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VIGTIG BEMÆRKNING
til læseren

I nden for psykiatrien har man for vane at 
foregive, at man er de eneste, der kan bedømme,
hvem der er psykisk velfungerende, og 

hvad der må betegnes som ”sygdomme” i 
sindet. Virkeligheden viser noget andet:
1. PSYKIATRISKE ”FORSTYRRELSER” ER IKKE
EGENTLIGE SYGDOMME: I lægevidenskaben er 
der strenge kriterier for, hvornår en tilstand kan
kaldes for en sygdom. Det er nødvendigt at have 
et forudsigeligt antal symptomer og årsagen til
symptomerne eller hvor denne ikke kendes en 
vis forståelse af fysiologien (funktionen).
Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria 
og tyfus er sygdomme. Forekomsten af sygdomme
kan fastslås ved observerbare kendetegn og 
gennem fysiske undersøgelser. På trods af det, 
findes der ingen lægevidenskablige beviser for 
en eneste psykisk ”sygdom”.
2. PSYKIATERE BESKÆFTIGER SIG UDELUKKENDE
MED PSYKISKE ”FORSTYRRELSER” IKKE FASTSLÅEDE
SYGDOMME. Medens den etablerede somatiske
lægevidenskab koncentrerer sig om behandlingen af
legemlige sygdomme, så beskæftiger psykiatrien sig
udelukkende med ”forstyrrelser”. Da årsagen eller
fysiologien ikke kendes, er et antal symptomer, der
ses ved mange forskellige patienter, blevet kaldt en
forstyrrelse eller syndrom. I psykiatrien gælder 
det, at ”alle dens diagnoser blot er syndromer 
(eller forstyrrelser), det er en samling af symptomer,
som det antages har en sammenhæng, det er ikke
sygdomme,” siger Joseph Glenmullen fra Harvards
lægeskole. Professor emeritus, dr. Thomas Szasz
gjorde opmærksom på: ”Der findes ingen 
blodprøve eller andre biologiske tests, der kan 
konstatere tilstedeværelsen eller fraværet af en
sindssygdom, sådan som det gælder for de fleste 
kropslige sygdomme.”
3. PSYKIATRIEN HAR ALDRIG FASTSLÅET ÅRSAGEN
TIL EN ENESTE SINDSLIDELSE. De førende psykia-
triske organisationer som Verdens Psykiatrifore-
ning og det amerikanske Nationale Institut for
Mental Sundhed erkender, at psykiatere ikke
kender årsagerne eller helbredelsesmetoderne for

nogen sindslidelse. De ved heller ikke, hvad deres
”behandlinger” specielt gør for patienten. De 
bygger udelukkende på teorier og meninger, som
meget ofte er i modstrid, når det drejer sig om 
diagnoser og metoder, og de mangler det videnska-
belige grundlag for disse. Som den forhenværende
præsident for Verdens Psykiatriforening erklærede:
Den tid hvor psykiatere mente, at de kunne hel-
brede de psykisk syge, er ovre. I fremtiden skal
psykisk syge lære at leve med deres sygdom.

4. MAN OPERERER UD FRA EN TEORI OM, AT
PSYKISKE FORSTYRRELSER STAMMER FRA EN
”KEMISK UBALANCE” I HJERNEN, MEN DET ER 
IKKE ANDET END EN MENING, DER IKKE ER BEVIST.
DET ER IKKE ET FAKTUM. En udbredt psykiatrisk
teori (som ligger til grund for brugen af psykofar-
maka) er, at psykiske forstyrrelser er resultatet af 
en kemisk ubalance i hjernen. Som ved andre teori-
er, findes der ingen biologiske eller andre beviser,
der godtgør dette. Som et eksempel på en af mange
lægelige og biokemiske eksperter sagde Elliot
Valenstein, ph.d., forfatteren til bogen ’Det er
Hjernens Skyld’: ”Der findes ingen undersøgelser,
som kan fastslå den kemiske status i en levende
persons hjerne.”

5. HJERNEN ER IKKE DEN VIRKELIGE ÅRSAG 
TIL VORES LIVSPROBLEMER. Mennesker kan få 
problemer og bliver nogen gange rystet eller har
livskriser. Nogle gange kan disse føre til psykiske
problemer – endda meget alvorlige. Men at frem-
stille disse vanskeligheder, som om de var forår-
saget af uhelbredelige ”hjernesygdomme”, der 
kun kan lindres med farlige piller, er uredeligt,
skadeligt og ofte dødeligt. Den slags medicin er 
ofte mere potent end narkotika og kan drive
brugeren ud i vold eller selvmord. Den skjuler 
den virkelige årsag til livets problemer og gør et
menneske endnu svagere. Man fratages på den
måde muligheden for helbredelse og et håb 
for fremtiden.
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ADVARSEL: Ingen bør ophøre med at tage nogen som helst form for psykiatrisk medicin
uden at rådføre sig med og få assistance fra en kompetent læge, der ikke er psykiater.
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Information er en vigtig del af ethvert initiativ, der sigter på 
at stoppe samfundets forfald. MMK tager dette ansvar 
meget alvorligt. Ved hjælp af informationsmateriale på

Medborgernes Menneskerettighedskommissions internationale
afdelings (CCHR) hjemmeside, og gennem udgivelser som bøger,
hæfter, blade, mv., bliver flere og flere patienter, pårørende, fagfolk,

lovgivere og utallige andre gjort opmærksomme på sandheden om
psykiatrien, og at der kan og bør gøres noget effektivt ved det.

MMK’s hæfter, der udgives på 15 sprog, påviser psykiatriens medvirken
til udbredelse af racisme og destruktive indflydelse på undervisningssektoren,
retsvæsenet, narkoafvænningen, og i forhold til kvinder, samfundsmoralen, de
ældre, religion, kunst og mange andre områder. Følgende rapporter er udgivet:
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H vad er religionens stade i dag?
I en amerikansk by fik ældre

medborgere at vide, at de ikke
kunne synge gospelsange eller bede
bordbøn ved måltiderne i deres

medborgerhus, fordi det var en offentlig bygning. 
Først efter et omfattende sagsanlæg blev deres ret-
tigheder bekræftet.

En barn fik at vide, at hun ikke måtte give sine
skolekammerater blyan-
ter, hvor ordet ”Jesus”
var trykt på. Grædende
spurgte hun sin mor,
”Hvorfor hader skolen
Jesus?” Kelly Shackel-
ford, chefrådgiver for
Liberty Legal Institute,
vidnede i en Kongres-
høring i USA om religiøse
udtryksformer i 2004:
”Disse børn forstår med-
delelsen. Deres religion
behandles på samme
måde som et bande-
ord. Disse børn lærer i
en tidlig alder, ’hold 
din religion for dig selv’, ’den er beskidt’, ’den er
dårlig’.”1

I marts 2004 indførte det franske parlament 
en lov, der forbyder skolebørn at bære religiøse 
symboler i offentlige skoler, hvilket omfatter hoved-
tørklæder og slør, som mange muslimske piger
bærer, store kors, samt jødiske kalotter.2

Angreb på tro og religion lever tydeligvis i
bedste velgående, ligesom de har fundet sted 
så længe, som religion har eksisteret. Som noget 
nyt ses dog rapporter, i avisartikler med alarme-
rende overskrifter overalt i verden, om seksuel per-
version blandt gejstlige med erstatningssager, der
løber op i mange millioner kr. anlagt mod de in-
volveredes katolske kirker, og de vindes. Kirkerne
og andre trossamfund står her overfor et under-
minerende angreb, der ikke bare undergraver deres

åndelige og materielle styrke, men som i nogle til-
fælde truer hele deres eksistens.

Selvom den slags krænkelser ser ud som noget
nyt, stammer de oprindeligt tilbage fra slutningen af
det 19. århundrede. På det tidspunkt var psykiatere
startet på at få erstattet religion med ”videnskab,
hvor sjælen ikke indgik”. I 1940 gik psykiatrien helt
åbent ud med planerne, da den britiske psykiater
John Rawlings Rees, medstifter af Verdensføderatio-

nen for psykisk sund-
hed (WFMH), rettede
henvendelse til Det
Nationale Råd for Men-
talhygiejne med ordene:
”Siden sidste verdens-
krig har vi gjort en
masse for at infiltrere de
forskellige sociale orga-
nisationer i hele landet
... vi har foretaget brug-
bare angreb på en række
professioner. De to nem-
meste er selvsagt lærer-
professionen og kirken.”3

(Fremhævelse tilføjet)
En anden med-

stifter af WFMH, den canadiske psykiater G. Brock
Chisholm, forstærkede den originale plan ved at 
gå til angreb på de religiøse værdier. Han opfor-
drede psykiatere til at befri ”den menneskelige 
race for den forkrøblende byrde af, hvad der er
rigtigt og forkert.”4 Som en slags tronraner har
psykiatere sat sig over de ældgamle religiøse 
principper og renset kriminel adfærd for anstøde-
lighed ved at omdefinere synd og ondskab til
”psykiske forstyrrelser”.

Forfatteren Andrew Delbanco beskriver i sin
bog ’Satans Død’, hvordan ”ondskabens sprog”
forsvinder sammen med tendensen til ”ikke at
navngive ondskab.” Før psykiatriens indtog havde
samfundet fungeret på basis af meget klare idéer om 
”ondskab i moralsk lys”. Men i dag bruges for-
skønnende omskrivninger som ”adfærdsproblem”

INDLEDNING

”Begreberne god og dårlig adfærd,
rigtig og forkert adfærd og personligt
ansvar har lidt så mange nederlag i
de sidste årtier, at folk i dag kun har
få eller ingen retningslinjer for deres
adfærd. Ord som etik, moral, synd,
og ondskab er næsten forsvundet 

fra dagligdags sprogbrug.”
– Jan Eastgate

Menneskets håb angribes



eller ”personlighedsforstyrrelse.” Delbanco beskriv-
er dem som idéer, ”... hvor ansvarsbegrebet er
forsvundet og mennesket opfattes som en kompo-
nent med en stipuleret funktion. Hvis et menneske
ikke klarer sig ordentligt, skal det repareres eller
anbringes; men en reel fornemmelse af skyld er ikke
en del af det … Vi tænker i retning af at justere den
mangelfulde del eller, hvis personen er for langt ude,
at gemme vedkommende væk.”5

Som et resultat af psykiatriens underminerende
planer for det religiøse, har begreberne god og dårlig
adfærd, rigtig og forkert adfærd og personligt an-
svar lidt så mange nederlag, at folk i dag kun har få
eller ingen retningslinjer for deres adfærd. Ord som
etik, moral, synd, og ondskab er næsten forsvundet
fra dagligdags sprogbrug.

Delbanco siger videre: ”Ondskabens repertoire
har aldrig været mere omfangsrigt. Og alligevel har
vores reaktioner aldrig været så svage … Vi ser ikke
umiddelbart gerningsmanden … forbrydere er
sværere at få øje på … Derfor er djævlens værk over-
alt, men ingen ved, hvor man skal lede … Ondskab
har en tendens til at falde ind i baggrundsstøjen i det
moderne liv … Vi føler noget, som vores kultur ikke
længere indeholder ord til at udtrykke.”

Konsekvenserne har været nedbrydende for
både samfund og religion. Det er ikke sådan, at ond-
skab som sådan er forsvundet – der er beviser i mas-
sevis på ondskabfuld og destruktiv adfærd, der
findes i samfundet – og det er lige så svært at se ond-
skaben i øjnene, som det altid har været. Dog ønsker
alle at leve i et samfund, hvor man ved, hvad ond-
skab er og kan bekæmpe den.

Eller gør de?
I mere end et århundrede har menneskeheden,

uden at være vidende om det, optrådt som forsøgs-
kanin i et eksperiment med ”social manipulation”,
som blev undfanget i helvede. Eksperimentet har
omfattet et angreb på samfundets vigtigste religiøse
og moralske højborge. Eksperimentet kunne ikke
skride frem, så længe mennesket klart kunne opfat-
te, give udtryk for og gøre noget ved ondskab. Det er
den skjulte grund til vores nuværende sociale

opløsning. Det er indbegrebet af ondskab, maskeret
af en yderst social ydre fremtoning.

Det er ikke så længe siden, at det var religion, der
forsynede mennesker med de moralske og åndelige
holdepunkter, der var nødvendige for at skabe og
opretholde den civilisation, vi kunne være stolte af.
Religion giver den nødvendige inspiration til et liv
med større mening og formål. I en krise, som den vi er
inde i, er det de religiøse lederes lod at foretage sig det
nødvendige. Den sjælløse materialisme, der er skabt af
psykologien og psykiatrien, har givet et åg, som de er
nødt til at fjerne og få religionen tilbage i de religiøses
hænder. De religiøse ledere er nødt til at tage dette an-
svar på sig, ikke blot for religionernes overlevelses
skyld, men især for menneskehedens overlevelses skyld.

Med venlig hilsen

Jan Eastgate
Præsident for Medborgernes Menneskerettigheds-
kommissions internationale afdeling



Moralsk rodfæstelse opbygges 
og styrkes af verdens religioner. 
Religionernes tilstedeværelse og
praksis har været den civiliserende
påvirkning af mennesket.

I dag er familieværdier, moral 
og religion blevet angrebet og 
kaldt gammeldags af psykiatriske
”autoriteter”.

Social uro (kriminalitet, vold,
umoralsk adfærd) er forøget i 
takt med psykiateres nedgøring 
af religion.

