J. Braceland, senare president för American
ka mig erotiskt som följer…”
Psychiatric Association (APA). Enligt en artikel i
❚ ”Den tidigaste erotiska upplevelsen jag kan The New Yorker 2003 hade Braceland tagit kontakt
minnas var...”
med katolska biskopar att bett dem upphöra med
❚ ”De tre viktigaste önskningarna jag har för sin ”nedärvda antipati” mot psykiatrins läror och
framtiden angående erotik är…”37
att söka hjälp för präster som har problem”. Med
Deltagare uppmanades att ”göra rörelser med Bracelands höga anseende bland biskoparna börbäckenet fram och tillbaka” och hålla kuddar jade Institute of Living nu ta emot remisser.40
framför sig och trycka sig mot en annans genitalÅr 1986 anklagades en präst för ofredande
ier. Tidningen Swiss Catholic Weekly rapporterade av barn. Det var känt att han tidigare hade sysslat
1994 att det i stället för att vara en orientering till med pedofili och att han hade fått psykiatrisk
liv i celibat snarare var en ”förförelse av framtida behandling. Han överfördes till Institutte of Livpräster”, mera inriktad på att ”väcka lusten för ing för psykiatrisk behandling. I hans journal
sex”.38
hade en dr Robert Swords skrivit: ”Det var inte
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ett klassiskt fall av pedofili; övergreppen var sporadiska och upphörde till sist och hade en lekfull
barnslig karaktär. De var inte sexuellt stimulerande eller erotiskt betonade, och de var inte
sadistiska eller utan ånger.” Psykiatrikern gav
rådet att prästen skulle återvända till sin församling, men sade att det slutgiltiga beslutet låg
hos kyrkan.
”Patienten försäkrade att dessa impulsiva
episoder av pedofili nu var under kontroll och att
han hade organiserat sitt liv på ett mera konstruktivt sätt, sedan han börjat med psykoterapi
och träffat en psykiatriker för tio år sedan,” skrev
dr Swords.
År 1991 inkom fler
rapporter om sexuella
”Att kyrkor använder sig av psykiatrin, eller
övergrepp mot barn av
samme präst. Med
för att vara mer specifik, att biskoparna
utgångspunkt i psykiatrikernas utlåtande var
har som policy att skicka präster som de
att prästen var ”sjuk”
misstänks ha antastat barn till psykiatriker
och inte kriminell och
han remitterades därför
och psykologer i stället för att anmäla
till en annan psykiadem till polisen har blivit en mycket
trisk enhet. Där undersöktes patienter bl.a.
störande och dyr verksamhet …”
med en plethysmograf
– Barry Werth,
– ett instrument som
journalist,
2003
anslöts till genitalierna
för att mäta sexuell
upphetsning – och
videofilmades. Prästen medgav slutligen att han
varit pedofil sedan 1960. I september 2002 gick
ärkestiftet i Boston med på förlikning i 86
rättsfall mot sin präst på 10 miljoner dollar – ett
högt pris att betala för att ödeläggande psykiatriska råd.
En journalist, Barry Werth, skrev: ”Att kyrkor
använder sig av psykiatrin, eller för att vara mer
specifik, att biskoparna har som policy att skicka
präster som de misstänks ha antastat barn till
psykiatriker och psykologer i stället för att anmäla
dem till polisen har blivit en mycket störande och
dyr verksamhet … 41
Pastor Christopher Coyne meddelade i september
2003 att ärkestiftet i Boston skulle betala ut 85
miljoner dollar till mer än 500 personer som hade
blivit sexuellt utnyttjade av romersk-katolska präster.
Kyrkas tillit till psykiatriska råd har stått dem dyrt,
både finansiellt och i att människors liv skadats.

VIKTIGA FAKTA

1
2

3
4

Det är ett väldokumenterat medicinskt faktum att fysiska sjukdomar som inte får någon diagnos
och inte behandlas, skapar
samma mentala system som
psykiatrin har valt att definiera
som ”psykiska störningar”.
Det finns humana alternativ till
det psykiatriska monopolet.
Människor i förtvivlade situationer måste kunna få korrekt och
effektiv medicinsk vård.
Den italienske läkaren dr Giorgio
Antonucci erbjöd drogfri behandling till patienter som psykiatriker har betecknat som ”farlig”,
men som med korrekt medicinsk
vår och kommunikation blev
utskrivna från sjukhuset.
Användningen av fysiska och
mekaniska tvångsmedel i psykiatrin är ett personligt övervåld
och bör förbjudas i lag.

Skapandet av falska ”störningar” enligt uppräkningen i
psykiatrins Diagnostisk och statistisk handbok
(DSM) och avsnittet om mentala sjukdomar i
Internationell klassificering av sjukdomar

(ICD) gör det möjligt för den psykiatriska yrkeskåren att ge
diagnoser och droger åt miljontals människor, vilket är
mycket lönsamt.

KAPITEL
FYRA
Ondska Förklädd
Till ”Vetenskap”

