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Volden på Facebook…
- Psykisk vold og personlig ”infiltration” på digitale netværk…
Af Ulla Thorup Nielsen – Fag & Samfund… – 2. december 2016
Hvad der foregår i hovedet på andre, kan vi ikke altid beskytte os selv imod.
Og vi kan være uheldige og ramle ind i mennesker på de digitale netværk, der tilsyneladende
har utrolig svært ved at administrere, sortere og bibeholde noget realisme mellem ”fysisk
virkelighed” – digital videndeling – og andre mennesker på de digitale netværk? Det står jeg
så noget uforstående overfor. Og spørgsmålet er også, om det er helt så uskyldigt, som
mennesker nogen gange vil påberåbe sig?
Men noget af det, vi kan ramle ind i, kan få karakter af psykisk vold og grov chikane.
Hvad mennesker roder med med dem selv på deres profiler? Det kan vi ikke kontrollere eller
vide noget om. Det må jo være op til den enkelte at administrere etikken for sig selv, og det
der foregår på deres profiler.
Men vi er ret ”ubeskyttede” på de digitale netværk. Alt kan blive brugt og misbrugt til stort set
hvad som helst. Det er kun etikken, der sætter grænser for, hvad der kan foregå. Og den kan
vi nødvendigvis ikke slå vores lid til. For det kræver en fælles etik.

Del 1.
Hvorfor systematisk infiltrere og bruge alle private og personlige informationer til at nedgøre
og træde på et andet menneske? Samtidig med at man forsøger at fremstille sig selv som det
perfekte menneske med en grænseløs opofrende personlig humanistisk kærlighed til
menneskeheden?
Hvorfor jeg skulle ”gøres tavs” / ”kold”? Aner det ikke? Ikke noget, der har noget med mig,
min person og mit liv at gøre. Jeg var såmænd bare ET NEMT OFFER! Der blev ”udvalgt” til at
agere dominobrik i et sygt game – der ikke har noget med mig at gøre.
Det kommer så til at koste mig livet. Sådan som det åbenbart hele tiden har været planen?
Alt i livet har da konsekvenser. Og der er da nogen former for adfærd overfor et andet
menneske, der kun har til formål at smadre det menneskes liv helt og aldeles.
Der er da mig bekendt ingen mennesker, der er udødelige? Ikke i jordisk forstand.

Kommunikation og offentlige tilgængelige aktiviteter på Facebook
”25-08-2015 01:45
Dear Ulla
Let me thank you for Face Book friendship.
It would certainly help to keep me updated of your good views and humanistic values.
I would also be grateful if you once in a while comment on my posts with your useful feedback.
Stay in touch.
Kind regards”
…
Mine fuldt ud offentligt tilgængelige emnesider på FB på dette tidspunkt:
_________________________________________________________________
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24. juli 2015 – 3. august 2016: Sundhedssyn, Kultur & Videnskabsetik:
https://www.facebook.com/Sundhedssyn-Kultur-Videnskabsetik-748791668563598/
23. juli 2015 – 3. august 2016: Krykker i KAOS, Stabilitet & Forankring:
https://www.facebook.com/Krykker-i-KAOS-Stabilitet-Forankring-510304475788125/
22. juli 2015 – 4. august 2016: Trosvinkler, Læreveje & social Platforme:
https://www.facebook.com/Trosvinkler-L%C3%A6reveje-Sociale-Platforme1586238414970197/
15. juli 2015 – 3. august 2016: Double-loop Læring & Sociale Platforme:
https://www.facebook.com/Double-loop-L%C3%A6ring-Sociale-Platforme1481259085500212/
14. juli 2015 – 3. august 2016: Tværfagligt idéforum:
https://www.facebook.com/Tv%C3%A6rfagligt-id%C3%A9forum-901897063237093/
…
”08-09-2015 13:50
Kære Ulla Jeg er meget rørt med din humanisme og omsorg for mennesker. Det er en stor
kvalitet i mennesker .. Samtidig er det også vigtigt, at vi går efter at politikere og medier, der
har givet Danmark en sådan et dårligt navn. Fortsæt det gode arbejde og holde kontakten.”