Teorien om, at ”mennesket er et
dyr” uden nogen sjæl, hvilket er
psykiatriens fundament, blev
oprindeligt formuleret ved 
universitetet i Leipzig i Tyskland i
slutningen af det 18. århundrede
og fandt opbakning hos bl.a.
Pavlov og Freud.

Ved at reducere åndelighed til
psykologiske (hjerne) faktorer, har
psykiatere næsten saboteret religion
som en civiliserende kulturel kraft.
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Krigen imod religion, som blev anført af ledende
materialistiske psykiatere og psykologer, førte

til et religiøst og moralsk forfald verden over.
Eksperimentalpsykologiens fader, Wilhelm

Wundt (ovenfor), afviste menneskets åndelige
natur som værende uvidenskabelig.
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S elvom der kun er få, der vil modsætte 
sig ændringer til det bedre, overlever
menneskeheden ikke desto mindre bedst
i forudsigelige og ordnede omgivelser.
Selve de principper og værdier, som den

moderne civilisation blev bygget på, er lige så stille
og ansvarsløst blevet angrebet og stemplet som
forældede. Traditionelle familieværdier er blevet
afløst af ”nye”, ”mere progressive”, og ”humani-
stiske” indstillinger. Selv sex uden begrænsninger 
promoveres af og til som selve livet. Og engang 
havde borgerne den
opfattelse, at retfærd
eksisterede for at be-
skytte den uskyldige. I
dag forventes de at væ-
re velvilligt indstillede
over for de formodede
”sindssygdomme”, som
massemordere, børne-
misbrugere, seksuelle
afvigere og andre krimi-
nelle lider af. Begrebet
personligt ansvar er nu
blevet svækket af dem,
der forlanger kulturen
ændret.

Et af de vigtigste og
tragiske ofre for disse ændringer er religion. Fra
Arilds tid har religionens tilstedeværelse og 
praksis været den civiliserende påvirkning af 
mennesket. Angriber man en kultur, vil religion
helt sikkert være det primære mål. Ved at under-
minere religiøse institutioner sikrer man samfun-
dets undertvingelse.

Angrebet er godt i gang. I årtier er der ført en
machiavellisk krig – krigen, hvor religionen kon-
stant har været taberen.

I et halvt århundrede er religion blevet kriti-
seret som passé, irrelevant og uvidenskabelig, 
og derved dårligt klædt på til at tage hånd om
problemerne og presset i det moderne samfund.
Den amerikanske højesteretsdommer, Antonin
Scalia bemærkede, at vores såkaldte ”verdens-
kloge” samfund er blevet åbent fjendtligt overfor
religiøst troende og taler ringeagtende om sek-

teriske traditioner og
overbevisninger.

Visse påvirkninger
og begivenheder har
formet forløbet af det
religiøse og moralske
forfald verden over. 

De materialistiske
synspunkter og meto-
der, som findes i psyki-
atri, psykologi og andre
beslægtede discipliner
indenfor mental sund-
hed, er roden til proble-
merne. De fik i realiteten
frie tøjler i formgiv-
ningen af ”moderne”

humanistisk tankegang i størstedelen af det 
sidste århundrede.

Det var de militaristiske regimer i det 19.
århundredes Tyskland, der gjorde det muligt for
ovenstående åndeligheds-berøvede ideologier at
bestemme retningen af udviklingen, hvilket først
er blevet tydeligt i de sidste 50 år. Konsekvensen

Religionens tilstedeværelse og
praksis har været den civiliserende
påvirkning af mennesket. Angriber

man en kultur, vil religion helt sikkert
være det primære mål. Ved at

underminere religiøse institutioner
sikrer man samfundets

undertvingelse.
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er, at trossamfund og kirker er blevet svækket, og
samfundet oplever en forandring uden sidestykke.

Psykiatri eliminerer sjælen
Ordet psykologi er afledt fra psyche (sjæl) og 

ologi (studie af); emnet
opstod som et religiøst
og filosofisk studie. Men
som lægerne Franz G.
Alexander og Sheldon T.
Selesnick skriver i ’Psy-
kiatriens historie’: ”Så
længe psykiatriske pro-
blemer tilhørte sjælen”,
kunne kun gejstligheden
og filosofferne ”beskæf-
tige sig med den slags
problemer.”6 At gende-
finere menneskets besvær
med ”lægelige” eller
”biologiske” fagudtryk
var det halve trick i at
trække den åndelige 
helbredelse væk fra 
religionen og anbringe 
den solidt på psykiatri-
ens grund.

Det blev opnået, 
da den tyske psykolog
Wilhelm Wundt afdæk-
kede sin ”eksperimen-
talpsykologi” for sine
studerende på Leipzig
universitetet.

Wundt erklærede,
at det var ”spild af en-
ergi” at beskæftige sig
med sjælen, og at men-
nesket ganske enkelt
var et dyr. Teorien kræ-
vede blot, at mennesket
blev tilpasset til at ac-
ceptere forskellige idé-
er om menneskelivets

værdier. Han sagde, at religion var en ”slags primi-
tiv metafysik”; religiøse idéer og følelser burde
”stilles for psykologiens domstol” og ”at den reli-
giøse forestilling om en idealverden ikke på nogen
måde nødvendigvis var et etisk ideal. Ja, den inde-

holder næsten altid ele-
menter, som i det mind-
ste ville fremstå moralsk
ligegyldige, om ikke
direkte umoralske, hvis
de blev bedømt ud fra
den udvidede moralske
bevidsthedsnorm.”7

Gennem denne nye
”ophøjede” mentale
videnskab, erklærede
Wundt, at det udeluk-
kende var psykologer
og psykiatere, der besad
den korrekte ”udvidede
moralske bevidsthed”
til at være ”domstol-
ens” ledere.

Ved at reducere
åndelighed til psykolo-
giske faktorer, kunne
Wundts studerende pra-
le med, at denne nye
psykologi var blevet en
”videnskab uden en
sjæl.” Historikeren J. R.
Kantor fortæller os, at
”materialisme grundlæg-
gende set er en ikke-
videnskabelig bevægel-
se, et fænomen i social
forandring og ændring.
Indenfor det religiøse
område er en materialist
simpelthen en ateist.”8

Ordet ”psykiatri”,
som først blev dannet i
1808 af Johann Christian
Reil, betød ”sjælelæge”

”Vi har slugt al slags skadelig viden, som 
er blevet proppet i os af vore forældre, vore

søndagsskolelærere og lærere, vore politikere, 
vore præster, vore aviser og andre med traditions-
bundne interesser i at kontrollere os ... resultaterne,
de uundgåelige resultater, er frustrationer, mindre-

værd, neuroser og manglende evne til at 
nyde livet, til at tænke klart eller til at skabe 

en verden, der er passende at leve i.”
– Psykiater G. Brock Chisholm, 

medstifter af Verdensføderationen for 
psykisk sundhed (WFMH), 1945
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fra iatros (læge). Ironisk
nok har psykiatere al-
drig taget fat på ånde-
lige eller sjælelige an-
liggender, men har i
stedet udelukkende kon-
centreret sig om hjernen.

Både psykiatri og
psykologi blev til et
domæne for den ”sjæl-
løse” videnskab, og i
studiet af mennesket
begrænsede man sig
”officielt” til den mate-
rielle verden – kroppen
og hjernen. Tanken, at
ånden er ”et fornuftsvæsen, som ikke er en del af
kroppen” – en tro, som en stor procentdel af civili-
serede mennesker vedkender sig – blev ”videnska-
beligt” henvist til primitive racer.9

Det kan derfor ikke overraske, at religion 
og filosofi – de kræfter, der havde løftet men-
neskeheden op af barbariets afgrund – er 
på en kollisionskurs med dette revolutionære 
nye syn.

Verdslighed eller
materialisme fandt fod-
fæste i Wundts lære,
der forgrenede sig ud
over hele verden gen-
nem hans studerende.

Spredning af
materialistisk 
verdslighed

Wundts studeren-
de, der primært bar
ansvaret for sprednin-
gen af hans lære rundt
om i verden, omfattede
også den russiske fysio-

log og psykiater Ivan Pavlov, angiveligt den mest
berygtede fortaler for, at ”mennesket-er-et-dyr”.

Men amerikanere strømmede også til Wundts
klasselokaler. G. Stanley Hall, ordineret præst, stu-
derede anatomi, teologi, antropologi og psykiatri i
Tyskland. Da han blev spurgt, om hans studier havde
gjort ham mere eller mindre from, svarede Hall:
”Mindre …” Hall blev den første præsident for Den
Amerikanske Psykologiforening. Han grundlagde

Den tyske psykolog Wilhelm Wundt
erklærede i 1879, at det var ”spild af
energi” at beskæftige sig med sjælen,
og at mennesket ganske enkelt var et
dyr. Religiøse idéer og følelser, tilføjede 

han, burde ”stilles for psykologiens
domstol”. Tanken om sjælens eksistens 

blev ”videnskabeligt” henvist til 
primitive racer.

Wundts materialistiske
ideer, afvisningen af
sjælen og fornægtelsen af
religion, blev udbredt til
resten af verden gennem
hans studerende fra
Leipzig i Tyskland 
(til venstre). 



”genetisk psykologi” og blev kendt for sin anvendelse 
af Wundts ”eksperimentalpsykologi” på børns ud-
vikling.

William James’s studier hos Wundt inspirerede
ham til at skrive bogen, ’Mangfoldighederne i religiøs
oplevelse’. James’s biograf Clarence J. Karier fortæller,
at med James, ”går vi fra en kultur med Gud i cen-
trum til en kultur med mennesket i centrum. Denne
grundlæggende ændring i vestlig tankegang satte
gang i en tilsvarende ændring i den ideologiske
struktur i det sociale system … Synd blev en sygdom,
og religiøse ritualer som skriftemål, der havde til hen-
sigt at lindre skyld og udsone synd, blev erstattet af
individuel- eller gruppepsykoterapi for at lindre
skylden i angstneuroser.”10

Sigmund Freud udråbte religion som ”fjenden” og
betragtede åndelig tro som overtro og den ”universelle
tvangsneurose.”11 Han forestillede sig også kirkens død
via psykiatrien: ”Den videnskabelige ånd fremkalder
en særlig holdning overfor verdslige anliggender; stil-
let overfor religiøse anliggender betænker den sig,
tøver, men til sidst krydser den også der tærsklen. I
denne proces er der ingen afbrydelse; jo flere men-
nesker, der får del i rigdommene i viden, jo mere
udbredt er frafaldet fra religiøs tro – i første omgang
kun fra dens forældede og tvivlsomme ydre pragt, men
senere også fra dens fundamentale påstande.”12

Trods de forkerte antagelser i Wundts teori og de
ideer og meninger, hans studerende afledte heraf –
eksisterer der rigeligt med erfaringsmæssige beviser
på, at mennesket helt sikkert er forskelligt fra og uen-
delig mere dueligt end et dyr. Disse fejlagtige teorier
har ligget til grund for alle psykiatriens bestræbelser.
Psykiatere og psykologer hævder den dag i dag, at
mennesket er et dyr, der skal tilpasses og kontrolleres.
Regeringer har ladet sig besnære af denne idé og
betaler milliarder i offentlige tilskud til dem, der kan
foretage tilpasningen og kontrollen. Og disse har ikke
til hensigt at lade beviser stå i vejen. 

Efterhånden som religionen og dens grundlæg-
gende lære kom under direkte angreb gennem en mar-
kant udbredelse af diametralt modsatte, materialis-
tiske idéer, skulle der kun gå få årtier, før de sociale og
religiøse konsekvenser blev tydelige.

”MENNESKET – ET DYR”
Nedrakning af religion

D et skulle vise sig at det 19. århundrede
blev tiden, hvor ”eksperter” i psyko-
logi afskedigede religionen, degrade-

rede mennesket til en abelignende skabning og
iscenesatte samfundets moralske nedtur:

❚ Johann Christian Reil dannede ordet
”psykiatri” i 1808. Det betød at ”kurere sjælen” og
blev afledt af psyche (sjæl, ånd) og iatros (læge).
Ironisk nok har psykiatere for længst opgivet enhver
ide om at hjælpe ånden eller sjælen og koncentrerer
sig udelukkende om hjernen.

❚ Ivan Pavlov (ovenfor) forsøgte at overføre
resultater fra eksperimenter med dyrs stimulus-
reaktions-mekanisme til mennesker som ”adfærds-
psykologi”. Hans ideer påvirkede i høj grad 
psykologien i første halvdel af det 20. århundrede.

❚ Psykoanalytikeren Sigmund Freud fra
Wien, udråbte religionen til at være fjende nummer
et og kaldte åndelig tro for både overtro og den ”uni-
verselle tvangsneurose”. I sin undervisning påstod
han, at viden fjerner en person fra religion, som 
han anså for ”forældet”.

❚ Psykolog G, Stanley Hall var oprindeligt
viet til præst, men efter at have studeret psykologi
ved universitetet i Berlin, gik han videre med at
grundlægge ”genetisk psykologi”. Det handlede 
om, at folk ikke er andet end en kombination 
af kromosomer.

❚ Efter at have studeret under Wundt 
skrev psykologen William James, at religiøse ledere
typisk udviser ”sygelig adfærd”. James kaldte
grundlæggeren af kvæker-religionen en psykopat,
fordi han mente, han var inspireret af Gud.