O

m kyrkorna gjorde en närmare under- sonanalys eller psykoterapi i misslyckade försök att bätsökning, skulle de bland annat upptäcka tra sig.44
att psykiatriker och psykologer står för
Psykiatriker och psykologer har den högsta
majoriteten av de sexuella övergrepp skilsmässofrekvensen och självmordsfrekvensen bland
som begåtts av människor inom läkare. I USA har 40 % av alla psykiatriker stämts för
vårdyrkena, samt att deras ”terapier” eller ”behan- felbehandlingar under sin karriär. 45
dlingar” är fullständigt ovetenskapliga och dessutom
Det här är knappast experter som kyrkor skulle
helt ineffektiva.
avlöna.
När det gäller barnMinst 10 % av världens 650 000 psykiatriker
misshandel finns inga som
Diagnostiskt förräderi
överträffar psykiatrikerna
Vad består en sann
och psykologer medger att de förgripit sig
och psykologerna. En
vetenskap
av? Ed Bulkley
sexuellt på sina patienter. Bland psykiatriker och
studie från 2001 visade att
understryker i Varför kristen av tjugo klienter som psykologer finner man också den högsta andelen na inte kan lita på psykologin,
utsatts for sexuella överatt det är de systematiskt
drogmissbruk, de flesta skilsmässorna och
grepp av sin terapeut var
arrangerade kunskaperna
självmord bland läkare. Det här är knappast
minderårig. De kvinnliga
om den materiella världen
offrens ålder varierade från ”experter” som kyrkor ska hänvisa människor till. som har samlats i en
3 år till 17 år och de manliprocess bestående av fyra
ga offrens från 7 år till 16
steg: 1) observation av
år.42 Medelåldern för flickor var 7 år och för pojkar 12.43 fenomen, 2) insamlande av data, 3) skapandet av en
I en artikel i tidskriften Insight i Washington D.C. hypotes eller teori genom induktivt resonemang och 4)
den 26 april 1999 bagatelliserades brottet av den kliniska prövning av hypotesen genom upprepad observation
professorn i barnpsykologi Richard Gardner: ”Samhäl- och kontrollerade experiment. Den bör fungera och vara
lets överdrivet moraliska och bestraffande reaktioner oföränderligt rätt.
mot pedofiler … är enligt min mening långt bortom
Klarar psykiatri och psykologi testet? Svaret är ett
brottens allvar.” Han sade att pedofili tjänar fortplant- kategoriskt nej.
ningssyften!
Websters Dictionary definierar fiction som ”något
Minst 10 % av de 650 000 psykiatrikerna och som man hittat på eller föreställer sig”. Vem som helst
psykologerna i världen erkänner sexuella övergrepp på som läser psykiatrins Diagnostisk och Statistisk Manual
sina patienter. Enligt en studie kan siffran vara så hög för Mentala Störningar (DSM-IV) och kapitlet för
psykiska sjukdomar och störningar i International Classom 25 % – mer än 162 000 fall.
År 1997 avslöjade en kanadensisk studie att av de sification of Diseases (ICD, tionde utgåvan) kommer att
10 % som medgav sexuella övergrepp på patienter var finna det svårt att sätta in dessa diagnoser i någon
80 % återfallsförbrytare. Många hade genomgått per- annan kategori än den (fiktion).
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OMORALISKA RÅDGIVARE
Att Överse Med Kriminalitet
Den höga frekvensen av personer inom det psykiatriska yrkesområdet som fått
fällande domar, vederlägger att de skulle vara experter på att förstå det mänskliga psyket. En genomgång av drygt 800 domar av psykiatriker, psykologer
och psykoterapeuter mellan 1998 och 2004 visar att 43 % av domarna
gällde bedrägerier, stöld och förskingring, 32 % gällde sexuella brott och 6 %
gällde dråp och mord. Här följer några exempel:

▲

– Ty C. Colbert, klinisk psykolog, 2001

▲

BJARNE SKOVSAGER
Skovsager var dansk psykolog och dömdes
2002 till sex års fängelse för många och
svåra sexuella övergrepp – inklusive
anala samlag och sedlighetssårande bilder
– mot tre pojkar i åldern 7 till 11 år.

ANTONIO DEGUZMAN
DeGuzman, ungdomspsykiatriker
från Massachusetts, dömdes till 3–4
års fängelse och 15 års skyddstillsyn
för att ha gjort närmanden mot tre
unga manliga patienter.

▲

▲

CHRISTOPHER ALLISON
Allison, psykiatriker från Storbritannien
dömdes till fängelse i 10 år för våldtäkt
och sexuella övergrepp mot sex patienter.

För att anamma psykiatrins biologiska
modell måste man ”tro på en materialistisk,
icke-andlig värld … den medicinska
modellen hävdar att det inte finns någon
mental aktivitet som beror på en andlig
dimension. All aktivitet, även ens religiösa
tro eller tron på Gud är ingenting annat än
hjärnans verk.”

DONALD PERSSON
Persson, psykolog från Utah, beskrev
sig själv som en ”moralisk” person när
han blev dömd till 10 års fängelse för
våldtäkt av en 12-årig flicka. Det
fanns tecken som tydde på att han
kan ha gjort övergrepp mot inte mindre än 16 unga flickor – många av
dem var under fem år – sedan 1975.

Dr Thomas Szasz säger: ”Om en ’sjukdom’ ska
kunna ha vetenskaplig betydelse, måste den på något
sätt kunna betraktas, mätas eller testas på ett vetenskapligt sätt som genom ett blodprov eller en electroencefalograf. Om den inte kan mätas på sådant
sätt – som i fallet med … ’mental sjukdom´ – då är
frasen ’sjukdom’ i bästa fall en metafor … och då är
’behandling’ av dessa ’sjukdomar’ … ett ovetenskapligt företag.”46
Den kanadensiska psykologen Tana Dinesen
säger, ”I motsats till medicinska diagnoser som framför en trolig orsak, lämplig behandling och sannolik
prognos så är de störningar som listats i DSM-IV och
ICD-10 termer man kommit fram till genom samtycke” – en omröstning bland medlemmarna i APAkommittén.47 Med andra ord, det finns ingen objektiv
vetenskap i diagnoserna.
Den kristna författaren och f.d. psykologen Lisa
Bazler sade 2002 ”.(vi) kan inte betrakta psykologi
som en vetenskaplig disciplin … terapeuten och
psykiatrikern.(kan) inte objektivt mäta och analysera
orsakerna och botemedlen till ångest med statistisk
upprepning på samma sätt som en läkare och patient
kan mäta och analysera orsakerna och botemedlen
för en bruten vrist. ”48
Den kliniske psykologen Ty Colbert säger att för
att kunna anamma psykiatrins biologiska modell
måste man ”tro på en materialistisk, icke-andlig
värld.den medicinska modellen påstår att det inte
finns någon mental aktivitet som beror av en andlig