”14-09-2015 01:20
Enig i at man skal være kritiske overfor det og dem, der bidrager til at skabe spild, ved at give
Danmark et dårligt ry udadtil. Men jeg kan også være bekymret for, at det lander lidt i en
"syndebuks" effekt, og at det får lov til at overskygge de generelle problemstillinger omkring
tolerance og ligestilling, der også eksisterer i Danmark. Lige nu er der nogle politikere, der går
helt vildt meget over stregen. Men de er jo ikke det eneste problem, som der er behov for at
få fokus på - for at få skabt nogle seriøse debatter omkring ligeværdighed og ligestilling i
Danmark.
Venlig hilsen Ulla...”
…
”09-11-2015 01:27
Dear Ulla I hope that you had a lovely weekend. From your postings, it seems that you are
going through a rough patch. If you ever need someone to talk or listen to you, pleas feel free
to ask. Take care and stay blessed Kind regards.”
“17-11-2015 03:32
I also feel that you are very visionary, sincere and lovely lady. It is very rare that I enjoy
reading posts on Face Book but your comments, I do read with pleasure. When you have time
or desire, let us talk on the phone or meet for a cup of tea. It is always beneficial to talk face
to face.”
“22-11-2015 10:03
Ja – Facebook er en lidt speciel ”verden”. Tak for din invitation til at mødes på et tidspunkt i
det ”virkelige livs” verden. Lige nu er mit liv så rodet og kaotisk, at jeg skal bruge alle
ressourcer og kræfter på at hænge sammen og se, hvordan pokker jeg bærer mig ad med at
få mit basale liv til at hænge sammen og fungere. Det ser lidt sort ud.”
”I understand you situation without knowing it in deaths but only from your updates. I also
know that when one is faced with insurmountable barriers in life, it pulls all the energy and
well being out and replaced it with the feeling of desperation. At such junctures, we want to be
left alone. As you know, I am from the East. We are used to large families, leaning on loved
ones shoulder to cry loudly and pour out our worries in open to find a listening ear. I used to
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hate this method in my youth but after living most of my life in the west, I have become very
appreciative of this close encounters where just just having a cup of tea together can sooth if
not solve many worries. It was in this spirit, I thought that we can meet and talk. I am good at
listening and even if I do not know you personally, you come across as a very sensitive, gentle
yet determined soul. I believe that all souls on this Planet need care, tenderness and a friendly
hand. So you are welcome to contact me anytime you like, have desire or time. No rush. I just
wish you all the happiness and peace. Stay blessed. Kind regards”
…

01-12-2015 11:50
Dear Ulla I am in Brussels and just saw your latest post. It mad me sad. I did not know that
your health was so critical. But please keep the hope and spirits alive. Life is a special gift and
we need to have faith. Regards”
”02-12-2015 17:22
Jeg har mig bekendt ikke såkaldte helbredsproblemer? Ikke endnu da. Og har heller aldrig haft
det? Ellers tak for betænksomheden. Venlig hilsen Ulla...”
”17-12-2015 05:20
Jeg står meget uforstående overfor, hvordan du har kunnet fejlbedømme min livssituation. Jeg
kan se, at du har slettet alle de link, jeg har lagt ind på din side. Og det er muligvis strategisk
klogt gjort? Nu står jeg muligvis overfor et liv som hjemløs, der må tigge mad af tilfældige
forbipasserende på gaden, og så kan der jo heller ikke pines mere af værdi ud af mig. Og hvis
man skal overleve selv, med en pæn overflade – så skal man selvfølgelig skynde sig at slette
alt det menneskelige bundskrab fra. Det er selvfølgelig strategisk klogt og smart – og så køre
processen videre med nogle af dem, der er ovenpå i livet og har været det hele livet. Jeg har
en rigtig dårlig oplevelse af at være blevet brugt i et strategisk manipulerende game. Og det er
jeg jo også. Var det fordi jeg var fattig, ikke ejer en luksusville, og har en stort netværk af
smarte mennesker med magt og indflydelse? Et nemt offer? Det er vi jo. Åbne ærlige og
positive mennesker. Nemme ofre. Nogen gange kunne jeg godt ønske mig, at jeg havde
kunnet få lov til at bevare en basal tro på det positive og gode i andre mennesker. Men det er
jo ret svært, hvis man aldrig får lov til at opleve andet end negativt. Gør mig den tjeneste at
lade være med at træde på mig. Jeg har det svært nok endda. På forhånd tak. Venlig hilsen
Ulla…”
…

Forsøgsdyr – Incita Valby 14. januar – 24. februar 2016:
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/system/forsoegsdyr-incita-valby-2016.pdf
…
Ny emneside på FB:
24. januar 2016 – 3. august 2016: Livlinier for socialt udsatte i Storkøbenhavn:
https://www.facebook.com/Livliner-for-socialt-udsatte-i-Stork%C3%B8benhavn1691269684486565/
…
”24. JANUAR 04:22
Dear Ulla I am still get amazed how well, you articulate your opinions. I sure think that you
should write your life story with the objective that it will shed light on many other people’s
situation. With all the difficulty, you are encountering, you are continuing your struggle. That
say s a lot about your will to move forward. I am sure, you would finally succeed. Take care
and my very best wishes.”