Ivan Pavlov

G. Stanley Hall

William James 

Sigmund Freud

Johann Christian Reil
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ANGREB PÅ ÅNDELIGHEDEN
Angreb med det humanistiske manifest

I de hårde og åndeligt udfordrende årtier mellem

de to verdenskrige blomstrede psykologien og psy-

kiatrien. John Dewey, en tilhænger af psykologen

Wilhelm Wundt, udformede ’Det humanistisk manifest’

i 1933, som fastslog, at ”der er, mener vi, stor fare for

en endelig og fatal identifikation af ordet religion med

doktriner og metoder, som har mistet deres betydning

og er magtesløse med hensyn til at kunne løse men-

neskets livsproblem i det tyvende århundrede.” Religion

burde snarere være en ”menneskelig aktivitet” i retning

af en ”… oprigtig og åben humanisme”.

Der blev opstillet en liste på 15 regler, som omfatter:

❚ Religiøse humanister betragter universet som

eksisterende i sig selv og ikke som værende skabt.

❚ Forskellen mellem det hellige og det sekulære

kan ikke længere opretholdes.

❚ Humanisme vil følge social- og mentalhygiejne,

og modvirke sentimentale og uvirkelige håb og ønske-

tænkning.

I 1973 leverede ”Manifest II” et endnu vildere slag

mod religionens ukrænkelighed og gyldighed: ”…

humanister vil stadig mene, at al traditionel teisme er

en ikke-bevist og forældet tro – specielt tro på den

Gud, der hører og forstår deres bønner og er i stand

til at gøre noget for dem. Den samlede personlighed

er en funktion i den biologiske organisme, der funger-

er i en social og kulturel sammenhæng. Der er intet

troværdigt bevis for, at liv overlever kroppens død.”

I 1980 hævdede en verdslig humanistisk er-

klæring, at folk kunne leve meningsfyldte liv uden

behov for religiøse bud eller gejstligheden.

”Der er, mener vi, stor fare for en
endelig og fatal identifikation af ordet
religion med doktriner og metoder,

som har mistet deres betydning og er
magtesløse med hensyn til at kunne
løse menneskets livsproblem i det

tyvende århundrede.”
– ’Det humanistisk manifest’ udformet 

af John Dewey i 1933

John Dewey



I kølvandet på første verdenskrig
accepterede mange kirker den ”hjælp”,
psykiatere og psykologer tilbød om at
løse sociale problemer. De blev forrådt.

Selvom psykiaterne højtideligt lovede 
at ”virke opløftende på” og drage
omsorg for religion, fortsatte de med 
at afklæde og annullere den.

I 1940 omfattede psykiaternes 
erklærede hovedplan at overtage
ethvert større område indenfor sociale
aktiviteter inklusive religion. Førende
britiske og canadiske psykiatere 
promoverede overalt behovet for 
at eliminere de religiøse værdier og
erstatte religion med en ”statsreligion
for mental sundhed”. 

Familieenheden, der længe var 
anset som ukrænkelig af religionen,
blev direkte svækket af psykiatriens 
Verdensføderationen for psykisk 
sundhed (WFMH), som anså den 
som ”den største hindring for 
forbedret psykisk sundhed”.

Enhver sektor i samfundet, der er
blevet ”omformet” til at passe til psykia-
triens specifikationer, er gået i forfald.

1
2
3

4
5

Adfærdspsykologen John B. Watson (til højre)
og andre psykologer blev inspireret af Pavlov i
deres fornægtelse af sjælens eksistens og deres

nedgørelse af mennesker og religionen.

VIGTIGE 
KENDSGERNINGER



E fter første verdenskrig stod kirkerne
overfor en umådelig stor menneskelig
og social katastrofe. Den moderne men-
talvidenskabs ”domstol” spildte ikke
denne mulighed for at fortælle religion-

erne, at de havde ”gjort for lidt for at forhindre”
krigen og dens konsekvenser.13

Ud fra en oprigtig bekymring for harmonien 
og freden accepterede mange kirker og trossamfund
den tilsyneladende uegennyttige ”hjælp” fra de nye
”videnskaber” til at løse
sociale og politiske pro-
blemer. Psykiatere og psy-
kologer skabte en beroli-
gende vision for deres
hjælp. Dr. Charles Dana,
professor i nervelidelser
ved Cornell universitetets
medicinske fakultet i New
York, udtalte, at ”han (psy-
kiateren) må hjælpe og
højne religionen hos dem,
der har en, og sørge for en
religion eller høje og positive idealer for dem, der
ikke har en. Han må vise dem, hvordan de lever
lykkeligt og med videnskabelig effektivitet bruger de
kræfter, naturen har givet dem.”14

Men de udstrakte hænder, der tilbød hjælp,
bragte kun forræderiets giftige frugt:

❚ I 1925 udtalte adfærdspsykolog John B. Wat-
son: ”Ingen ved præcis, hvordan idéen om en sjæl
eller det overnaturlige begyndte … Den havde
sandsynligvis sin oprindelse i menneskehedens
generelle dovenskab.” I 1928 tilføjede han: ”Ingen
har nogensinde rørt sjælen eller har set én i et

reagensglas eller har på nogen måde haft forbind-
else med den, som han har haft det med andre gen-
stande i sit daglige liv.”15

❚ På den sjette internationale kongres om
filosofi i 1926 sagde K. N. Kornilov om psykiatri:
”Sjælen … som spillede en vigtig rolle i fortiden,
har nu kun ringe betydning.”16

❚ I 1940 slap psykiaterne deres mest skræm-
mende angreb løs for at frembringe global domi-
nans over alle større områder af sociale aktiviteter

inklusive religion. Som
nævnt i introduktionen
til dette hæfte, blev de
anført af to førende psy-
kiatere, som senere gik
sammen om at grund-
lægge Verdensfødera-
tionen for psykisk sund-
hed (WFMH).

John Rawling Rees
fremlagde ’Strategisk
planlægning for psykisk
sundhed’ og psykia-

triens ”ansvar” med at overtage uddannelsesom-
rådet, lovgivningen, lægevidenskaben og kirken
og udtalte yderligere, at ”det offentlige liv, politik
og industrien bør alle være indenfor vores indfly-
delsesområde ... Hvis vi skal infiltrere andre men-
neskers professionelle og sociale aktiviteter, tror
jeg, vi må efterligne de totalitære og organisere en
slags femte kolonne aktivitet!”17

Rees kollega, en ledende canadisk psykiater, G.
Brock Chisholm, udvidede denne hovedplan i en tale
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KAPITEL TO
Psykiatriens angreb 

på religion

”Ingen ved præcis, hvordan idéen
om en sjæl eller det overnaturlige
begyndte … Den havde sandsyn-
ligvis sin oprindelse i menneske-
hedens generelle dovenskab.”

– adfærdspsykolog 
John B. Watson, 1925

*Femte kolonne: borgere, der i hemmelighed hjælper  fjenden,
specielt gennem sabotage eller spionage.



i 1945: ”Racen vil ikke
blive frelst, før den er
befriet for sine forvir-
rede og forvrængede
følelsesmæssige og men-
tale funktioner. Genfor-
tolkningen og i sidste
ende udslettelsen af begrebet om rigtigt og forkert,
som har været det grundlæggende i børneopdrag-
else, og troen som en erstatning for intelligent og
rationel tankemåde, er det tilstræbte mål for praktisk
taget al effektiv psykoterapi … Faktum er, at de fleste
psykiatere og psykologer ... har undsluppet disse
moralske lænker og er i stand til at observere og
tænke frit. Hvis racen skal befries for den invali-
derende byrde af godt og ondt, må det være psykia-
tere, der tager det egentlige ansvar – psykiatrien 
må nu beslutte, hvad der skal ske med den men-
neskelige races umiddelbare fremtid; ingen anden er
i stand til det.”18

I 1948 var Rees’ og Chisholms femte kolonne-
plan indført globalt ved dannelsen af WFMH. Chis-
holm og Rees præsiderede. Ved en åbningskonference

med titlen ’Psykisk sund-
hed og verdensborger-
skab’, udtrykte psykia-
tere yderligere deres
skjulte ambitioner om
politisk og social kon-
trol. Religion blev defi-

neret som et mål for ”tilpasning til psykisk 
sundhed”. Det skulle anerkendes, at en accept 
af synspunkter omkring psykisk sundhed 
“... indebærer en forpligtelse til kritisk at under-
søge nogle af kirkens læresætninger i lyset af 
den aktuelle indsigt i det, der er det essentielle 
for en sund personlighedsudvikling og i det, der
nu er kendt som skadeligt for barnets voksende
personlighed.”19

Mens traditionel religion gjorde sig selv til gen-
stand for kritisk evaluering i kølvandet på to
frygtelige verdenskrige, greb de mentale sundheds-
ideologier chancen for at drive en kile endnu læn-
gere ind i religionens hjerte.

Psykiateren Harry Stack Sullivan foreslog, at
psykiatere, på samme måde som alle store

”Vi har foretaget nyttige angreb 
på en række professioner. De to

nemmeste er selvsagt lærer-
professionen og kirken; de to 

mest vanskelige er retssystemet 
og sundhedsvæsenet.”

– Den britiske psykiater John Rawlings Rees, 
’Strategisk planlægning for psykisk sundhed’, 1940
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I en tale på 
det årlige møde i
Storbritanniens

Nationale Råd for
Mentalhygiejne

beskrev psykiateren
J.R. Rees psykiatri-

ens ”ansvar” for at
”overtage religionen”,

hvormed banen 
var kridtet op for

psykiatriens efter-
følgende angreb. 



❚ ”Kort fortalt, karakteren af Jesus’ hallucination-
er, som de er beskrevet i de ortodokse evangelier,
tillader os at konkludere, at grundlæggeren af den
kristne religion var hjemsøgt af religiøst paranoia.”22

– CHARLES BINET-SANGLÉ, ’LA FOLIE DE JÉSUS’ (JESU VANVID),
1910

❚ ”Alt, vi ved om ham, er i fuld overensstemmelse
med det kliniske billede af paranoia, så det kan næppe
tænkes, at folk på nogen måde kan stille spørgs-
målstegn ved diagnosens nøjagtighed.”23

– DEN AMERIKANSKE PSYKIATER WILLIAM HIRSCH, ’EN PSYKIATERS
KONKLUSIONER’, 1912

❚ ”Man kan være uenig med Schweitzer … Han
tager det for givet, at Jesus’ mislykkede bestræbelser
på at udvikle idéer ud fra krænkelse og forfølgelse,
udelukker muligheden for en paranoid psykose. Dette
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”religiøse ledere, profeter og endog Jesus Kristus”,
burde bringe religionen ajour.20

Og det gjorde de! 
Det følgende år sluttede Pastor Leslie Dixon

Weatherhead fra Metodistkirken i England sig
sammen med psykiateren Percy Backus for at
etablere psykiatriske klinikker som en del af
sognene og gjorde sig til talsmand for elektrochok,
dyb søvn terapi (en kombination af medicin og
elektrochok – også kendt som forlænget narkose),
psykokirurgi, beroligende midler og hypnose som
supplement til kristendommen.21

Frugterne af disse strategier er virkelige. 
Samfundets moralstruktur har været og er fortsat
blevet undergravet, mishandlet af skilsmisser, 
arbejdsløshed, stofmisbrug, analfabetisme, for ikke
at tale om en epidemi i ungdomskriminalitet.
Enhver sektor i samfundet, der er blevet ”omfor-
met” til at passe til psykiatriens specifikationer, er
gået i forfald.

De, som familierne i århundreder har hen-
vendt sig til for at få åndelig vejledning – præs-
terne – er under tilsyn af psykologiske og 
psykiatriske ”eksperter”.

”Jesus Kristus kunne måske 
ligefrem være vendt tilbage til sin
tømrervirksomhed efter endt mo-
derne (psykiatrisk) behandling.”61

– Den engelske psykiater, 
William Sargant, 1974

William Sargant

M ed psykiatriens og psykologiens fundamen-
talistisk, ideologisk begrundede fjendskab
overfor religion og moralske standarder,

ses fjendtlighed i en ikke ubetydelig del af de ord, der
udtales om emnet. Intet har været for helligt til at undgå
deres ”ekspert”-mening, ikke engang Jesus Kristus.

Følgende bestræbelser på at stemple grundlæg-
geren af den kristne tro som sindssyg, og således
fordømme hele kristendommen som en simpel neurose
og illusion – er ikke medtaget for at være blasfemisk,
men for at vise psykiateres antireligiøse dagsorden.

er ikke nødvendigvis sandt; visse paranoide manifes-
terer næsten udelukkende idéer om storhed …”24

– PSYKIATEREN WINFRED OVERHOLSER, PRÆSIDENT FOR DEN
AMERIKANSKE PSYKIATRIFORENING, UDTALT I FORORDET TIL ALBERT
SCHWEITZERS ’DEN PSYKIATRISKE UNDERSØGELSE AF JESUS’, 1948

FORNÆGTELSE AF KRISTENDOM
Vanhelligelse af indviet jord
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Åndelig vejledning var i århundreder
præstens opgave, hvor den religiøse 
lære blev brugt til at give trøst.

Psykiatere gav religion skylden for anden
verdenskrig på grund af dens mislykkede
bestræbelser på at løse menneskets 
gensidige umenneskelighed, og det
åbnede døren for psykiatriske og 
psykologiske ”løsninger”.

Siden 1952 er der blevet undervist i
psykologi på de fleste amerikanske 
seminarier og teologiske fakulteter.

For visse præstestuderende omfatter 
forberedelsen til et liv i cølibat
psykologibaserede kurser, der rent 
faktisk animerer sexlysten.

Da psykiatrien påstod, at menneskets
problemer var af biologisk – ikke åndelig
– art, forsikrede de kirkerne og religion-
erne om, at de kunne hjælpe seksuelt
forstyrrede præster.