”… (V)i kan inte betrakta psykologi som en vetenskaplig
disciplin … terapeuten och psykiatrikern (kan) inte objektivt mäta
och analysera orsakerna och botemedlen till ångest med statistisk
upprepning på samma sätt som en doktor och patient kan mäta
och analysera orsakerna och botemedlet för en bruten vrist.”
– Lisa Bazler, kristen författare och f.d. psykolog, 2002

dimension. All aktivitet, även ens religiösa tro eller strikta moral tenderar att driva människor till
vansinne. Författarna fastslog:” Tvångsmässig sjuktron på Gud är ingenting annat än hjärnans verk”.49
Det enda bevis, säger han, som gör mental sjuk- dom hade ett markant och direkt samband med
dom till en sjukdom ”är de symtom som används av graden av religiositet ...”51
experter för att beteckna någon som psykiskt sjuk.
Som höjden av ironi och arrogans inkluderar
Men de symtom som används för att diagnostisera psykiatrins senaste DSM-IV och ICD -10 religion som
någon som psykiskt sjuk (förtvivlan, hopplöshet, en ny psykiatrisk sjukdomskategori: V.62.89 (DSMsorg, vrede, skam, skuldkänslor) är inte biologiska IV) och 27.18 (ICD-10) tar upp ”religiösa och andliga
markörer. Det finns inga bevis för att dessa uttryck problem.” Inte nog med att psykiatrikerna har sjukär fysiska till sin natur. De pekar alla på en själ som förklarat Jesus, de håller nu på att ge religion i
har ont”.50
allmänhet beteckningen ”mental störning”.
I dag finns det knappast ett
problem som inte diagnostiserats;
barnet som inte kan sitta stilla eller
är som är alltför ivrigt i sin lek ¨är
”hyperaktivt”; om barnet vägrar ta
den personlighetsförändrande
psykiatriska drogen är det ”motstånd mot behandling”; personen
som slutar dricka kaffe har ”koffeinabstinens ”. Om ett barn har
dåligt betyg i matematik är det en
Dr. Elliot Valenstein
”matematisk störning”. Om hon
eller han har svårt att uttrycka sig
skriftligt eller har svårt att dela upp
texten i stycken, är detta enligt
psykiatrisk måttstock inte ett problem som en lärare skulle kunna
korrigera utan ”störning i skriftligt
uttryck”.
I en studie 1993 kallad ”Religion and Guilt in OCD (Obsessive
Compulsive Disorder) Patients,
antogs det att religion med sin BOGUS HJÄRNTEORI

Det har introducerats i oräkneligt antal populärpress, psykiatriska
forskare har dissekrerat, etiketterat och analyserat hjärnan och
ansatt människor med frågor om den senaste teorin om vad som är
felet med den. Det som saknas är, precis som med all psykiatrisk teori,
vetenskaplig giltighet. Precis som dr Elliot Valenstein (ovan)
förklarar i Att skylla på Hjärnan, ”Det finns inga tester som man
kan använda för att beräkna den kemiska statusen hos en hjärna
som tillhör en levande person.”

SKADLIG BEHANDLING
Att utsätta barn för
fara med droger.

H

istoriskt sett har religionen varit smält- planer till förmån för en psykologiserad version
degel och källa till andlig inspiration för som placerar känslor och trossystem ovanför varje
utvecklandet och bibehållandet av höga ... rationell eller kommunikativ funktion ... Den
nivåer av moral. Med psykiatrins obönhörliga information ungdom lärde sig var verkligen
angrepp har våra stora religioners traditionella skadlig.”54
moraluppfattningar manövrerats ut i dagens ”modI Mainz, Tyskland, publicerade hälsoministeriet
erna” värld. Enligt psykiatri och psykologi finns ett häfte som hette Låt oss prata om sex. Där fanns
det inget rätt eller fel.
frågan: ”Hur länge ska ett par vara tillsammans
Sedan 1967 har man inkräktat på moral innan man har sex?” Svaret som gavs var: ” Det
genom introduktionen av ”normutbildning”. Som finns ingen regel, ingenting du måste göra. Gör vad
en del av resultatinrikdu vill och när du vill.
tad utbildning (OutDet är dina känslor som
come-Based Education,
räknas.”
”Deras tydliga och uttalade agenda har
OBE) introducerades
Återigen i Tyskland,
varit att göra sig av med systematiska,
normutbildning som
visade år 1993 en rapakademiska, kunskapsbaserad läroplaner
kom från Tyskland till
port med titeln ”PerverUSA:s klassrum under
sion statt Aufklärung”
till förmån för en psykologiserad version
olika namn, bl.a. sensi(Perversion istället för
som placerar känslor och trossystem
tivitetsträning, sjävuppupplysning) hur miljonovanför varje ... rationell eller
skattningsträning,
tals tyska mark av skatvredeskontroll och kon- kommunikativ funktion ... Den information tebetalarnas medel hade
fliktlösning för att
spenderats på ett AIDSungdom lärde sig var verkligen skadlig.”
nämna några. Ingen av
center som bjöd på
– Beverley Eakman, pedagog och författare till
dem är något annat än
pornografi och sexuellt
Cloning of the American Mind:
mentala tekniker för att
stimulerande propaganEradicating Morality Through Education, 1998
förändra beteende –
da, för lärare som skulle
eller grövre uttryckt –
ge sexualupplysning. I
ändra trosuppfattningar.52
programmet för elever som var tolv år och äldre
Enligt William Kilpatrick, författare till Varför ingick att eleverna skulle diskutera ämnen som
Johnny inte kan skilja på rätt och fel, är ”känslor, per- ”Har du någonsin sett en pornografisk film”? (det
sonlig tillväxt och en fullständigt urskillningslös fanns många svar att välja på som att tycka det är
inställning” det som framhålls. ”Ingen tid används dumt till att uppleva det som spännande) och ”Hur
för att ge moralisk vägledning eller till att forma viktig är sexualiteten i ditt liv?”55
karaktär. Dygderna förklaras eller diskuteras inte.
Liknande kränkande frågeformulär, tester och
Man visar inte på några föredömen för gott ”mentala hälsoundersökningar” sker i skolor i hela
uppförande, det ges inget skäl till varför en pojke USA och i andra länder i dag.
eller flicka främst av allt skulle vilja vara goda ...
De kommer undan med intrycket att även de mest Neddrogning av barn
grundläggande värden är saker man kan ifråInternationellt ges miljontals barn starka pergasätta.” Han varnar,” Det står klart varför deras sonlighetsförändrande psykiatriska droger för
skolbetyg är låga och varför det går utför med tillstånd som aldrig fastställts varken vetenskapligt
moralen.”53
eller medicinskt, däribland ”inlärningsstörningar”
Beverly Eakman, pedagog och författare till (ADHD), ”uppförandestörningar” och ”oppositionell
Cloning of the American Mind; Eradicating morality trotsstörning”.
through education, beskrev psykiatrins och psykoloEn stimulerande drog som ges för ADHD är
gins inflytande i skolorna: ”Deras tydliga och utta- starkare än kokain. DEA (Drugenforcement Adminlade program har varit att göra sig av med istration) i USA rapporterar att den också kan leda
systematiska, akademiska, kunskapsbaserade läro- till beroende och ”psykotiska episoder, våldsamt