“26. JANUAR 01:44
NB: Jeg har allerede skrevet mit livs historie, og den er fuldt ud offentlig tilgængelig for alle,
der finder den interessant: http://utni.dk”
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Ny emneside på FB:
6.februar 2016 – 3. august 2016: Sociale Platforme & Etisk Ligestilling:
https://www.facebook.com/Sociale-Platforme-Etisk-Ligestilling-171726743197312/
…
”16. FEBRUAR 02:43
Dear Ulla Birthdays are those rare yet auspicious moments when one’s arrival in this world
takes place. That is why, I wish to extend my heartfelt wishes on your birthday. May you have
a long, successful and very joyful life and may the higher forces keep a divine and blessed
hand over you. Please stay in touch and do let me know, if I can be of some assistance. Fond
regards”
’
”25. FEBRUAR 22:47
Din fødselsdagshilsen skal jeg så formodentlig også opfatte som en strategisk ”metode”, som
Facebook har anbefalet dig at bruge over for ligegyldige privatpersoner som mig, for at få mig
til at tro at jeg ikke bare er ligegyldigt konsumfyld i en eller anden strategisk ”proces”? Jeg er
selv et ærligt menneske, så jeg forstår mig ikke rigtigt på denne form for personlig strategisk
manipulation – og det er heller ikke noget, jeg har det godt med at blive udsat for. Du
udnytter og misbruger mennesker, der er naive og dumme nok til at tro godt om dig som
menneske i et strategisk manipulerende magtspil i tæt samarbejde med blandt andet
Facebook. Og det har du formodentlig gjort hele tiden? Og så udser du dig nogle nemme ofre,
der har det svært i deres eget liv – for de er nemmere ”nakke”. For dem er der alligevel ingen,
der har så meget til overs for? Sådan som mig. Jeg forstår bare ikke, hvilken interesse du har i
at få mig ryddet af vejen inden for alt der hedder minoritets- og ligestillingsarbejde resten af
mit liv? For alt har jo konsekvenser. Bare ikke for dig. Du har magtfulde mennesker, der
beskytter dig. Det har almindelige mennesker som mig ikke. Så mit liv bliver jo smadret helt
og aldeles. Men så kan det vel efterhånden også være godt med det? Nu får du noget frisk
”kød” ind som ”venner” på din profil, som du kan tale venligt til, og prøve og se om de vil
skrive kommentarer til dig? Så må vi jo håbe, at de husker at tale dig efter munden og give dig
ret, så de ikke bliver beskyldt for at være racister. Ligesom blandt mig!”
”26. FEBRUAR 02:02
"Islamophobes and hate mongers, please take a note!" - hvad betyder det her, som du skrev
på min profil?”
”Ulla It is for those people who are doing exactly what I wrote but it is not directed at you.
Why would I use it at you?”
”26. FEBRUAR 16:13
Hvorfor skriver du noget på min profil, der ikke er henvendt til mig? Min profil skulle da meget
gerne have bare en lille bitte smule med mig at gøre? Du har da din egen profil, hvor du kan
skrive de ting, du synes, er vigtige? Og du må da efterhånden også have fuldt ud rigeligt med
læsere? Og hvis der er noget, du udover det, har brug for at sige til andre end mig, så kan du
da sige det direkte til dem, det handler om? Der er da ingen mennesker, der er tankelæsere.