Den pædofile præsteskandale indenfor
den katolske kirke i de seneste år kan
direkte spores til psykiatriens undermine-
ring af religion og infiltrering af kirken.

2
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Religiøse mennesker blev forrådt af den
tyske psykolog Kurt Lewins (ovenfor)

sensitivitetstræning og andre psykologiske
vejledningsteknikker, som udsprang 

fra ateistiske rødder. 



F
orud for psykiatriens og psykologiens ind-
flydelse var præstens rådgivning en af
kirkens mest respekterede og livsvigtige
samfundsaktiviteter. Igennem århund-
reder havde det været gejstlighedens

opgave at tjene deres menigheders åndelige behov.
Ved at henvise til religiøse læresætninger hjalp de til
med at give livet mening ved at tilvejebringe åndelig
trøst og næring til dem,
de tog sig af.

Ordbogen definerer
pastoral som ”vedrøren-
de en sjælesørger, hans
embede eller hans pligt,
en hyrde eller åndelig
vejleder”, (fra Latin pas-
tor, hyrde, og pascere, at
give føde) og rådgivning
som en handling at ud-
veksle idéer, at tale ting
igennem, at give omhyg-
geligt overvejede råd. I
dets reneste form betyder
råd visdom og klogskab.

Da den pastorale rådgivning udgjorde en
større barriere for psykiatriens infiltrering af kirker,
blev den centrum for et samlet angreb. Chisholm
brugte anden verdenskrig som ”bevis” på, at det
var mislykkedes for de traditionelle religioner at
tilvejebringe løsningerne på menneskets gensidige
umenneskelighed. I stedet for begyndte psykiatere
og psykologer at falbyde deres mærkevare som
videnskabeligt anerkendt rådgivning.

I 1950’erne udviklede den tyskfødte psykolog
Kurt Lewin og hans medarbejdere et psykologisk

begreb i USA, kaldet ”T-grupper” (T for træning).
Udtrykket ”sensitivitetstræning” udvikledes fra
”T-grupperne”. Det er blevet beskrevet, at de 
blev ”udviklet for at undersøge, hvordan folk
socialt og psykologisk kunne manipuleres til at
opgive deres sjæle.”25

Psykologen Ed Schein, der studerede hjerne-
vaskteknikker i Korea, måtte indrømme, at meto-

den, man uafvidende
brugte til at uddanne
præster og sognebørn,
udsprang fra Pavlovs
hjernevask-teknikker.26

Forfatteren Gary
Allen beskrev senere
sensitivitetstræningens
effekter på moralbegre-
ber: ”Efter at have hørt
andre bekende det, de
har gjort galt, er man
tilbøjelig til at føle, at ens
egne handlinger ikke var
så slemme, når det kom
til stykket, hvilket får 

én til at acceptere lavere moralske normer ... Kort
fortalt skaber sensitivitetstræning ’ændring’ 
ved at dirigere loyaliteten bort fra familien, 
hjemmet, kirken og kolleger … Deltagere …
tvinges til at træffe et frygteligt valg: moralitet eller
moralsk ulydighed.”27

Beskrevet som dagens hurtigst voksende
sociale fænomen, spredte det sig imidlertid hur-
tigt til religiøse ledere og flere trossamfund og
grupper, bl.a. Kirkernes Nationale Råd (NCC) og
Kirkernes Verdensråd.28

”Få præster er villige til at tage 
sig tid til at undersøge beviserne,

overveje bibetydningerne, konfron-
tere bedragene og informere deres

folk om psykologiens nederlag i 
at fremstå som en videnskab 

om psykisk sundhed.”
– Ed Bulkley, i bogen: ’Hvorfor kristne 

ikke kan stole på psykologi’, 1993
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rådgivning



I løbet af 1952 hav-
de 83 pct. af over 100
adspurgte amerikanske
seminarier og teologi-
ske fakulteter et eller
flere kurser i psykologi.
I 1961 havde omkring
9.000 gejstlige gennem-
gået et psykologibaseret
”klinisk pastoralt” råd-
givningskursus. Forhol-
det mellem psykiatere
og gejstlige medlemmer
var seks til fem på det
Amerikanske Akademi
for Religion og Psykisk
Sundhed.29 Den Ame-
rikanske Forening af
Kristne Rådgivere er
vokset fra 700 medlem-
mer, der aktivt udøvede
psykologiske eller an-
dre psykiske sundheds-
teknikker i 1991, til
50.000 i dag.30

I bogen ’Hvorfor
kristne ikke kan stole på
psykologi’ skrev Ed
Bulkley: ”Få præster er
villige til at tage sig 
tid til at undersøge be-
viserne, overveje bibetydningerne, konfrontere
bedragene og informere deres folk” om psy-
kologiens mislykkede bestræbelser på at frem-
stå som en videnskab om psykisk sundhed. 
Bulkley udtaler videre: ”Kristne kolleger og se-
minarier har købt dette utrolige bedrag og op-
fordrer nu entusiastisk kristne til at underkaste 
sig den sekulære psykologis indsigt, metoder 
og resultater.”31

Overvej følgende kursusbeskrivelse for pas-
toral rådgivning ved et fremtrædende ameri-
kansk præstseminarium: ”…fysisk sygdom,
symptomer på nervemæssige og psykiske behov,

balancerede og ubalan-
cerede personligheder,
opdagelser fra den
moderne psykiatri og
deres tolkning i evan-
geliske, kristne termer.
…”  Pensum for 2004
”forener psykologi og
teologi i den kliniske
praksis”, og tager fat på
psykologiske begreber
såsom ”vedvarende
sindslidelser, neuro-
psykologiske forstyr-
relser, depression (og)
familieproblemer.”

Den hastighed og
effektivitet, hvormed
pastoral teologi er ble-
vet nedlagt, blev klart
illustreret på en engelsk
psykiatrisk konference
i 1967. Som en skræm-
mende påmindelse om
Brock Chisholms dags-
orden, udtalte pastor
Canon Sydney Evans:
”Hvad betyder person-
ligt ansvar i lyset af
psykoanalysens resul-
tater? Har ordene rig-

tigt og forkert nogen yderligere brugbarhed i 
lyset af vores nye viden om tvangsmæssige
adfærdsmønstre? … Jeg er overbevist om, at 
det er en af kristendommens tragedier, at den 
har fået sig rodet sammen med moralitets-
begrebet.”32

Den kliniske psykolog Paul Pruyser udtalte
om den ødelæggende indvirkning af ”psyko-
logiske discipliner på uddannelsen af gejst-
ligheden”: ”Ordet sjæl har mistet dets betydning
og endog dets sandsynlighed … (den gejstlige) vil
opdage, at uanset om han ønsker det eller ej, 
praktiserer han også psykiske sundhedsteknikker 
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Carl Rogers

”Vi kan vælge at bruge vores 
voksende viden til at trælbinde folk 
på måder, man aldrig har drømt om

tidligere, fjerne deres personlighed, kon-
trollere dem med midler så omhyggeligt

udvalgt, at de måske aldrig vil være
bevidst om deres tab af personlighed.”

– Carl R. Rogers, fhv. præsident for 
den amerikanske psykologiforening



i forreste række, eller han vil blive betragtet som
sådan af specialisterne indenfor det psykiske
sundhedsområde.”33

I ’Psykoterapiens myte’ udtalte professor
emeritus i psykiatri, dr. Thomas Szasz, at hans
primære formål med at skrive bogen var: ”At
vise, hvordan helbredelsen af (syndige) sjæle,
som havde været en integreret del af de kristne
religioner, blev omformuleret til helbredelsen af
(syge) sind og blev en integreret del af den
lægelige videnskab i forbindelse med religionens
tilbagegang og videnskabens fremmarch i det
attende århundrede.”34

Traditionen, arven og udøvelsen af pastoral
rådgivning er i stigende grad blevet erstattet 
af  den humanistiske, psykologiske rådgivning,
således at pastoral rådgivning i dag næsten ikke
eksisterer.

Forårsager moralsk perversion
I 1950 blev det amerikanske blad Pastoral-

psykologi udgivet første gang. Den kendte humanis-
tiske psykolog og forhenværende præsident for den
amerikanske psykologiforening, Carl R. Rogers, sad i
bladets redaktionelle rådgivende bestyrelse.

Rogers havde engang udtalt: ”Vi kan vælge at
bruge vores voksende viden til at trælbinde folk på
måder, man aldrig har drømt om tidligere, fjerne
deres personlighed, kontrollere dem med midler så
omhyggeligt udvalgt, at de måske aldrig vil være
bevidste om deres tab af personlighed.”35

I 1964 foranstaltede Rogers et af sine depersonali-
seringseksperimenter på omkring 24 religiøse ordener,
bl.a. Sisters of Mercy, Sisters of Providence, Jesuitter-
ne, Franciskanerne og andre katolske organisationer.
Det var finansieret ved en treårig bevilling fra Det
amerikanske Nationale Institut for Mental Sundhed
(NIMH). Rogers fik selskab af den katolske psykolog
William Coulson, som senere indrømmede, at de psy-
kologiske teknikker, som blev anvendt på de religiøse,
var rettet mod ”at fremprovokere en epidemi af sek-
suelt utilladelige forhold blandt gejstligheden og
behandlere”, og han fraskrev sig denne praksis.36

Eksperimentet ophørte efter kun to år. På det
tidspunkt var genstanden for et af Rogers’s eksperi-
menter, Sisters of the Immaculate Heart of Mary (IHM)
ødelagt. I 1993 trak Coulson sig tilbage og fortalte
den Katolske Presse: ”Vi ødelagde en masse religiøse
ordener på Vestkysten i 60’erne ved at få nonnerne
og præsterne til at tale om deres kvaler … Der var

D en katolske psykolog
William Coulson for-
talte den Katolske Pres-

se, at psykologiske ”under-
søgelser” foretaget på religi-
øse ordener i 1960’erne hav-
de ødelagt dem. En af dem,
Sisters of the Immaculate Heart
of Mary, blev ruineret da et sti-
gende antal nonner søgte
væk. De ønskede ikke længere
at være bundet af deres løfte
til kirken.

Ødelæggelse af tro

William Coulson



omkring 560 nonner, da
vi begyndte. Inden for
et år fra vores første
indgriben, ansøgte 300
af dem Rom om at blive
løst fra deres løfte. De
ønskede ikke at være
underlagt nogen auto-
ritet, udover deres eget
majestætiske indre selv.”

Coulson udtalte vi-
dere: ”Slutresultatet af uddannelser i sex, udformet
som Rogeriansk møde (Carl Rogers terapi), er flere
seksuelle erfaringer. Humanistisk psykoterapi, den
slags der i realiteten har overtaget kirken i Amerika,
… dominerer mange former for afvigende uddan-
nelser såsom sexuddannelse.”37 Han sagde, at både
han og Rogers vidste, at det, de havde skabt, havde
været ”virkeligt ondt”.

I 1992 blev der afholdt et gruppedynamisk
(sensitivitetstrænings) seminar med titlen: ’Orien-
tering om en måde at leve et liv i cølibat’ for unge
kandiderende præster på en teologisk institution i
den tyske by Freiburg. Spørgeskemaet indeholdt
adskillige tomme felter, hvor man skulle besvare
spørgsmål mht. seksuel aktivitet:
❚ Jeg anser det for en forudsætning for virkelig

seksuel nydelse (at): _______. 
❚ Den mest ophidsende seksuelle oplevelse, hvor

jeg specielt følte mig fysisk eller følelsesmæs-
sigt tilfredsstillet var: _______. 

❚ I øjeblikket er jeg i stand til at tilfredsstille 
mine behov for ømhed og erotik i følgende
omfang: _______. 

❚ Jeg vurderer mine muligheder for erotisk
udtryk som følger: _______. 

❚ Den tidligste erotiske oplevelse, jeg kan 
huske, var: _______. 

❚ De tre vigtigste ønsker, jeg har for fremtiden på
det seksuelt erotiske område, er: _______. 38

Deltagere blev tilskyndet til at ”vrikke bæk-
kenet frem og tilbage”, og derefter parvis placere
en pude mellem sig i bækkenhøjde og skubbe 
mod den andens kønsdele. Swiss Catholic Weekly

oplyste i 1994, at i ste-
det for at være en 
orientering om et liv i
cølibat, var det en ”for-
førelse af de fremtidige
præster”, snarere rettet
mod ”at vække ønsket
om sex”.39 I dag tilbyder
teologiske seminarier
kurser i ”menneskelig
seksualitet” til vurder-

ing og behandling af ”seksuelle forstyrrelser” og
”psykoseksuelle forstyrrelser”.

Ud fra William Coulsons betragtninger er
resultatet af sexuddannelse mere seksuel erfaring,
og der er ingen tvivl om psykologernes hensigt
eller retningen i disse kurser.

Brug af seksuel perversion som et våben
I ’Psykiatriens verdenshistorie’ bemærker for-

fatteren John G. Howles: ”Så længe psykiske pro-
blemer var noget ’sjælen’ havde, kunne ’gejstlighe-
den og filosoffer’ professionelt tage sig af den slags
problemer”.40 At omdefinere menneskets problemer
og kriminelle adfærd med ”lægelige” eller ”biolo-
giske” benævnelser var et trick til at lokke åndelig
helbredelse ind i psykiatriens område. Den anden
del af tricket var at bruge det til at narre kirker og
trossamfund til at overdrage deres seksuelt
forstyrrede gejstlige til ”professionel hjælp”.