beteende och bisarra manér”. Självmord är en allvarlig komplikation vid avtändning från denna och
andra amfetaminliknande droger.
Ytterligare flera miljoner barn ordineras selektiva serotoninåterupptagningshämmare mot depression. År 2003 utfärdade brittiska läkemedelsverket
en varning till läkare att inte ordinera dessa droger
till barn och ungdomar under 18 på grund av självmordsrisken. År 2004 utfärdade USA:s Food and
Drug Administration (FDA) en liknande varning,
och samma sak gjordes av australiska, kanadensiska
och europeiska myndigheter.
Det finns många problem under barndomen
som kan uppträda som symtom på ADHD, men
som i själva verket är allergireaktioner. Höga nivåer
av bly från miljön kan riskera att barn misslyckas i
skolan, begår brott eller uppför sig ohyfsat. Höga
kvicksilvernivåer (kemiska) i kroppen kan orsaka att
de blir uppjagade. Insektsgift kan skapa nervositet,
dålig koncentration, irritation, minnesproblem och
depression. Det är mer regel än undantag att barn
helt enkelt behöver barn handledning och att lära
sig hur man studerar effektivt.
En lösning för människor med psykiska problem är att försäkra sig om att det inte finns något
kroppsligt tillstånd som ligger bakom och orsakar
problemet. Charles B. Inlander skrev i Medicine on
Trial: ”Personer med verkliga eller föregivna beteendestörningar eller psykiatriska störningar har feldiagnostiserats – och har skadats – i förvånansvärt
hög grad ... Många av dem har inte psykiatriska problem utan har fysiska symtom som kan likna mentala tillstånd och har fått fel diagnos, har fått droger,
placerats på institutioner och skickats in i ett mörker som de kanske aldrig återvänder ifrån.”56
Enligt Medical Evaluation Field Manual utgiven 1991 av Kaliforniens hälsodepartement har experter som arbetar inom mentalvården professionell och
juridisk förpliktelse att känna igen fysiska åkomma
hos sina patienter … fysiska åkommor kan orsaka
psykiska störningar (eller) kan förvärra dem…”57
Psykvårdskliniker måste genom lagstiftning tvingas att ha fullständig diagnostisk utrustning och att
anlita medicinska läkare. Enbart detta skulle kunde
förhindra över 40 % av inskrivningar genom att man
finner de bakomliggande odiagnostiserade kroppsliga problemen.
Samhället förstod en gång att ”bikt är bra för
själen”. I dag, när den psykiatriska propagandan har
utplånat själen och när begreppen ”rätt” och ”fel”
misskrediteras får man veta att ”bikt minskar din självaktning, vilken för övrigt inte är annat än naturens
biokemiska misstag som kan kontrolleras bättre med
droger”.
När biktens säkerhetsventil och religionens
helighet har misskrediterats är det inte så förvånande
att många barn och vuxna i dag lever liv som saknar
andlighet, tyngda av skuldkänslor som de inte har
fått ge utlopp för och utan hopp för framtiden.

Påtvingade, psykiatriska, falska idéer att de inte är
något annat än ett djur, har resulterat i dramatiska
ökningar i självmord bland tonåringar, brott,
drogmissbruk och graviditeter.
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Psykiatri och psykologi har
ständigt hävdat att människor
borde räddas från de kedjor som
religiös uppfostran och moraliska
regler lagt på dem.

Kristendom och de flesta av världsreligionerna har funnits i tusentals år; psykologi fanns inte ens
förrän på 1800-talet.

Studier visar på positiva moraliska
och känslomässiga fördelar för
dem som har religiös tro och att
drogmissbruk är vanligare bland
dem som inte är intresserade av
religion.

Om kyrkor och församlingsmedlemmar tar tillbaka kontrollen över sin religion från
psykiatrin så kommer det att
innebära att vi får ett moraliskt
och andligt starkt samhälle.