Så hvordan forventer du, at jeg og andre skal være i stand til at gætte, at de ting du skriver
på min profil, er henvendt til andre en mig?”
…
”1. MARTS 23:45
Er du i stand til at være med til at realisere nogle af de problemstillinger, du kender fra det
tværkulturelle felt - til konkrete projektforslag - om enten informationsprojekter til forståelse
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for kompleksiteten - eller eventuelt supplerende udredningsopgaver? For mig at se, så findes
der efterhånden fuldt ud med rigeligt med både eksempler og analyser om stort set alt. De
mangler bare at bliver formildet og omsat i en noget mere sammenhængende og overskuelig
form. Og er du interesseret? Jeg kan ikke selv helt alene, omformulere problemstillingerne til
delopgaver - jeg har brug for at diskutere det med en, der har et godt overblik og kendskab til
problemfeltet. Hvis du vil hjælpe mig med det, så vil det være meget rart. Jeg har en lang liste
af ideer. Dem har jeg jo relativt let ved at få. Men de skal beskrives i en eller afgrænset form hvis det skal være noget, der skal kunne kobles nogle "arbejdsgivere" på. Venlig hilsen Ulla...”
”2. MARTS 22:08
Jeg håber, det er ok, at jeg næver for de øvrige her på min profil, at jeg prøver at afgrænse og
målrette nogle projektideer sammen med dig? Godt nok er området betændt - men så er det
vel heller ikke værre? Det ved du mere om end mig. Venlig hilsen Ulla...”
”Dear Ulla For me it is ok but it would be better to workout out some thing concrete before
maki g it public. There are lots of idiots on the FB who would try to sabotage it. Regards”
”OK. Jeg sletter det igen. Venlig hilsen Ulla...”
”5. MARTS 03:32
Jeg har lige sent en mail, med udkast til projektforslag. Hvis der er andre informationer, du
har brug for, for at tage stilling til det - så må du sige til. Så må jeg se, hvad jeg kan gøre ved
det. Venlig hilsen Ulla...”
…
”16. MARTS 20:39
Hvorfor svarer du ikke på min kommentar? Den er da både meget venlig og meget positiv. Og
taget i betragtning, at vi har mødtes og diskuteret udviklingsprojekter, så virker det meget
besynderligt. Jeg står meget uforstående overfor alt den ”mystik”?”
”17. MARTS 09:06
Hermed et link til mit CV: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/CV-ullatn.pdf, hvis du på et
tidspunkt skulle få lyst til at vide / kende den, du har skrevet med her på Facebook og haft på
besøg. Det kan jo forebygge mange misforståelser med lidt baggrundshistorik – bare sådan
lidt i overskrifter. Venlig hilsen Ulla…”
”17. MARTS 13:06
Og så har du da i øvrigt fuldstændig ret. Du befinder dig få et langt højere stade / level /
udviklingstrin(?) end mig, og sådan noget bliver jeg aldrig nogen sinde i stand til at være i
nærheden af. Det vil da kræve noget overmenneskeligt. Og jeg er desværre kun et menneske.
Jeg beklager misforståelsen. Venlig hilsen Ulla…”
…
”3. APRIL 13:47
Der er også en anden ting, der virker lidt besynderligt. For du kendte mig åbenbart i forvejen,
da vi blev venner her på facebook? Det fremgår af din første kommentar til mig:
”Dear Ulla
Let me thank you for Face Book friendship.
It would certainly help to keep me updated of your good views and humanistic values.
I would also be grateful if you once in a while comment on my posts with your useful feedback.
Stay in touch.
Kind regards”
Grunden til at jeg fandt frem til dig her på facebook var gennem xxx, som jeg har fulgt
gennem længere tid, fra dengang jeg bloggede på Kristeligt Dagblad. Og han virker meget reel
i sine analyser og synsvinkler. Og det er trods alt ret begrænset, hvor mange mennesker i
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Danmark, der er på banen med noget nogenlunde overordnet forståelse for kompleksitet
indenfor det tværkulturelle område.