I 1951 ansatte den psykiatriske institution 
the Institute of Living i den amerikanske delstat
Connecticut den senere præsident for den
Amerikanske Psykiaterforening, Francis J. Brace-
land som ledende psykiater. Ifølge en artikel 
i The New Yorker i 2003, opfordrede Braceland de
katolske biskopper til at skille sig af med ”deres
traditionelle antipati overfor psykiatriens lære og
søge medicinsk hjælp til præster med problemer.”
Med Bracelands høje status blandt biskopperne,
begyndte institutionen at modtage henvisninger.41

I 1986 blev en præst, som man vidste var pædo-
fil og havde fået psykiatrisk behandling, anklaget 
for forulempelse af børn. Han blev henvist til the
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De psykologiske teknikker anvendt
på de religiøse var rettet mod 

”at fremprovokere en epidemi af
seksuelt utilladelige forhold blandt

gejstligheden og behandlere.”
– Psykolog William Coulson, 1993



Institute of Living til psykiatrisk hjælp. I hans
udskrivningspapirer udtalte dr. Robert Swords: ”Det
var ikke et klassisk tilfælde af pædofili, da forulem-
pelsen var sporadisk og til sidst stoppede og havde en
munter, barnlig karakter. Det var ikke seksuelt stimu-
lerende eller erotisk, og det var ikke sadistisk ej heller
uden anger.” Psykiaterne tilrådede, at han kunne
vende tilbage til sit sogn, men de sagde dog, at den
endelige beslutning var op til kirken.

”Patienten forsikrede os om, at disse impul-
sive tilfælde af pædofili nu var under kontrol, 
og han havde integreret sit liv på en mere kon-
struktiv måde, siden han begyndte at blive in-
volveret i psykoterapi
og var hos en psykiater
for ti år siden,” skrev
dr. Swords.

I 1991 var der yder-
ligere klager over sek-
suel forulempelse af
børn begået af den sam-
me præst. Baseret på
psykiatrisk rådgivning
om, at præsten var
”syg”, ikke kriminel,
blev han henvist til en
anden psykiatrisk afde-
ling, hvor patienterne
blev klædt af, sluttet til
en plethysmograf – en
indretning, der påhæf-
tes kønsdelene for at måle opstemthed – og op-
taget på video. Præsten indrømmede til sidst at
have været pædofil siden 1960’erne. I september
2002 forligte ærkebispedømmet i Boston et søgs-
mål mod denne præst på 10 millioner dollars – en
høj pris at betale for destruktive psykiatriske råd.

Som journalisten Barry Werth skrev: ”Kirkens
brug af psykiatri, eller mere præcist, biskoppens
regel om at sende præster, der er mistænkt for 
at forulempe mindreårige, til psykiatere og
psykologer i stedet for at melde dem til politiet, er
blevet et af det mest foruroligende og udgifts-
krævende elementer.”42

Præsten Christopher Coyne annoncerede i september
2003, at Bostons ærkebispedømme ville betale 550
mio. kr. til over 500 personer, som var blevet udnyttet
seksuelt af romersk-katolske præster. Kirkens tiltro
til psykiatrisk rådgivning har kostet dyrt såvel
økonomisk som i skader forvoldt på menneskers liv. 

”Kirkens brug af psykiatri, eller 
mere præcist, biskoppens regel om 

at sende præster, der er mistænkt for
at forulempe mindreårige, til psykiatere

og psykologer i stedet for at melde
dem til politiet, er blevet et af de 
mest foruroligende og udgifts-

krævende elementer.”
– Journalist Barry Werth, 

New Yorker, 2003.



Det er en veletableret lægelig
kendsgerning, at fysisk sygdom, 
der ikke er diagnosticeret eller
behandlet, kan skabe de samme
psykiske symptomer, som psykia-
trien vælger at definere som en
”psykisk forstyrrelse”.

Der er humane alternativer til 
det psykiatriske behandlings-
monopol. Mennesker i desperate
omstændigheder skal forsynes 
med korrekt og effektiv 
lægelig behandling.

Den italienske læge Giorgio
Antonucci gav behandling uden
brug af psykofarmaka til patienter,
som psykiatere havde betegnet som
”farlige”, men som med korrekt
lægelig behandling og kommunika-
tion kunne udskrives fra hospitalet.

Brugen af fysisk og mekanisk tvang
i psykiatrien kan sidestilles med
egentlig vold og bør gøres ulovlig.4

3
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Opfindelsen af falske ”forstyrrelser”, som er at finde i psykiatenes
’Diagnostiske og Statistiske håndbog for psykiske forstyrrelser’

(DSM) og i kapitlet for Psykiske lidelser og adfærdsmæssige
forstyrrelser i den ’Internationale sygdomsklassifikations hånd-

bog’ (ICD-10) gør det muligt for psykiatere at stemple og 
medicinere millioner af mennesker.



H
vis kirkerne og trossamfundene kiggede
ordentligt efter, ville de blandt andet se,
at indenfor de behandlende fagområder,
er psykiatere og psykologer dem, der har
den værste statistik, hvad angår seksuelt

misbrug. Deres ”terapier” eller ”behandlinger” er i bedste
fald værdiløse og i værste fald dødelige.

Når det gælder børne-
misbrug og forulempelse,
står det galt til. En ameri-
kansk undersøgelse fra
2001 viste, at én ud af 20
patienter, der var blevet
seksuelt misbrugt af deres
behandler, var mindreårig.
Ofrenes gennemsnitsalder
for pigerne var mellem 
3 og 17 år, og mellem 7 og
16 år for drengene.43 Gen-
nemsnitsalderen var 7 for
piger og 12 for drenge.44

I en artikel i ugebladet Insight fra Washington D.C.
udgivet den 26. april 1999 bagatelliserede professor i
børnepsykiatri Richard Gardner forbrydelsen: ”Samfun-
dets overdrevne moralske og straffende reaktioner over-
for pædofile … går langt ud over det, jeg anser for at være
forbrydelsens alvor.” Han fremførte, at pædofili kunne
tjene forplantningsmæssige formål.

Ifølge en beregning baseret på internationale
undersøgelser indrømmer mindst 10 pct. af psykiaterne
og psykologerne, at de misbruger deres patienter sek-
suelt. Ifølge én undersøgelse kunne tallet være så højt
som 25 pct. – dvs. over 162.000.

En canadisk undersøgelse fra 1997 afslørede, at af
de 10 pct., der indrømmede, at de seksuelt misbrugte

deres patienter, var 80 pct. af forbryderne gengangere.
For at rehabilitere sig selv havde mange gennemgået
personlig analyse eller psykoterapi uden succes.45

Blandt lægestanden og behandlerne har psykiatere
sammen med psykologer den højeste andel af stof-
misbrugere, skilsmisser og selvmord. I USA er  40 pct. af
alle læger blevet sagsøgt i løbet af deres  karriere.46

De er næppe de ”eks-
perter”,  kirken og andre
trossamfund skal rette sig
efter.

Diagnostisk bedrag
Hvad udgør en sand

videnskab? Ed Bulkley,
påpeger i ’Hvorfor kristne
ikke kan stole på psy-
kologi’, at en sand viden-
skab er den systematisk
arrangerede viden i den

materielle verden, der er blevet samlet i en fire-trins-
proces: 1) observation af fænomener; 2) indsamling af
data; 3) skabelse af en hypotese eller teori gennem
induktivt ræsonnement og 4) afprøvning af hypotesen
gennem gentagne observationer og kontrollerede
eksperimenter. Det bør være gennemførligt og uforan-
derligt korrekt.

Består psykiatri og psykologi den test? Svaret må
være et kategorisk nej.

Websters ordbog definerer “fiktion” som ”hvad 
som helst, der er fundet på eller opdigtet”. Enhver, der
gennemser psykiatriens ’Diagnostisk og statistisk hånd-
bog for psykiske forstyrrelser’ (DSM-IV) eller kapitlet
for Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i
den ’Internationale sygdomsklassifikations håndbog’

KAPITEL FIRE
Ondskab forklædt som

”videnskab”

Mindst 10 pct. af de 650.000 psykiatere
og psykologer, der findes på verdensplan,
indrømmer, ifølge udregninger baseret på

undersøgelser, at de misbruger deres patienter
seksuelt. Psykiatere har også sammen med

psykologer den højeste andel af stofmisbrugere,
skilsmisser og selvmord i egne rækker blandt alle
behandlerne. De er næppe de ”eksperter”, som

kirker og trossamfund skal rette sig efter.

K A P I T E L  F I R E
O n d s k a b  f o r k l æ d t  s o m  ” v i d e n s k a b ”
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(ICD-10) ville finde det vanskeligt at placere det i nogen
anden kategori.

Dr. Thomas Szasz udtaler: ”Hvis en ’sygdom’ skal
give mening rent videnskabeligt, skal den på en eller
anden måde være tilnærmelig, kunne måles eller testes
på en videnskabelig måde, som ved en blodprøve 
eller elektroencefalografi. Hvis den ikke kan måles på
den måde – hvilket er tilfældet (for) … ’sindssygdom’ –
så er udtrykket ’sygdom’ i bedste fald en metafor … og
derfor er ’behandling’ af disse ’sygdomme’ et …
uvidenskabeligt foretagende.”47

Den canadiske psykolog Tana Dineen siger: ”I mod-
sætning til lægelige diagnoser, der angiver en sandsynlig
årsag, passende behandling og sandsynlig prognose, er
man kommet frem til betegnelserne for de forstyrrelser,
der er opført i DSM-IV (og ICD-10) gennem enighed
blandt ligemænd” – en afstemning blandt APA komi-
témedlemmer. Med andre ord, der er ingen objektiv
videnskab forbundet med dem.48

Den kristne forfatter og forhenværende psykolog
Lisa Bazler udtalte i 2002: ”Vi kan ikke anse psykologi
som … en videnskabelig disciplin … behandleren og
psykiateren kan ikke objektivt måle og analysere årsa-
gerne til og den helbredende virkning af behandlingerne
mod angst med statistisk gentagelse, som en læge og
patient kunne måle og analysere årsagerne til og
behandlingerne for en brækket ankel.”49

Den kliniske psykolog Ty Colbert siger, at for at
godtage psykiatriens biologiske model, er man nødt til
”at tro på en materialistisk, ikke åndelig verden … den

DONALD PERSSON
Psykologen Persson fra den
amerikanske delstat Utah beskrev sig
selv som en ”moralsk” person, da han i
1993 blev idømt 10 års fængsel for
voldtægt af en 12 årig pige. Bevis-
materiale tydede på, at han siden 1975
kunne have misbrugt så mange som 16
unge piger – adskillige under fem år.

ANTONIO DEGUZMAN
DeGuzman, en ung psykiater fra
Massachusett, blev dømt til 3-4 
års fængsel med 15 års prøvetid 
for at kæle med tre unge 
mandlige patienter.

CHRISTOPHER ALLISON
Psykiater Allison fra England blev i

2002 idømt 10 års fængsel for voldtægt
og seksuelt misbrug af seks patienter.

UMORALSKE RÅDGIVERE
Tilgivelse af kriminalitet

For at antage psykiatriens biologiske
model, er man nødt til ”at tro på en

materialistisk, ikke-åndelig verden … den
lægelige model påstår, der ikke findes

nogen mental aktivitet, der skyldes    den
åndelige dimension. Al aktivitet, selv ens

religiøse overbevisninger eller tro på Gud,
er intet andet end hjernens aktiviteter.”

– Den kliniske psykolog Ty Colbert, 2001

Det store antal domfældelser over udøvende psykologer og psykiatere står i
skærende kontrast til alle påstande om ekspertise i forståelse af den menneske-
lige psyke. En gennemgang af mere end 800 domme over psykiatere,
psykologer og psykoterapeuter mellem 1998 og 2004 afslører, at 43 pct. 
af domfældelserne var for bedrageri, tyveri og underslæb; 32 pct. for sex-
kriminalitet og 6 pct. for manddrab og mord.

BJARNE SKOVSAGER
En psykolog fra Nørrebro i København

blev idømt seks års fængsel i 2002 for
adskillige og alvorlige seksuelle overgreb

på tre drenge mellem 7 og 11 år – 
omfattende homoseksuel omgang og

uanstændig blottelse. 

▲

▲

▲

▲



lægelige model påstår, der ikke findes nogen mental
aktivitet, der skyldes den åndelige dimension. Al aktivi-
tet, selv ens religiøse overbevisninger eller tro på Gud,
er intet andet end hjernens aktiviteter.”50

Det eneste bevis, siger han, der gør ”psykisk” syg-
dom til en lidelse ”er de symptomer, der bruges af de pro-
fessionelle til at stemple en eller anden som sindssyg. Men
symptomerne, der bruges til at diagnosticere nogen som
psykisk syg (fortvivlelse, håbløshed, sørgmodighed, 
skyld …) er ikke biologiske markører. Der er ikke noget
bevis for, at disse udtryk er fysiske af natur. De peger alle
på en sjæl i smerte.”51

I dag er der næppe et problem i
livet, der ikke er blevet eller kan dia-
gnosticeres: barnet, der er lidt ner-
vøst eller overentusiastisk er ”hyper-
aktivt”; hvis barnet nægter at tage
personlighedsændrende psykiatriske
stoffer, så er det ”ikke-overholdelse
af behandling”; personen, der holder
op med at drikke kaffe kan have
”koffein-abstinenssymptomer”. Hvis
et barn har lave karakterer i matema-
tik, er det en ”matematikforstyrrel-
se”. Hvis han eller hun har proble-
mer med at sammensætte en
meningsfuld skreven tekst eller er
dårlig til at lave afsnit, er det ud fra
psykiatriske standarder ikke et pro-
blem, en lærer bør korrigere, men en
”skriftlig udtryksforstyrrelse”.