KAPITEL
FEM
Återbörda Själen
Till Människan

B

rock Chisholm sade en gång till psykiatriker: apeuterna tror att de vet. Kristna terapeuter predikar
”Utan psykologernas och psykiatrikernas ett falskt evangelium som motsäger Skriften och fölhjälp är det högst troligt att mänskligheten jer åsikter hos människor som hatade religion och tog
inte kan överleva de oroande förändringar bort Gud från alla sina teorier om mänskligt
som sker.” Han hotade att rasen inte skulle beteende.”59
kunna räddas om den inte befrias från dessa ”förvirEn studie vid Columbia-universitet från novemrade och förvridna känslomässiga mentala funktion- ber 2001 fann att vuxna som aldrig tar del av
er” och han uppmanade psykologer och psykiatriker religiösa tjänster hade använt illegala droger och
att bli ledare för ”planerna för utvecklandet av en ny druckit alkohol i betydligt högre utsträckning än de
sorts mänsklig varelse.”58
som ber regelbundet. Tonåringar som inte var
Psykiatri och psykologi har ständigt basunerat ut religiösa var nästan tre gånger mer benägna att festa,
idén att människor behöver räddas från de kedjor som nästan fyra gånger mer benägna att använda marireligiös uppfostran och
juana och sju gånger
moralisk band lagt på
mera benägna att
”Beakta det faktum att psykologin
dem. Resultatet av det
använda andra illegala
inte ens existerade förrän under
här är att mänsklighetens
droger.
chanser att överleva har
Det ankommer på
1800-talet. Hur kunde kristna
blivit allvarligt beskurna.
alla som anser att det är
leva i 1800 år utan psykologi?
Istället för en bättre
viktigt att bevara reliDe klarade sig bra …”
värld har de skapat mera
gionsfrihet, att se vad
– Lisa Bazler, Psychology Debunked
krig och konflikter,
som händer och att få
Revealing The Overcoming Life 2002.
miljontals människor är
slut på bedrägerierna.
nu
förslavade
av
Något kan och måste
nervförstörande droger och barbarisk behandlingar, göras åt dessa moraliskt och intellektuellt trådslitna
miljontals kan inte läsa och, och viktigast av allt, reli- yrkesgrupper – psykiatriker och psykologer. Det är
gionen har kuvats och fjättrats.
dags att vi gör oss av med det skadliga inflytande de
Lisa Bazler, f.d. psykolog och författare till boken har på våra kyrkor, skolor och hem. Det är dags för
Psychology Debunked Revealing 2002, säger, ”Beakta det ansvariga präster och församlingsmedlemmar att ta
faktum att psykologin inte ens existerade förrän under tillbaka styret från psykiatri och psykologi och vända
1800-talet. Hur kunde kristna leva i 1800 år utan på dagens nedåtgående sociala trender. Det är endast
psykologi? De klarade sig bra. Vet vi mer om att leva på det sättet vi kan vi skapa ett samhälle med rättvisa,
det kristna livet fullt ut än Paulus, Johannes eller värdighet och andlig styrka, som vi kan vara stolta
Petrus? Uppenbarligen inte, men de kristna ter- över.
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En stor portion av religionens felplacerade tillit beror på psykiatrins och psykologins
”expertis” vad gäller diagnosen och hanteringen av känslomässigt sönderslitna (förryckta) individer Först av allt måste personer i så desperata omständigheter förses med
rätt och effektiv medicinsk vård. Medicinsk, inte psykiatrisk vård, uppmärksamhet,
näringsrik mat, en bra och trygg omgivning. Sysselsättning som bygger upp
självförtroende och effektiv undervisning kommer att göra mycket mera för en person,
som har det svårt, än droger, elchocker och andra psykiatriska vidrigheter.
Vare sig du är präst eller församlingsmedlem, insistera på att problem behandlas endast
enligt religiösa skrifter och moralkoder. Religiös vägledning kan ge andliga värden, som
hjälper individer att bedöma sitt eget uppförande och vidta effektiva åtgärder för att
återvinna personligt ansvar för sig själv och andra.
Kyrkor bör avlägsna ateistiska psykologiska och psykiatriska läroplaner från sina skolor
så att barn inte längre påverkas av deras humanistiska, gudlösa inställning till livet.

Kyrkor bör ersätta kontraproduktiva psykiatriska och psykologiska program i sina
sjukhus och andra inrättningar med medicinskt erkända program och trosinslag för att
hjälpa helandet.
Kyrkor av alla trosriktningar bör arbeta tillsammans för att erbjuda humana och
fungerande sociala tjänster, som drogrehabilitering, hjälp åt äldre, läskunnighets och
utbildningsprogram i samhället. De borde vägra psykiatrins och psykologins ateistiska
lögner att skapa konflikt inom och mellan religioner.
Om en församlingsmedlem angrips, behandlas eller skadas med våld av en psykiatriker, psykolog eller annan psykiatrisk yrkesutövare, uppmana dem att anmäla alla brott
eller övergrepp till polisen och till närmaste KMR-avdelning som kan hjälpa dem.

U N H O LY A S S A U LT
Rekommendationer
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KMR:s UPPGIFT
KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
undersöker och exponerar kränkningar av mänskliga rättigheter. KMR har ett nära
samarbete med andra grupper och personer som har syftet att rensa upp inom den
psykiatriska vården, och kommer att fortsätta med det tills psykiatrins övergrepp har
upphört, och mänskliga rättigheter och värdighet är en självklarhet för alla människor.

Bob Simonds, teol dr, ordförande, National
Association of Evangelicals of Southern
California:
”Vi är djupt tacksamma mot KMR, inte bara för
att de leder kampen för att stoppa den kriminella psykiatriska misshandeln av våra
skolelever, men också för att de tjänar som en
katalysator för alla religiösa, för föräldrar och
medicinska grupper som inte skulle kunna agera
utan KMRs forskning och förtjänstfulla arbete.”
Rev. Alfreddie Johnson jr
Pastor, True Faith Christian Church:
”Jag stödjer Internationella KMR, en grupp som
har inspirerat mig med sitt engagemang i att
förbättra förhållanden i samhället genom att
avslöja dess missbruk och att göra något åt det.