Hvorfor begyndte du lige pludselig at ”skrælle” mig på det personlige plan, når nu du fra start
af åbenbart havde et positivt indtryk af mig? Hvad ligger til grund for at du lige pludselig
ændrer mening? For det er dig, der ændrer dig. Ikke jeg. I starten havde jeg da også til en vis
grænse tilstrækkeligt med overskud til at forholde mig til de ret mange ting, som du havde
brug for hjælp og opbakning til, hvilket også fremgår af de mange gode kommentarer, jeg
løbende har skrevet til de mange links, du har smidt over på min profil.
Hvilke personlige fordomme, der ligger til grund for, at du pludselig ændrer holdning til mig?
Det virker som om, du opfatter dig selv lidt som en Gud og overmenneske, der ligesom skal
”hjælpe” undermennesker som mig til en realisering af mit indre jeg? Fordi jeg er så
hjerneskadet, at jeg ikke selv kan læse, skrive og finde informationer om noget som helst
overhovedet? Hvor du har de fordomme fra? Det har jo intet som helst med mig og mit liv at
gøre.”
…
Mit referat fra møde
8. april 2016.
Jeg har i eftermiddag været til en interessant konference inde på Christiansborg: Europa og
forpligtigelserne i FN’s flygtningekonvention – i et historisk og aktuelt perspektiv.
Min egen personlige kritik, af den måde man har håndteret flygtningesituationen i Europa. Er
og har hele tiden været, at flygtningene er blevet gidsler i et politisk magtspil.
Programmet var repræsenteret med forskellige synsvinkler. Den oplægsholder, jeg selv syntes
var mest informativ interessant, var Niels Bertil Rasmussen, Europa-Kommissionens
repræsentation i Danmark.
For den information, der jo drukner i personlig mudderkastning i offentligheden, er, at EU’s
fordelingsnøgle til at håndtere flygtninge i EU ikke har fungeret. På ”tegnebrættet” så skulle EU
have en fælles registrering og en fælles fordeling af flygtningene blandt de forskellige lande.
Ikke kun som antal, men også ud fra hvilke lande de måske ville fungere og trives bedst i.
Sammen med økonomisk og administrativ hjælp fra EU, så det ikke betød noget rent
økonomisk og administrativ, hvilke lande der tog få eller flere flygtninge. Men den
fordelingsnøgle har bare ikke fungeret i praksis. Fordi EU er en bureaukratisk kolos på
lerfødder. Reaktionshastigheden er simpelthen for langsom. Og i stedet så opstår der denne
her politiske mudderkastningssituation. Men kritikken burde reelt rettes mod den dårlige
koordinering internt i EU.
Man kan på sin vis sige, at netop håndteringen af flygtningesituationen i EU, har vist hvor
ineffektivt og bureaukratisk en institution EU er. Det er jo også den kritik, mange har, i forhold
til andre områder, men når det gælder flygtningeområdet, så har det bare været meget mere
tydeligt.
Så koordineringen internt i EU har bare ikke fungeret.
Og så kan man jo derfra stille det spørgsmål, som der jo også er flere og flere, der gør: Er EU
så ikke bare et ”dødt led” i kæden? Var det ikke bedre, at den generelle koordinering lå i en
anden sammenhæng og et andet regi? Et regi, der var bedre til at forestå en mere konstruktiv
fordeling og koordinering af flygtninge til de forskellige lande, så man undgik, at flygtninge
bliver kastebold, i et politisk magtspil?
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Der var også en række andre forhold, der blev beskrevet og gav et godt sammenhængene
overblik over en række centrale problemstillinger i Europæisk perspektiv. Men for mig, er
netop spørgsmålet om den politiske ”gidseltagning” af flygtningene i et magtspil, meget
centralt. Det burde man kunne takle med noget bedre og konstruktiv koordinering.
Så det vi oplever nu i forlængelse af flygtningesituationen, hvor der jo er opstået en ret massiv
politisk krise, der næsten virker mere eller mindre håbløs at for stoppet op overfor, bør man i
stedet rette som en kritik af dårlig koordinering. Det vil være en noget mere civiliseret og
konstruktiv vej at gå. Synes jeg :)
Den generelle debat, det kunne være meget nyttigt og konstruktivt at tage på nuværende
tidspunkt, ville netop en være debat om EU’s rolle som koordinator på flygtningeområdet. I
stedet for alt den politiske ”mudderkastning”. Sådan noget kommer der sjældent noget
konstruktivt og godt ud af. (Undtagen for de levebrødspolitikere, der kan bruge det til at score
nogle stemmer til næste valg, så de kan få nogle ekstra pensionstillæg til deres ”gamle dage”
:) )
…
Skrevet som kommentarer til nogle selfies, han havde delt på min profil, i arrigskab over at jeg
bad ham om at lade være med at spamme min profil til med link og selfies.