I en undersøgelse fra 1989 med
titlen ”Religion og skyld hos OCD-
patienter” (dvs. patienter der lider af

tvangshandlinger eller obsessiv-kompulsiv tilstand),
blev den hypotese fremsat, at religion har en tendens til
at gøre folk sindssyge med sin strenge moral. For-
fatterne konkluderede: ”Obsessiv-kompulsiv patologi
blev tydeligt og positivt sat i forbindelse med graden 
af religiøsitet.”52

Som topmålet af ironi og arrogance medregner psy-
kiatriens seneste DSM-IV religion som en ny 
kategori blandt psykiske sygdomme: ”V.62,89” Psykia-
terne har ikke alene sygeliggjort Jesus, de hæfter nu også
psykiske forstyrrelser på religion i al almindelighed.

”Vi kan ikke betragte psykologi som … en videnskabelig disciplin … 
Behandleren og psykiateren kan ikke objektivt måle og analysere 
årsagerne til behandlingerne af angst med statistisk gentagelse, 
som en læge og patient kunne måle og analysere årsagerne til 

og behandlingerne for en brækket ankel.” 
– Den kristne forfatter og fhv. psykolog Lisa Bazler, 2002

UUNDERBYGGEDE TEORIER OM HJERNEN
Hjernen er blevet beskrevet utallige gange i populære tidsskrifter,
den er blevet dissekeret, dens forskellige dele blevet navngivet og
analyseret, alt imens offentligheden har fået tudet ørene fulde med de
seneste teorier om, hvad der er galt med dem. Det, der mangler, som
ved al psykiatrisk teori, er videnskabelige kendsgerninger. Som 
dr. Elliot Valenstein forklarede det, ”Der findes ingen undersøgelser,
som kan fastslå den kemiske status i en levende persons hjerne.”

Dr. Elliot Valenstein 



T ænk også på, at historisk set har religion været
den primære smeltedigel og kilde til åndelig
inspiration og for udviklingen samt opretholdel-

sen af høje moralske standarder. Med psykiatriens frem-
march er vore store religioners hævdvundne moralan-
visninger imidlertid i stadigt stigende grad blevet gjort
forældede i vore dages ”moderne” verden. Ifølge ledende
psykiatere og psykologer er der ikke noget, som er forkert
eller rigtigt.

Siden 1967 er moralbegreber i uddannelsessyste-
met blevet undergravet
med indførelsen af ”værdi-
afklaring”. Som en del af,
hvad der er blevet kaldt
resultatorienteret undervis-
ning, opstod ”værdiafkla-
ring” i Tyskland, og det
blev spredt under forskelli-
ge navne såsom sensitivi-
tetstræning, træning i 
selvværd, ”vredesstyrings-
terapi” og “konflikt-
løsning” for at nævne
nogle få. De er intet andet
end mentalteknikker udfor-
met til at modificere ad-
færd – eller mere direkte,
ændre overbevisninger.53

Ifølge William Kilpatrick, forfatter til ’Hvorfor John-
ny ikke kan skelne rigtigt fra forkert’, ”lægges der vægt
på følelser, personlig vækst og en fuldstændig ikke-for-
dømmende holdning”. Men ”der bruges ikke tid på at
tilvejebringe moralsk vejledning eller karakterdannelse.
Dyderne forklares eller diskuteres ikke, der anvises ingen
modeller for god opførsel, der angives ingen grunde til,
hvorfor en dreng eller pige egentlig gerne vil være god
... De bliver efterladt med det indtryk, at selv de mest
grundlæggende værdier er et spørgsmål om ord.” Han
advarer: ”Det bliver indlysende, hvorfor deres (skole-)
karakterer er lave, og hvorfor moralbegreber er kraftigt
i tilbagegang.”54

Beverly Eakman, pædagog og forfatter til ’Kloning
af den amerikanske sjæl’, beskrev virkningen af psykia-
trisk og psykologisk påvirkning i skoler: ”Deres klare og
udtrykte dagsorden har været at afskaffe systematiske,
boglige og akademiske videnbaserede undervisnings-
planer til fordel for psykologiorienteret ideer, der pla-
cerer følelserne og systemer, man blot skal tro på, over

enhver … rationel, eller kommunikerende funktion … Den
information, de unge faktisk fik, var i realiteten skadelig.”55

Delstatssundhedsministeriet i den tyske by Mainz
fremstillede en lille bog, ’Lad os tale om sex’, hvor et
ungt menneske stiller spørgsmålet: ”Hvor længe bør et
par være sammen, før man begynder at blive intime?”
Det givne svar er: ”Der er ingen regel, ikke noget du
behøver at gøre. Gør hvad du har lyst til, og når du vil.
Det er dine emotioner (følelser), der tæller.”

I et andet eksempel på skadelig litteratur, som børn
bliver udsat for, blev af-
sløret i en rapport fra 1993
kaldet: ’Perversion statt
Aufklärung’ (Perversion i
stedet for bierne og blom-
sterne). Millioner af skat-
teydernes midler var ble-
vet brugt på et center, der
forsynede lærere med por-
nografi og seksuelt stimu-
lerende propaganda til
seksualundervisning i
klasserne. I materialet for
12-årige og derover skulle
eleverne trække et kort,
hvorpå der var et emne,
som skulle diskuteres

åbent i grupper. Emner omfattede bl.a.: ”Har du nogen-
sinde set en pornofilm?” (Der var en mangfoldighed af
svarmuligheder, fra at synes det er dumt til at føle sig
opstemt af det.), ”Har du nogensinde kælet med nogen
i en bil?”, og ”Hvor vigtigt er seksualitet i dit liv?”56

Lignende opfindsomme spørgeskemaer, tester og
”psykisk sundhedsscreening” bliver brugt i skoler over
hele USA og i andre lande i dag.

Medicinering af børn
Hvor det at sende sine børn i skole engang var en

garanti for en struktureret, åndsnærende og effektiv
uddannelse, er nutidens forældre ikke kun bekymrede
over de dalende moralske standarder, men også et
voksende forbrug og misbrug af stoffer.

Et stimulerende middel, der udskrives mod DAMP
eller ADHD, viser sig at være mere potent end kokain.
Den amerikanske narkotikabekæmpelsesmyndighed
(DEA) oplyste, at det også kan føre til afhængig-
hed og ”psykotiske episoder, voldelig adfærd og 
bizarre adfærdsmønstre”. Selvmord er en væsentlig

”Deres klare og udtrykte dagsorden har 
været systematisk at afskaffe boglige og

akademiske viden-baserede undervisningsplaner
til fordel psykologi-orienteret stof, der placerer

følelserne og trossystemer over enhver …
rationel, eller kommunikativ funktion … 

Den information de unge faktisk fik, 
var i realiteten skadelig.”

– Beverly Eakman, pædagog og forfatter til 
‘Kloning af den amerikanske sjæl: 

Moralitetsudviskning gennem uddannelse’, 1998

SKADELIG BEHANDLING
Børn trues af stoffer



komplikation ved afvænning fra dette og andre amfeta-
minlignende stoffer.

Flere millioner børn får udskrevet selektiveseroto-
ningenoptagningshæmmende (SSRI) antidepressive
midler. I 2003 advarede den britiske lægemiddelstyrelse
lægerne mod at udskrive disse antidepressiver til perso-
ner under 18 år på grund af risikoen for selvmord. Den
amerikanske Levnedsmiddel- og Lægemiddelstyrelse
(FDA) beordrede i oktober 2004, at en tydelig advarsel i
”sort ramme” om at brugen af medikamentet kan føre til
selvmord skulle placeres på SSRI pilleglas og pakninger.

Der er mange barndomsproblemer, som ligner symp-
tomerne på ”ADHD” eller ”DAMP”, men som faktisk er
allergiske reaktioner. Høj koncentration af bly i omgivel-
serne kan bringe børn i fare for både nederlag i skolen og
ungdomskriminalitet eller uregerlig adfærd; høje kviksølv-
niveauer i kroppen kan forårsage ophidselse; pesticider
kan skabe nervøsitet, dårlig koncentration, irritabilitet,
hukommelsesproblemer og depression. Som oftest har
børn simpelthen brug for hjælp i undervisningen og for at
lære, hvordan man indlærer effektivt.

En løsning for folk, der oplever psykiske problemer,
er at sikre, at ingen underliggende fysisk tilstand for-
årsager problemet. Charles B. Inlander skrev i ’Læge-
videnskaben stævnet’: ”Folk med virkelige eller påståede
psykiatriske eller adfærdsmæssige forstyrrelser bliver 
fejldiagnosticeret – og skadet – i en forbløffende grad …
Mange af dem har ingen psykiatriske problemer, men
udviser fysiske symptomer, der kunne ligne mentale til-
stande, og de bliver derfor fejldiagnosticeret, sat på stoffer,
anbragt i institutioner, og sendt ind i helvedes forgård,
hvorfra de måske aldrig vender tilbage.”57

Det fremgår af den lægelige feltevalueringsmanual
(1991) fra Californiens Departement for Psykisk Sund-
hed, at ”fagfolk, der arbejder inden for det psykiske sund-
hedsområde, har en professionel og juridisk forpligtelse til
at genkende forekomsten af en legemlig sygdom hos deres
patienter ... legemlige sygdomme kan forårsage en patients
psykiske forstyrrelse (eller) kan forværre en sindslidelse.”58

Psykiatriske institutioner skal ifølge loven have et
komplet sæt diagnostisk udstyr til rådighed og ansætte en
almindelig læge. Det alene kunne afværge over 40 pct. af
indlæggelserne på en psykiatrisk afdeling ved at finde
underliggende, ikke diagnosticerede fysiske tilstande.

Engang forstod samfundet, at ”skriftemål er godt for
sjælen”. Nu om dage, hvor sjælen er fjernet af psykiatrisk
propaganda, og begreberne ”rigtigt” og ”forkert” er blevet
udvisket, får samfundet at vide, at ”skriftemål vil reduce-
re dit selvværd. Noget som for øvrigt ikke er andet end 
en biokemisk tilfældighed fra naturens side, og som 
kontrolleres bedre af medicin.”

Det er således ingen overraskelse, nu hvor skrifte-
målets sikkerhedsventil og religionens ukrænkelighed er
blevet bragt i miskredit, at mange børn og voksne i dag
lever en tilværelse, hvor åndeligheden er taget fra dem, og
de er blevet bebyrdet med uforløst skyldfølelse, usikker-
hed og uden håb for fremtiden.

Tvangsfodring med psykiatriens falske ideer om, at
man ikke er andet end et dyr, har ført til en stærk
stigning i antallet af selvmordsforsøg, kriminalitet,
stofmisbrug og graviditeter blandt teenagere. 



Psykiatere og psykologer har til
stadighed påstået, at folk bør red-
des fra den religiøse opdragelses
lænker og moralske tvang.

Kristendom og de fleste af verdens
religioner har været her i tusinder
af år og har klaret sig fint uden 
brug af psykologi, som end ikke
eksisterede før 1800-tallet.

Undersøgelser viser positive
moralske og følelsesmæssige
fordele for dem med en religiøs 
overbevisning, og at stofmisbrug
var langt højere hos dem uden
religiøse interesser.

Kirker, menigheder og trossam-
fund, der tager kontrollen tilbage
fra psykiatere og psykologer og
deres tankegods, vil opleve at 
få et moralsk og åndeligt stærkt
samfund tilbage.

VIGTIGE 
KENDSGERNINGER
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rock Chisholm, medstifter af Verdensfødera-
tionen for psykisk sundhed, fortalte engang
nogle psykiatere, at ”uden omfattende hjælp
fra psykologer og psykiatere er det ret 
sandsynligt, at menneskeheden ikke vil over-

leve de frygtede ændringer, der inden længe vil 
finde sted.” Han truede med, at racen ikke vil blive
frelst, medmindre den blev frigjort fra dens ”for-
virrede og forvrængede emotionelle og mentale 
funktionalitet”, og han opfordrede psykologer og psyki-
atere til at føre an i den ”planlagte udvikling af en ny
type menneske”.59

Psykiatere og psyko-
loger har til stadighed
udbasuneret opfordrin-
gen til at folk skulle red-
des fra den religiøse op-
dragelses lænker og mo-
ralske tvang. Som et
resultat har menneske-
hedens chancer for at
overleve været beskåret i
alvorlig grad. Snarere end
en bedre verden har resultatet været mere krig og kon-
flikt; millioner er blevet trælbundet af sinds- og person-
lighedsændrende stoffer, der kan ødelægge nervesy-
stemet, og af barbariske behandlingsformer; flere mil-
lioner kan ikke læse og skrive, og hvad værre er, reli-
gion er blevet undertrykt og fastlåst.

Lisa Bazler, en forhenværende psykolog der i 2002
skrev bogen, ’Psykologi berøvet glorien’, udtaler: ”Se
på den kendsgerning, at psykologi ikke engang eksi-
sterede før 1800-tallet. Hvordan kunne kristne på nogen
måde leve i atten hundrede år uden psykologi? De leve-
de helt fint. Ved vi mere om det at leve det kristne liv i

fuld udstrækning end Paulus, Johannes eller Peter?
Tilsyneladende ikke, men kristne behandlere tror, de
gør. Kristne terapeuter prædiker et falskt evangelium,
der er i modstrid med skriften og følger de mænds
meninger, der hadede religion og fjernede Gud fra alle
deres teorier om menneskelig adfærd.”60

En undersøgelse fra Columbia Universitetet fra
november 2001 afslørede, at blandt voksne, som aldrig
havde deltaget i gudstjenester, var der over fem gange
så mange, der havde brugt ulovlige stoffer og næsten
syv gange så mange, der var tilbøjelige til ukontrolleret
druk, sammenlignet med dem, der gik i kirke hver 

uge. Blandt teenagere,
som ikke var religiøse, var
der næsten tre gange så
mange der var tilbøjelige
til at hengive sig til ukon-
trolleret druk og næsten
fire gange så mange, der
brugte marihuana og syv
gange så mange, der
brugte andre ulovlige 
stoffer.