I dag är analfabetism så utbredd att människan
inte ens kan läsa Bibeln för att få tröst och ledning från den. Samhället är nära att kollapsa.
KMR gör sina viktiga publikationer tillgängliga gratis för alla som vill sprida information om
det här viktiga ämnet.”
Beverly Eakman
Medgrundare, US National Education Consortium, författare till Cloning of the American Mind:
”Enligt min erfarenhet har KMR ständigt hävdat individens författningsenliga rätt till
samvetsfrihet. De har oförtröttligt arbetat för
att skydda föräldrars rätt att vägleda sina barns
utbildning och uppfostran. Jag gör honnör för
KMR för dess otroliga uthållighet.”

För ytterligare information:
CCHR International
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA, USA 90028
Telephone: (001) 323 467-4242 • (001) 800 869-2247 • Fax: (001) 323 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org
eller kontakta närmaste KMR-kontor:
KMR
Box 2
124 21 Bandhagen
tel: 08-83 85 18

KMR
Box 171 00
402 61 Göteborg
tel: 031-12 23 54

Kommittén för
Mänskliga Rättigheter

K

Artikel 3: ”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”

ommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att
undersöka och avslöja psykiatriska brott
mot de mänskliga rättigheterna och för att
rensa upp inom den psykiatriska vården.
I dag finns 130 lokalavdelningar i 31 länder. Kommittén har en rådgivande styrelse, vars
ledamöter kallas kommissionärer, med bl.a. läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän samt medborgar- och
människorättsrepresentanter.

Artikel 5: ”Ingen må utsättas för tortyr eller grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”
Artikel 7: ”Alla är lika inför lagen och är utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Alla är
berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med
denna förklaring och mot varje framkallande av sådan
åtskillnad.”

KMR ger inga medicinska eller juridiska råd, men
har ett nära samarbete med läkare och stödjer medicinska, men inte psykiatriska behandlingar. KMR befattar
sig i första hand med psykiatrins bedrägliga användning
av ”diagnoser” som inte är grundade på vetenskap eller
medicinska kriterier. Grundat på dessa falska diagnoser
rättfärdigar psykiatriker sina skadliga behandlingar, som
inbegriper personlighetsförändrande droger, vilka döljer individens underliggande problem och förhindrar tillfrisknande.

Genom psykiatrikers falska diagnoser, stigmatiserande etiketter, godtyckliga lagar för tvångsintagning
och brutala avpersonaliserade ”behandlingar” skadas
tusentals individer samt förnekas sina grundläggande
mänskliga rättigheter.
KMR har åstadkommit hundratals reformer
genom vittnesmål i samband med utfrågningar inför
lagstiftande församlingar, genom offentliga förhör om
psykiatriska övergrepp, och genom att samarbeta med
media, lagstiftare och statliga befattningshavare över
hela världen.

KMRs arbete går i linje med FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, framför allt de följande punkterna som psykiatriker överträder dagligen:
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Nationella KMR-kontor
CCHR Australia

CCHR France

CCHR Japan

CCHR Russia

Citizens Commission on
Human Rights Australia
P.O. Box 562
Broadway, New South Wales
2007 Australia
Phone: 612-9211-4787
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

Citizens Commission on
Human Rights France
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme—CCDH)
BP 76
75561 Paris Cedex 12 , France
Phone: 33 1 40 01 0970
Fax: 33 1 40 01 0520
E-mail: ccdh@wanadoo.fr

Citizens Commission on
Human Rights Japan
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Phone/Fax: 81 3 3576 1741

Citizens Commission on
Human Rights Russia
P.O. Box 35
117588 Moscow, Russia
Phone: 7095 518 1100

CCHR Lausanne, Switzerland

Citizens Commission on
Human Rights South Africa
P.O. Box 710
Johannesburg 2000
Republic of South Africa
Phone: 27 11 622 2908

CCHR Austria
Citizens Commission on
Human Rights Austria
(Bürgerkommission für Menschenrechte Österreich)
Postfach 130
A-1072 Wien, Austria
Phone: 43-1-877-02-23
E-mail: info@cchr.at

CCHR Belgium
Citizens Commission on
Human Rights
Postbus 55
2800 Mechelen 2,
Belgium
Phone: 324-777-12494

CCHR Canada
Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304
Toronto, Ontario
M5B 1L2 Canada
Phone: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

CCHR Czech Republic
Obcanská komise za
lidská práva
Václavské námestí 17
110 00 Praha 1, Czech Republic
Phone/Fax: 420-224-009-156
E-mail: lidskaprava@cchr.cz

CCHR Denmark

CCHR Germany
Citizens Commission on
Human Rights Germany—
National Office
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen Menschenrechte e.V.—KVPM)
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany
Phone: 49 89 273 0354
Fax: 49 89 28 98 6704
E-mail: kvpm@gmx.de

CCHR Greece
Citizens Commission on
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

CCHR Holland
Citizens Commission on
Human Rights Holland
Postbus 36000
1020 MA, Amsterdam
Holland
Phone/Fax: 3120-4942510
E-mail: info@ncrm.nl

CCHR Hungary
Citizens Commission on
Human Rights Hungary
Pf. 182
1461 Budapest, Hungary
Phone: 36 1 342 6355
Fax: 36 1 344 4724
E-mail: cchrhun@ahol.org

Citizens Commission on
Human Rights Denmark
(Medborgernes
Menneskerettighedskommission—
MMK)
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj, Denmark
Phone: 45 39 62 9039
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

Citizens Commission
on Human Rights Israel
P.O. Box 37020
61369 Tel Aviv, Israel
Phone: 972 3 5660699
Fax: 972 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