“15. april kl. 14:36
Ulla Please get some help and stop making yourself s victim. Nobody is interested in harming
you but you have convinced yourself for this strange idea. Diabetes is a treatable sickness and
you should get some medical or psychological treatment. I can only wish you well.”
”17. april kl. 02:08
Ulla Thorup Nielsen Here again, you are accusing of something, I Have no knowledge of. It is
stupid of you to claim that I Am interfering in your life. How the hell, you say that? And how
dare you connect your sickness to me? You are not the only one who has diabetes. I also have
it fir 10 years but I do not run around blaming the Danish system and health service. I take
care of me. I eat proper food, exercise, take my medicine and my doctor give me good advice.
I do not drink or smoke because such things are dangerous for health. So stop screaming at
others for your actions. I do not know your troubles with health service but judging from your
treatment of me in your silly messages, I am sure you are not nice with health system. I also
know many other people who have diabetes both 1 and 2. They are treated very nicely by
health system. So I have no clue how you are so badly treated? What has happened? You are
also shouting a d creaming at job centers. Why are you accusing every one and not look at
your behavior? Think about it.”
…
Han vidste, at jeg var voldsoffer i ledighedssystemet og kæmper for ikke at knække på det.
Hvorfor bruge det imod mig?:
Forsøgsdyr – Incita Valby 2016:
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/system/forsoegsdyr-incita-valby-2016.pdf
Københavns kommunes jobcenter 2012 – 2014:
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/opgave/kbh-kom-jobcenter-2012-2014-ullatn.pdf
Anden aktør i ledighedssystemet 2009 – 2010:
http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/opgave/anden-aktoer-i-ledighedssystemet-2009-2010ullatn.pdf
…
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Han vidste, at jeg er voldoffer i sundhedsvæsnet, står uden lægehjælp og kæmper for ikke at
knække på det. Hvorfor bruge det imod mig?:
En læge der taler babysprog og vil i kontakt med min sjæl? (Juli 2012):
http://diabetes-1.utni.dk/fra-livet/2012/07/en-laege-der-taler-babysprog-og-vil-i-kontaktmed-min-sjael/
Sundhedsprofil: Principiel aflivning af mennesker med diabetes 1 (2014):
http://utni.dk/dialogogopgave/pdf/Sundhedsprofil-Principiel-aflivning-af-mennesker-meddiabetes-1.pdf
Flere opgaver, synsvinkler og projekter:
http://diabetes-1.utni.dk/opgaver/
Flere erfaringer, eksempler og synsvinkler:
http://diabetes-1.utni.dk/
…
”31. JULI 02:48
Dear Ulla, I have not forgotten you. Just too much on my plate. Soon, I shall soon send you a
nice message. Fond regards.”
”9. AUGUST 07:58
Hvilket eksperiment handler det om?”r det om?
12. AUGUST 18:26
Facebook XX nævnte dig i en kommentar. XX 17. april kl. 02:08 Ulla Thorup Nielsen Here
again, you are accusing of something, I Have no knowledge of. It is stupid of you to claim that
I Am interfering in your life. How the hell, you say that? And how dare you connect your
sickness to me? You are not the only one who has diabetes. I also have it fir 10 years but I do
not run around blaming the Danish system and health service. I take care of me. I eat proper
food, exercise, take my medicine and my doctor give me good advice. I do not drink or smoke
because such things are dangerous for health. So stop screaming at others for your actions. I
do not know your troubles with health service but judging from your treatment of me in your
silly messages, I am sure you are not nice with health system. I also know many other people
who have diabetes both 1 and 2. They are treated very nicely by health system. So I have no
clue how you are so badly treated? What has happened? You are also shouting a d creaming at
job centers. Why are you accusing every one and not look at your behavior? Think about it.
XX kommenterede en status, som han har delt. XX 15. april kl. 14:36 Ulla Please get some
help and stop making yourself s victim. Nobody is interested in harming you but you have
convinced yourself for this strange idea. Diabetes is a treatable sickness and you should get
some medical or psychological treatment. I can only wish you well.”