Det påhviler enhver, som er bekymret med hensyn
til religiøse friheder, at konstatere kendsgerningerne og
gøre ende på dette forræderi. Noget kan og skal gøres
ved disse moralsk og intellektuelt luvslidte profession-
er – psykiatere og psykologer. Det er på tide at befri
samfundet for deres skadelige påvirkning i vore kirker,
skoler og hjem. Det er på tide, at ansvarlige gejstlige og
menigheder tager tøjlerne fra psykiaterne og psy-
kologerne, og vender de nuværende ødelæggende
sociale tendenser. Kun på denne måde kan vi skabe et
samfund med retfærdighed, værdighed og åndelig
styrke, som vi alle kan være stolte af.

KAPITEL FEM
Sjælen tilbage til 
menneskeheden

K A P I T E L  F E M
S j æ l e n  t i l b a g e  t i l  m e n n e s k e h e d e n
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”Se på den kendsgerning, at psykologi
ikke engang eksisterede før 1800-tallet.

Hvordan kunne kristne på nogen 
måde leve i atten hundrede år uden

psykologi? De levede helt fint.”
– Lisa Bazler, forfatter af 

’Psykologi berøvet glorien’, 2002
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ANBEFALINGER
Anbefalinger

O V E R G R E B  P Å  T R O E N  P Å  G U D
A n b e f a l i n g e r

28

En betragtelig del af religionernes malplacerede tillid vedrører psykiateres og psykologers
”ekspertise” mht. diagnosticeringen og håndteringen af følelsesmæssigt forstyrrede men-
nesker. Først og fremmest skal mennesker i så desperate omstændigheder gives en korrekt
og effektiv egentlig lægebehandling. Lægelig – ikke psykiatrisk – omsorg, god ernæring,
et sundt, sikkert miljø, aktiviteter, der fremmer tillid og effektiv uddannelse, vil gøre langt
mere for en plaget person end medicinering med psykofarmaka, chok og andre psykia-
triske metoder.

Hvis man er gejstlig eller medlem af en menighed eller et andet trossamfund, bør man
insistere på religiøse, moralske metoder til at løse livets problemer. Sand religiøs rådgiv-
ning kan give brugbare åndelige værdier, med hvilke en person kan bedømme sin egen
adfærd og gribe effektivt ind for at genvinde personligt ansvar for sig selv og andre.

Folkekirken og de andre trossamfund bør skille sig af med ateistiske, psykologiske og
psykiatriske undervisningsplaner på de skoler og uddannelsesinstitutioner de driver, 
så eleverne og de studerende ikke længere påvirkes af disses ”humanistiske”, gudløse
indstilling til livet.

De trossamfund og grupper, der driver hospitaler og andre sundhedsinstitutioner, bør
erstatte de psykiatriske og psykologiske programmer med lægeligt anerkendte program-
mer og suppleret med religiøse aktiviteter til at understøtte helbredelsen.

Alle trossamfund bør arbejde sammen og med de offentlige myndigheder for at tilveje-
bringe humane og effektive sociale programmer, såsom stofafvænning, ældrehjælp, 
læsefærdigheds- og undervisningsprogrammer og religiøse tiltag i nærområdet. De bør
nægte at tillade psykiateres og psykologers ateistiske løgne at skabe konflikt indenfor 
og mellem religioner.

Hvis et af trossamfundets medlemmer er blevet overfaldet, tvangsbehandlet eller skadet
af en psykiater, psykolog, terapeut eller medarbejder ved det psykiatriske sundheds-
væsen, så støt dem i at klage eller indgive en politianmeldelse for enhver kriminel
krænkelse eller forulempelse. Kontakt evt. Medborgernes Menneskerettighedskommis-
sion for yderligere oplysninger.
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Dr.teol. Bob Simonds, 
formand for Den nationale forening 
for evangelister i Sydcalifornien
”Vi er dybt taknemmelige overfor MMK, 
ikke blot for at føre an i kampen for at stoppe det
forbryderiske psykiatriske misbrug af vore børn i
de offentlige skoler, men også for at tjene som
katalysator for alle religiøse, forældre- og læge-
grupper, der ikke ville være nær så effektive
uden MMK’s forskning og troværdighed.”

Pastor Alfreddie Johnson, jr.
Sand Tro Kristent Center
”Jeg støtter Medborgernes Menneskerettigheds-
kommissions internationale afdeling, en gruppe,
som har inspireret mig på grund af deres utræt-
telige arbejde med at forbedre tilstandene i sam-
fundet gennem afsløring af overgreb og gennem
at gøre noget effektivt ved dem. I dag er der

mange, der ikke kan læse og skrive, og de kan
derfor ikke engang læse Bibelen og hente trøst
og vejledning der. Samfundet er blevet bragt til
kanten af sammenbrud. MMK stiller sine
livsvigtige publikationer gratis til rådighed for
alle, som ønsker at udbrede ordet om dette
vigtige emne.”

Beverly Eakman
Medstifter af det Amerikanske Pædagogiske 
institut, forfatter til bestselleren ’Kloningen 
af den amerikanske sjæl’
”Det er min erfaring, at MMK … urokkeligt har
insisteret på den enkeltes forfatningsmæssigt
sikrede ret til at følge sin samvittighed. De har
utrætteligt arbejdet for at beskytte alle forældres
ret til at bestemme deres børns uddannelse og
opdragelse. Jeg tager hatten af for MMK’s
utrolige vedholdenhed.”

MEDBORGERNES
MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION (MMK)
undersøger og belyser psykiatriske overtrædelser af menneskerettighederne.

Kommissionen arbejder sammen med ligesindede grupper og personer, som deler et
fælles mål om at få renset op inden for det psykiske sundhedsområde. Vi vil fortsætte

med det arbejde, indtil psykiatriske overgreb og tvangsmæssig praksis er ophørt,
og menneskerettighederne og værdigheden er givet tilbage til alle mennesker.

Kontakt:
Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK)

Faksingevej 9A, 2700 Brønshøj
Tlf.: 39 62 90 39 • E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

eller
CCHR International

6616 Sunset Blvd., Los Angeles, California 90028 USA
Tlf. 001 323 467 4242
http://www.cchr.org

http://www.psychcrime.org
E-mail: humanrights@cchr.org
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edborgernes Menneskerettigheds-
kommission (MMK), der på
engelsk hedder Citizens Com-
mission on Human Rights
(CCHR), blev stiftet i 1969 af Sci-
entologi Kirken for at undersøge

og afsløre overtrædelser af menneskerettighederne inden
for psykiatrien og for at bringe orden i behandlingsområdet
for psykiske forstyrrelser. I dag er der flere end 130
afdelinger i mere end 31 lande. MMK’s rådgivende komité,
der udgøres af kommissionsmedlemmer, omfatter læger,
advokater, undervisere, kunstnere, forretningsfolk og
repræsentanter for menneskerettighedsgrupper.

Selvom MMK ikke selv tilbyder lægelig eller juridisk
assistance, arbejder vi tæt sammen med og støtter læger 
og lægegerningen. Et af hovedområderne for MMK’s
arbejde er psykiatriens svindel med brug af subjektive
”diagnoser”, der mangler ethvert videnskabeligt og
lægeligt grundlag, men som bliver brugt til at opnå
offentlige bevillinger i milliardstørrelsen. Med de falske
diagnoser som undskyldning ordinerer psykiaterne ødelæg-
gende behandlinger, herunder personlighedsændrende
medicin der skjuler den berørtes tilgrundliggende 

vanskeligheder og dermed forhindrer hans eller hendes
helbredelse.

MMK’s arbejde skal ses i forlængelse af Verdens-
erklæringen om Menneskerettighederne, i særdeleshed de
følgende forskrifter, som dagligt krænkes af psykiatere:

Artikel 3: ”Enhver har ret til liv, frihed og personlig
sikkerhed.”

Artikel 5: ”Ingen må underkastes tortur eller grusom,
umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.”

Artikel 7: ”Alle er lige for loven og har uden forskels-
behandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse.”

Som en følge af psykiatriens falske diagnoser, 
stigmatiserende etiketter, love, der giver ubesværet adgang
til frihedsberøvelser, brutal og personlighedsændrende
”behandling”, bliver mange tusinder skadet og nægtet
deres naturlige menneskerettigheder.

MMK har inspireret og støttet mange hundrede
reformer ved at få foretræde for parlamentsudvalg og 
har selv gennemført offentlige høringer om psykiatriske
overgreb, og udført generelle og specielle informations-
kampagner, ligesom MMK samarbejder med medierne,
politiet og offentligt ansatte over hele verden.

M E D B O R G E R N E S
M e n n e s k e r e t t i g h e d s k o m m i s s i o n
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Henvendelse (for andre lande venligst 
kontakt det pågældende landskontor):

AUSTRALIEN
Citizens Commission on
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South
Wales 2007 
Australien
Tlf.: 00612 9211 4787 
Fax: 00612 9211 5543
E-mail:

cchr@iprimus.com.au

BELGIEN
CCHR Belgium
Postbus 55 
2800 Mechelen 2 
Belgien
Tlf.: 00324 777 12494 

CANADA
Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Tlf.: 001 416 971 8555
E-mail:

officemanager@on.aibn.com

FINLAND 
Citizens Commission on
Human Rights Finland 
Post Box 145 
00511 Helsinki 
Finland 
Tlf.: 00358 9 8594 869 

FRANKRIG
Commission des Citoyens
pour les Droits de
l’Homme – CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights France ) 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 
Frankrig
Tlf.: 00331 4001 0970 
Fax: 00331 4001 0520 
E-mail: ccdh@wanadoo.fr 

GRÆKENLAND
CCHR Greece
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens
Grækenland

HOLLAND 
Citizens Commission on
Human Rights Holland
(NCRM)
Postbus 36000 
1020 MA, Amsterdam 
Holland 
Tlf./Fax: 003120 4942510 
E-mail: info@ncrm.nl

ISRAEL 
Citizens Commission on
Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 

61369 Tel Aviv 
Israel 
Tlf.: 00972 3 5660699 
Fax: 00972 3 5663750
E-mail: 

cchr_isr@netvision.net.il 

ITALIEN 
Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani – CCDU
(Citizens Commission on
Human Rights Italy) 
Viale Monza 1
20125 Milano
Italien 
E-mail: 

ccdu_italia@hotmail.com 

JAPAN 
Citizens Commission on
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Tlf./Fax: 0081 3 3576 1741

MEXICO (MONTERREY) 
Comisión de Ciudadanos
por los Derechos
Humanos, CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights Monterrey,
Mexico)
Avda. Madero 1955
Poniente Esq. Venustiano
Carranza 
Edif. Santos Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Tlf.: 0083 480329 
Fax: 0086 758689 
E-mail: ccdh@axtel.net 

NEPAL
CCHR Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu,
Nepal
E-mail: 

nepalcchr@yahoo.com

NEW ZEALAND 
Citizens Commission on
Human Rights New
Zealand 
P.O. Box 5257 
Wellesley Street 
Auckland 1 
New Zealand 
Tlf./Fax: 00649 580 0060
E-mail: cchr@xtra.co.nz

NORGE 
Medborgernes Men-
neskerettighets-kommisjon
(MMK)
Postboks 8902 Youngstor-
get 
0028 Oslo
Norge 
E-mail:

mmknorge@online.no 

RUSLAND
Citizens Commission on
Human Rights Russia 
P.O. Box 35 
117588 Moscow 
Rusland
Tlf.: 007095 518 11 00 

SCHWEIZ 
Citizens Commission on
Human Rights Switzerland 
Sektion Zurich 
Postfach 1207 
8026 Zurich 
Schweiz 
Tlf.: 0041 (0)1 242 7790 
E-mail: info@cchr.ch

SCHWEIZ (Fransk talende)
Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
– CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights Lausanne) 
Postale 5773
1002 Lausanne
Schweiz 
Tlf.: 0041 21 646 6226 
E-mail: cchrlau@dplanet.ch 

SCHWEIZ (Italiensk talende)
Comitato dei cittadini per i
diritti dell’uomo
(Citizen Commission on
Human Rights Ticino)
Casella postale 613
6512 Giubiasco
Switzerland
Tlf.: 0041 76 327 83 79
E-mail: ccdu@ticino.com

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

SVERIGE
Kommittén för Mänskliga
Rättigheter (KMR)
Box 2 
124 21 Stockholm 
Sverige
Tlf./fax: 0046 (0)8 83 85 18 
E-mail: info.kmr@telia.com 

SYDAFRIKA
Citizens Commission on
Human Rights South
Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Tlf.: 0027 11 622 2908 

TAIWAN
CCHR Taiwan

Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail:

Roysu01@hotmail.com

TJEKKIET
Obcanská komise za lidská
práva 
Václavské námestí 17 
110 00 Praha 1 
Czech Republic
Tlf./Fax: 00420 224 009 156 
E-mail:

lidskaprava@cchr.cz 

TYSKLAND
Kommission für Verstöße
der Psychiatrie gegen Men-
schenrechte e.V. – KVPM
(Citizens Commission on
Human Rights Germany –
National Office)
Amalienstraße 49a 
80799 München 
Tyskland 
Tlf.: 0049 89 273 03 54 
Fax: 0049 89 28 98 67 04 
E-mail: kvpm@gmx.de 