CCHR Finland

CCHR Italy

Citizens Commission on
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

Citizens Commission
on Human Rights Italy
(Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani—CCDU)
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com

CCHR Israel

Citizens Commission
on Human Rights Lausanne
(Commission des Citoyens pour
les droits de l’Homme— CCDH)
Case postale 5773
1002 Lausanne, Switzerland
Phone: 41 21 646 6226
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

CCHR Mexico
Citizens Commission
on Human Rights Mexico
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos—CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail:
protegelasaludmental@yahoo.com

CCHR Monterrey, Mexico
Citizens Commission on
Human Rights Monterrey,
Mexico
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos —CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza
Edif. Santos, Oficina 735
Monterrey, NL México
Phone: 51 81 83480329
Fax: 51 81 86758689
E-mail: ccdh@axtel.net

CCHR Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu, Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

CCHR New Zealand
Citizens Commission on
Human Rights New Zealand
P.O. Box 5257
Wellesley Street
Auckland 1, New Zealand
Phone/Fax: 649 580 0060
E-mail: cchr@xtra.co.nz

CCHR Norway
Citizens Commission on
Human Rights Norway
(Medborgernes
menneskerettighets-kommisjon,
MMK)
Postboks 8902 Youngstorget
0028 Oslo, Norway
E-mail: mmknorge@online.no

CCHR South Africa

CCHR Spain
Citizens Commission on
Human Rights Spain
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos—CCDH)
Apdo. de Correos 18054
28080 Madrid, Spain

CCHR Sweden
Citizens Commission on
Human Rights Sweden
(Kommittén för Mänskliga Rättigheter—KMR)
Box 2
124 21 Stockholm, Sweden
Phone/Fax: 46 8 83 8518
E-mail: info.kmr@telia.com

CCHR Taiwan
Citizens Commission on
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: roysu01@hotmail.com

CCHR Ticino, Switzerland
Citizens Commission on
Human Rights Ticino
(Comitato dei cittadini per
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
E-mail: ccdu@ticino.com

CCHR United Kingdom
Citizens Commission on
Human Rights United Kingdom
P.O. Box 188
East Grinstead, West Sussex
RH19 4RB, United Kingdom
Phone: 44 1342 31 3926
Fax: 44 1342 32 5559
E-mail: humanrights@cchruk.org

CCHR Zurich, Switzerland
Citizens Commission on
Human Rights Switzerland
Sektion Zürich
Postfach 1207
8026 Zürich, Switzerland
Phone: 41 1 242 7790
E-mail: info@cchr.ch
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KMR

SKAPAR OFFENTLIG MEDVETENHET
unskap är en vital del i alla initiativ som syftar till att
vända den krympande sociala spiralen. KMR tar ansvaret
för denna uppgift på allvar. Genom att göra KMRs
internet-sajt välkänd, genom böcker, informationsbrev och andra
publikationer får fler och fler patienter, familjer och människor
tillhörande olika yrkeskategorier, lagstiftare och många andra,

K

korrekt information om psykiatri; de får veta att det går att göra
någonting åt den och att man bör göra det.

DEN VERKLIGA KRISEN-inom dagens psykiatri
Rapport och rekommendationer angående bristen på vetenskaplighet
och resultat inom mentalvårdsindustrin

ATT SKADA UNGDOMAR-Hur psykiatrin undertrycker ungdomars sinnen
Rapport och rekommendationer om destruktiva bedömningsformulär
för psykisk hälsa, värderingar och program i våra skolor

OMFATTANDE BEDRÄGERI-Pyskiatrins korrumperade verksamhet
Rapport och rekommendationer angående det kriminella monopolet
på mental hälsa

HUR SAMHÄLLET ÖDELÄGGS-Psykiatrins påtvingade vård
Rapport och rekommendationer om psykiatrins misslyckade
öppenvårdsprogram och andra psykiatriska tvångsprogram

PSYKIATRINS BLUFF-Hur läkarvetenskapen undermineras
Rapport och rekommendationer om psykiatrins influenser på
hälso- och sjukvården

ATT SKADA KONSTNÄRER-Psykiatrin förstör kreativitet
Rapport och rekommendationer om psykiatrins angrepp på konstnärer

4. TEORIN ATT PSYKISKA STÖRNINGAR BEROR
PÅ EN ”KEMISK OBALANS” I HJÄRNAN ÄR EN
OBEVISAD ÅSIKT, INTE ETT FAKTUM. En rådande

PSEUDOVETENSKAP-Psykiatrins falska diagnoser
Rapport och rekommendationer om bristen på vetenskaplighet i
psykiatrisk diagnos

OHELIGT ANGREPP-Hur religionen undermineras
Rapport och rekommendationer om psykiatrins destruktiva inflytande
på religiös tro och religiösa utövningar

psykiatrisk teori (och förklaring till att personlighetsförändrande droger säljs) är att psykiska
störningar är ett resultat av en kemisk obalans i
hjärnan. Som med psykiatrins övriga teorier finns
det inga biologiska eller andra bevis som stödjer
detta. Elliot Valenstein, fil. dr, representant for en
stor och aktiv grupp av medicinska och biokemiska
experter och författare till boken Blaming the Brain
säger. ”Det finns inga tillgängliga tester för att
bestämma det kemiska tillståndet hos en levande
persons hjärna.”