Afrunding
Han må da vide med sig selv, hvad det er for noget sygt lort, han har terroriseret mig med –
og at han jo nok ikke ligefrem er personligt intimt gode venner med en person, som han har
den form for menneskelig kyniske fordomme overfor?
Ellers så får han da hele vejen igennem meget klart og direkte besked på, hvordan jeg har det
med hans personligt psykologiske manipulerende, eksperimenterende og grænseoverskridende
adfærd overfor mig. Så det kan han jo ikke undskylde sig med at være uvidende om!
Tværtimod! Det ved han alt om!
Hvad der ligger til grund for, at han tilsyneladende har brug for at få mig ”ryddet af vejen”?
Aner der ikke? Ikke noget, der har noget med mig, min person og mit liv at gøre. Jeg var
_________________________________________________________________
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såmænd bare ET NEMT OFFER! Der blev ”udvalgt” til at agere dominobrik i et sygt game – der
ikke har noget med mig at gøre.

Del 2: Opfølgning
For mig er det altså ikke menneskeligt ”normalt”, at man bare kan ”flosse” sig selv på banen i
et fuldstændig vildfremmede menneskes liv, som en form for Gud og overdommer? På mig
virker sådan noget totalt grænseoverskridende. Og mig bekendt så er personlige relationer til
andre mennesker, da noget man aftaler med andre mennesker? Det er da ikke noget, man kan
aftale med sig selv ”ud i den blå luft”? Eller ved at sidde og fifle rundt på FB og læse tilfældige
indlæg og kommentarer – og derudaf se om det kan lade sig gøre at ”aflure” et ”autistisk
plot”, som man så kan ”hakke sig selv fast i”?
Der har aldrig eksisteret nogen som helst form for aftaler mellem mig og dette menneske.
Ingen. Så uanset hvad pokker, der er foregået bag ryggen på mig, så er det ikke noget, jeg
har nogen som helst form for andel i. Hvad andre mennesker gambler rundt med bag ryggen
på mig?
Et sygt game skal have sin ende, på den måde – det så kan lade sig gøre. Og det handler for
dette menneske om at få mig knækket, og hængt ud som mentalt bims i hovedet? Hvilke
problemer dette menneske har med sig selv, der giver anledning til, at tilfældige mennesker
på FaceBook, der ikke passer til dette menneskes fordomsprofil, er skøre i hovedet?
Det her er altså ude i noget, jeg under ingen omstædigheder kan have med at gøre.

Kommunikation
”18. OKTOBER 00:36
”Det eneste jeg mig bekendt nogensinde har forsøgt at få en aftale med dig om, det var om du
var interesseret i at arbejde sammen om, at etablere nogle tværgående udviklingsprojekter.
Og eftersom det tydeligvis ikke havde din interesse, så kunne du jo bare have sagt nej! Så var
den jo ikke længere! Og så bad jeg dig også gentagne gange om at holde næsen ved dig selv
og blande dig uden om mit liv. Og de personligt primitive eksperimenter, jeg blev udsat for de
gange jeg besøgte dig, giver mig kvalme. Føj for satan. Der er da ingen normalt civiliserede
mennesker, der dyrker primitive eksperimenter med mennesker, der har været udsat for vold!