UNGARN
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért
Alapítvány
(Citizens Commission on
Human Rights Hungary)
Pf. 182 
1461 Budapest 
Ungarn
Tlf.: 0036 1342 6355 
Fax: 0036 1344 4724 
E-mail: cchrhun@ahol.org 

UNITED KINGDOM 
Citizens Commission on
Human Rights United
Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead 
West Sussex 
RH19 4RB 
United Kingdom 
Tlf.: 0044 (0)1342 313926 
Fax: 0044 (0)1342 325559 
E-mail:

humanrights@cchruk.org

ØSTRIG
Bürgerkommission für
Menschenrechte Österreich
(Citizens Commission on
Human Rights Austria) 
Postfach 130 
A-1072 Wien 
Østrig
Tlf.: 0043 1 877 02 23 
E-mail: info@cchr.at
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VIGTIG BEMÆRKNING
til læseren

I nden for psykiatrien har man for vane at 
foregive, at man er de eneste, der kan bedømme,
hvem der er psykisk velfungerende, og 

hvad der må betegnes som ”sygdomme” i 
sindet. Virkeligheden viser noget andet:
1. PSYKIATRISKE ”FORSTYRRELSER” ER IKKE
EGENTLIGE SYGDOMME: I lægevidenskaben er 
der strenge kriterier for, hvornår en tilstand kan
kaldes for en sygdom. Det er nødvendigt at have 
et forudsigeligt antal symptomer og årsagen til
symptomerne eller hvor denne ikke kendes en 
vis forståelse af fysiologien (funktionen).
Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria 
og tyfus er sygdomme. Forekomsten af sygdomme
kan fastslås ved observerbare kendetegn og 
gennem fysiske undersøgelser. På trods af det, 
findes der ingen lægevidenskablige beviser for 
en eneste psykisk ”sygdom”.
2. PSYKIATERE BESKÆFTIGER SIG UDELUKKENDE
MED PSYKISKE ”FORSTYRRELSER” IKKE FASTSLÅEDE
SYGDOMME. Medens den etablerede somatiske
lægevidenskab koncentrerer sig om behandlingen af
legemlige sygdomme, så beskæftiger psykiatrien sig
udelukkende med ”forstyrrelser”. Da årsagen eller
fysiologien ikke kendes, er et antal symptomer, der
ses ved mange forskellige patienter, blevet kaldt en
forstyrrelse eller syndrom. I psykiatrien gælder 
det, at ”alle dens diagnoser blot er syndromer 
(eller forstyrrelser), det er en samling af symptomer,
som det antages har en sammenhæng, det er ikke
sygdomme,” siger Joseph Glenmullen fra Harvards
lægeskole. Professor emeritus, dr. Thomas Szasz
gjorde opmærksom på: ”Der findes ingen 
blodprøve eller andre biologiske tests, der kan 
konstatere tilstedeværelsen eller fraværet af en
sindssygdom, sådan som det gælder for de fleste 
kropslige sygdomme.”
3. PSYKIATRIEN HAR ALDRIG FASTSLÅET ÅRSAGEN
TIL EN ENESTE SINDSLIDELSE. De førende psykia-
triske organisationer som Verdens Psykiatrifore-
ning og det amerikanske Nationale Institut for
Mental Sundhed erkender, at psykiatere ikke
kender årsagerne eller helbredelsesmetoderne for

nogen sindslidelse. De ved heller ikke, hvad deres
”behandlinger” specielt gør for patienten. De 
bygger udelukkende på teorier og meninger, som
meget ofte er i modstrid, når det drejer sig om 
diagnoser og metoder, og de mangler det videnska-
belige grundlag for disse. Som den forhenværende
præsident for Verdens Psykiatriforening erklærede:
Den tid hvor psykiatere mente, at de kunne hel-
brede de psykisk syge, er ovre. I fremtiden skal
psykisk syge lære at leve med deres sygdom.

4. MAN OPERERER UD FRA EN TEORI OM, AT
PSYKISKE FORSTYRRELSER STAMMER FRA EN
”KEMISK UBALANCE” I HJERNEN, MEN DET ER 
IKKE ANDET END EN MENING, DER IKKE ER BEVIST.
DET ER IKKE ET FAKTUM. En udbredt psykiatrisk
teori (som ligger til grund for brugen af psykofar-
maka) er, at psykiske forstyrrelser er resultatet af 
en kemisk ubalance i hjernen. Som ved andre teori-
er, findes der ingen biologiske eller andre beviser,
der godtgør dette. Som et eksempel på en af mange
lægelige og biokemiske eksperter sagde Elliot
Valenstein, ph.d., forfatteren til bogen ’Det er
Hjernens Skyld’: ”Der findes ingen undersøgelser,
som kan fastslå den kemiske status i en levende
persons hjerne.”

5. HJERNEN ER IKKE DEN VIRKELIGE ÅRSAG 
TIL VORES LIVSPROBLEMER. Mennesker kan få 
problemer og bliver nogen gange rystet eller har
livskriser. Nogle gange kan disse føre til psykiske
problemer – endda meget alvorlige. Men at frem-
stille disse vanskeligheder, som om de var forår-
saget af uhelbredelige ”hjernesygdomme”, der 
kun kan lindres med farlige piller, er uredeligt,
skadeligt og ofte dødeligt. Den slags medicin er 
ofte mere potent end narkotika og kan drive
brugeren ud i vold eller selvmord. Den skjuler 
den virkelige årsag til livets problemer og gør et
menneske endnu svagere. Man fratages på den
måde muligheden for helbredelse og et håb 
for fremtiden.
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Et offentligt servicebudskab fra
Medborgernes Menneskerettighedskommission®

ADVARSEL: Ingen bør ophøre med at tage nogen som helst form for psykiatrisk medicin
uden at rådføre sig med og få assistance fra en kompetent læge, der ikke er psykiater.

DD EE NN VV II RR KK EE LL II GG EE KK RR II SS EE -- ii dd aa gg ee nn ss pp ss yy kk ii aa tt rr ii
Rapport med anbefalinger vedrørende den manglende videnska-
belige faglighed og resultater i det psykiatriske behandlingssystem

OOMMFFAATTTTEENNDDEE SSVVIINNDDEELL--KKoorrrruuppttiioonn ii dd ee tt ppssyykkiiaattrriisskkee ssuunnddhheeddssvvææsseenn
Rapport med anbefalinger vedrørende et usundt monopol på
det psykiske sundhedsområde

PPSSYYKKIIAATTRRIISSKK UURREEDDEELLIIGGHHEEDD--HHvvoorrddaann llææggeevviiddeennsskkaabbeenn uunnddeerrggrraavveess
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens indflydelse
i sundhedsvæsenet

PP SS EE UU DD OO VV II DD EE NN SS KK AA BB -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss dd ii aa gg nn oo ss ee rr
Rapport med anbefalinger vedrørende den manglende videnska-
belige faglighed i psykiatriske diagnoser

SS KK II ZZ OO FF RR EE NN II -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss ”” ss yy gg dd oo mm ”” ss cc oo rr ee rr kk aa ss ss ee nn
Rapport med anbefalinger vedrørende de psykiatriske påstande
om alvorlige psykiske forstyrrelser

DD EE NN BB RR UU TT AA LL EE VV II RR KK EE LL II GG HH EE DD -- FF aa rr ll ii gg pp ss yy kk ii aa tt rr ii ss kk ”” bb ee hh aa nn dd ll ii nn gg ””
Rapport med anbefalinger vedrørende den destruktive brug af
elektrochok og psykokirurgi

SS EE XX MM II SS BB RR UU GG II PP SS YY KK II AA TT RR II EE NN -- OO vv ee rr gg rr ee bb mm oo dd kk vv ii nn dd ee rr oo gg bb øø rr nn
En rapport om sexmisbrug af kvinder og børn inden for det psykiatriske og
psykologiske behandlingssystem og anbefalinger til løsning af problemet

TTVVAANNGGSSFFIIKKSSEERRIINNGG OO GG DDØØDD--PPssyykkiiaattrriieennss ””tteerraappeeuuttiisskkee”” oovveerrffaalldd
Rapport med anbefalinger vedrørende den voldsomme og
skadelige brug af fastholdelser og fikseringer på psykiatriske
afdelinger

PP SS YY KK II AA TT RR II -- gg øø rr vv ee rr dd ee nn aa ff hh ææ nn gg ii gg aa ff ss tt oo ff ff ee rr
Rapport med anbefalinger vedrørende den psykiatri, som
er skaber af vore dages stofmisbrugskrise

RR EE HH AA BB II LL II TT EE RR II NN GG SS SS VV II NN DD EE LL ?? -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss ll ææ gg ee mm ii dd dd ee ll mm ii ss bb rr uu gg
Rapport med anbefalinger vedrørende metadon og andre katastrofalt
ringe psykiatriske ”rehabiliterings”-programmer for stofmisbrugere

BB ØØ RR NN PP UU SS HH EE SS PP ÅÅ NN EE RR VV EE MM EE DD II CC II NN -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn øø dd ee ll ææ gg gg ee rr ll ii vv
Rapport med anbefalinger vedrørende uvidenskabelige
psykiatriske diagnoser og tvungen medicinering af børn og unge

UU NN GG DD OO MM MM EE NN SS KK AA DD EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn nn ee dd bb rr yy dd ee rr dd ee uu nn gg ee ss ss ii nn dd
Rapport med anbefalinger om skadelige psykologiske under-
søgelser, vurderinger og programmer i undervisningssektoren

SS AA MM FF UU NN DD EE TT ØØ DD EE LL ÆÆ GG GG EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss tt vv uu nn gg nn ee ”” oo mm ss oo rr gg ””
Rapport med anbefalinger vedrørende den fejlslagne distriktsp-
sykiatri og andre psykiatriske tvangsforanstaltningsprogrammer

KK UU NN SS TT NN EE RR EE SS KK AA DD EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii øø dd ee ll ææ gg gg ee rr kk rr ee aa tt ii vv ii tt ee tt ee nn
Rapport med anbefalinger om psykiatriens negative indflydelse
på kunstnere og samfundet

OO VV EE RR GG RR EE BB PP ÅÅ TT RR OO EE NN PP ÅÅ GG UU DD -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn mm oo dd rr ee ll ii gg ii oo nn
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens indflydelse
på tro og religion

UU NN DD EE RR MM II NN EE RR II NN GG AA FF RR EE TT SS SS YY SS TT EE MM EE TT -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn
ff oo rr vv aa nn ss kk ee rr ll oo vv gg ii vv nn ii nn gg ee nn   
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens og psykologiens
indflydelse på retsvæsen og kriminalforsorg

KK RR ÆÆ NN KK EE LL SS EE NN AA FF DD EE ÆÆ LL DD RR EE -- CC hh oo kk ee rr ee nn dd ee pp rr oo gg rr aa mm mm ee rr
ff oo rr dd ee nn pp ss yy kk ii ss kk ee ss uu nn dd hh ee dd
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriske overgreb
indenfor ældreforsorgen

KK AA OO SS OO GG TT EE RR RR OO RR -- EE tt pp rr oo dd uu kk tt aa ff pp ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ??
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriske metoder og
behandleres rolle i den internationale terrorisme

RR AA CC II SS MM EE SS KK AA BB EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss   rr oo ll ll ee
Rapport med anbefalinger vedrørende uvidenskabelige program-
mer og hadkampagner bag racemæssige konflikter og folkedrab

MM EE DD BB OO RR GG EE RR NN EE SS MM EE NN NN EE SS KK EE RR EE TT TT II GG HH EE DD SS KK OO MM MM II SS SS II OO NN
EE nn ii nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll vv aa gg tt hh uu nn dd ff oo rr dd ee tt pp ss yy kk ii aa tt rr ii ss kk ee ss uu nn dd hh ee dd ss vv ææ ss ee nn

Information er en vigtig del af ethvert initiativ, der sigter på 
at stoppe samfundets forfald. MMK tager dette ansvar 
meget alvorligt. Ved hjælp af informationsmateriale på

Medborgernes Menneskerettighedskommissions internationale
afdelings (CCHR) hjemmeside, og gennem udgivelser som bøger,
hæfter, blade, mv., bliver flere og flere patienter, pårørende, fagfolk,

lovgivere og utallige andre gjort opmærksomme på sandheden om
psykiatrien, og at der kan og bør gøres noget effektivt ved det.

MMK’s hæfter, der udgives på 15 sprog, påviser psykiatriens medvirken
til udbredelse af racisme og destruktive indflydelse på undervisningssektoren,
retsvæsenet, narkoafvænningen, og i forhold til kvinder, samfundsmoralen, de
ældre, religion, kunst og mange andre områder. Følgende rapporter er udgivet:

MMK
SKABER OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED



I mere end et århundrede har menneskeheden

uden at være vidende om det optrådt som psykia-

triens forsøgskanin i et bevidst eksperiment med

’social manipulation’, der var undfanget i helvede.

Eksperimentet har omfattet et angreb på samfundets

vigtigste religiøse og moralske højborge. Det er den

snigende grund til vores nuværende sociale opløs-

ning. Det er indbegrebet af ondskab, maskeret 

af en yderst social ydre fremtoning.

Udgivet af Medborgernes 
Menneskerettighedskommission 

Stiftet i 1969
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Psykiatrien mod religion

Rapport med anbefalinger 
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