S C H I Z O F R E N I -” S j u k d o m e n ” s o m p s y k i a t r i n g ö r p e n g a r p å
Rapport och rekommendationer om psykiatriska lögner om
allvarliga psykiska störningar

RÄTTVISAN URHOLKAS-Hur psykiatrin har korrumperat lag och rätt
En rapport om och rekommendationer beträffande psykiatrins och
psykologins inverkan på rättsväsende och kriminalvård

D E N BRUTALA VERKLIGHETEN-Skadlig psykiatrisk behandling
Rapport och rekommendationer angående de destruktiva
behandlingsmetoderna ECT och psykokirurgi

ÖVERGREPP MOT ÄLDRE-Brutala mentalhälsovårdsprogram
Rapport och rekommendationer om psykiatrins övergrepp mot våra
äldre

DÖDLIGA TVÅNGSMETODER-Psykiatrins ”terapeutiska” övergrepp
Rapport och rekommendationer angående bruket av tvång på
psykiatriska inrättningar

PSYKIATRISK VÅLDTÄKT-Övergrepp på kvinnor och barn
Rapport och rekommendationer om sexuella övergrepp på patienter
inom den psykiatriska vården

VIKTIGtillINFORMATION
läsaren

D

en psykiatriska yrkeskåren hävdar att de är
ensamma om att ha kunskap om mental
hälsa och psykiska ”sjukdomar”. Fakta visar
dock på motsatsen:
1. PSYKISKA ”STÖRNINGAR” ÄR INTE
MEDICINSKA SJUKDOMAR. Inom medicinen

existerar strikta kriterier för att man skall få kalla ett
tillstånd för en sjukdom - en förutsägbar grupp av
symtom och orsak till dessa symtom eller förståelse
for deras fysiologi (funktion) måste etableras och
bevisas. Frossa och feber är symtom. Malaria och
tyfus är sjukdomar. Sjukdomars existens kan påvisas genom objektiva bevis och fysiska tester. Det
finns ännu inga psykiska ”sjukdomar” vars medicinska existens har bevisats.
2. PSYKIATRIKER SYSSLAR ENBART MED
PSYKISKA ”STÖRNINGAR”, INTE MED
PÅVISADE SJUKDOMAR. Medan man inom tradi-

tionell somatisk medicin ägnar sig åt sjukdomar
som malaria, bronkit och hepatit, ägnar sig psykiatri åt ”störningar”. I frånvaro av kända orsaker eller
fysiologi kallas en grupp symtom som man har sett
hos många olika patienter för en störning eller
syndrom. Joseph Glenmullen, psykiatriker vid
Harvarduniversitetet, säger att inom psykiatrin, ”är
alla diagnoser rätt och slätt syndrom [eller störningar], grupper av symtom som anses vara relaterade
till varandra, inte sjukdomar.” Detta har dr Thomas
Szasz, professer emeritus i psykiatri, observerat,
”Det existerar inte något blodprov eller annat biologiskt test som kan användas för att konstatera om
mentalsjukdom föreligger eller inte, vilket det finns
för de flesta kroppsliga sjukdomar.”
3. PSYKIATRIN HAR ALDRIG FASTSTÄLLT ORSAKEN
TILL NÅGON ”PSYKISK STÖRNING”. Ledande

psykiatriska sammanslutningar som t.ex. World
Psychiatric Association och National Institute of

Mental Health i USA medger att psykiatriker varken känner till orsaker eller botemedel för någon
psykisk störning eller vad deras ”behandlingar” har
för specifika effekter på patienterna. De har enbart
teorier och motstridiga åsikter om sina diagnoser
och metoder, och de saknar vetenskapliga bevis för
dem. En tidigare ordförande för World Psychiatric
Association konstaterade, ”Den tid då psykiatriker
ansåg att de kunde bota de psykiskt sjuka är förbi. I
framtiden måste de psykiskt sjuka lära sig att leva
med sin sjukdom.”

5. ORSAKERNA TILL PROBLEM I LIVET FINNS INTE I
HJÄRNAN. Människor har problem och upprördhe-

ter i livet som kan leda till psykiska problem, vilka
ibland kan vara mycket allvarliga. Men att säga att
problemen kommer sig av obotliga ”hjärnsjukdomar” som bara kan lindras med farliga piller är
oärligt, skadligt och leder ofta till döden. Sådana
droger är ofta starkare än narkotika och kan leda till
att människor tar till våld eller begår självmord. De
döljer de verkliga orsakerna till problemen och gör
individen mindre kapabel och hindrar därmed
möjligheterna till verkligt tillfrisknande och
framtidstro.

PSYKIATRIN-får din omvärld att bli fast på droger
Rapport om hur psykiatrin skapar dagens drogkris, och
rekommendationer om åtgärder
REHABILITERINGSBEDRÄGERI-Psykiatrins svindleri med droger
Rapport och rekommendationer angående metadonprogrammet
och andra dödsbringande drogrehabiliteringsprogram
ATT GE DROGER TILL BARN-Psykiatrin förstör l i v
Rapport och rekommendationer om falska psykiatriska diagnoser
och om att tvinga på unga människor droger

KMRs publikationer, som finns tillgängliga på 15 språk, informerar om psykiatrins skadliga inflytande på rasism, utbildning,
kvinnofrågor, rättsväsendet, drogrehabilitering, moral, våra
äldre, religion och många andra områden. Dessa omfattar bl.a.:

KAOS O C H TERRORISM-Skapat av psykiatrin
Rapport och rekommendationer om psykiatrins roll i den
internationella terrorismen
ATT SKAPA RASISM-Psykiatrins bedrägeri
Rapport och rekommendationer kring psykiatrins skapande av raskonflikter och etnisk rensning.
KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Internationell övervakare av mentalhälsovård

VARNING: Innan du slutar att ta psykiatriska droger behöver du
söka hjälp och råd av en kompetent icke-psykiatrisk läkare.
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Under mer än ett sekel har
mänskligheten varit aningslösa
försökskaniner i ett överlagt ’socialt
ingenjörsexperiment’ som tänkts ut
i helvetet. Detta experiment
innefattar ett angrepp på samhällets
grundläggande religiösa och
moraliska stöttepelare. Detta ligger
på ett försåtligt sätt bakom den
rådande sociala upplösningen.
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