Det er sygt! Spiller falsk venlig for at lokke mennesker i en fælde, så du kan komme til at
dyrke nogle primitive grænsesøgende eksperimenter med dem. For dig er andre mennesker
ikke andet end ligegyldige kødstykker / ting, der kan bruges til ligegyldige grænsesøgende
eksperimenter. Det er sygt! Men det er da ret nemt, at udnytte et menneske der står alene i
livet. Jeg har jo ikke en magtfuld hær at slå igen med. Det er nemt at træde på mennesker,
der ikke er millionnære og har en masse rige og indflydelsesrige venner. Hvis der er nogen,
der har personlige fordomme overfor dig, så er det med 100 % garanti din egen skyld! For hvis
man har den holdning, som du har, at alle andre mennesker skal udryddes, så der kan blive
noget mere ”plads” til dig og dine ligesindede venner (hvem det så end er?), så kan man jo
ikke vente nogen tolerance den anden vej på. Du er ikke min ven. Har aldrig været det. Og
bliver det heller aldrig. Du er sygeligt fordomsfuld overfor mig, at du synes, jeg skal smadres
og kastes i en massegrav. Hvorfor holder du ikke næsen ad helvede til fra mennesker, som du
hader så meget, at du synes, de skal slås ihjel? Du fik besked på at blande dig uden om mit
liv. Men du opfatter åbenbart dig selv som en slags Gud og overmenneske, der er langt
klogere end alle andre mennesker – på alle andre menneskers vegne. X XXXXXXXX XXX XXXX
XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX? Måske skulle du overveje at prøve det selv? Det
handler jo ikke om at prædike moral. Du har ansvaret for din egen opførsel overfor mig og
andre mennesker. Det kan du ikke give hverken mig eller andre skylden for! Jeg stoler ikke en
skid på dig. Jeg ved, at du ikke under mig noget godt i livet. Tværtimod. Hvorfor ved jeg ærligt
talt ikke. Men det kan jo også være ligegyldigt. Det ændrer jo ingenting.”
…
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MAN 15:44
Lidt synsvinkler til inspiration:
http://fagogsamfund.utni.dk/fag/2016/10/23/demokrati-og-demokratiudvikling-i-internationaltperspektiv/
Demokrati og demokratiudvikling i internationalt perspektiv | Pædagogik, Struktur & Ledelse
Jeg har ikke haft tid og mulighed for at følge den aktuelle valgkamp mellem Trump og Clinton i USA, så den vil jeg ikke
gå detaljeret ind i. Men her blot se på det overordnede perspektiv ved valg af ledere og den generelle demokratiudvikling i
landet / staten.
fagogsamfund.utni.dk

..
TIR 11:49
Hvad er der i vejen med dig XX? Er du psykopat? Det passer meget godt på din opførsel. I alt
overfor mig.
http://www.psykopaten.info/2016/09/nar-psykopaten-velger-akkurat-deg/
Når psykopaten velger akkurat deg | psykopaten.info
Det er bred enighet, både blant ofre og fagfolk, at psykopaten ønsker seg ofre med egenskaper og
personlighetstrekk han/hun ikke har selv. Det vil da ofte dreie seg om omtanke, samvittighet, empati,
omsorgsevne, livsglede og mange andre positive egenskaper. Det synes som om psykopaten ønsker å
fortæ...
psykopaten.info

TIR 12:53
Ulla Why are you sending me such stupid messages? I am a very kind person but there is a limit for my
accepting nonsense from other people who have a screwed life. Think about it.
Jeg forholder mig kun til det, jeg har oplevet fra din side. Ikke andet. Hvorfor du har så mange
personlige fordomme overfor mig? Aner det ikke. Det har jo ikke noget med mig at gøre. Det
har personlige fordomme jo ikke. Det er jo dit problem med dig selv. Og så truer du igen? Jeg
ved ikke, hvad du har gang i på din profil? Men det har jo heller ikke noget med mig at gøre?
Ikke det jeg ved af.
Ulla Your words are confusing and totally out of context. Remember, you wrote to me blaming me for things,
I even do not know and then you come with silly comments. So you must have some issues with yourself.
Deal with it.
Nej – der fuldt ud god sammenhæng og fornuft i alt det jeg siger og gør, set ud fra min
synsvinkel – og det hænger også ganske fint sammen med alt det, jeg skriver og har skrevet
på min profil. At det ikke passer ind i ”din verdensorden”? Hvad forventer du? At andre skal
være klonede udgaver af dig selv? Det er der da ingen mennesker, der er. Vi har alle kun en
synsvinkel på livet og verden. Og det er hver vores egen. Hvad ellers?
TIR 16:24
No one can be my clone because I have never wished that or asked others to do anything for me. Ulla, you
need to consult some doctor or psychologist because you are not well.
TIR 19:28
Jeg forstår ikke dit problem. Du må have forvekslet mig med en anden?”

Afrunding
Ja – jeg blev af en eller anden for mig uforklarlig grund udvalg til at fungere som ”dominobrik”
i et sygt game, som jeg mig bekendt ikke har nogen andel i? Det ikke-eksisterende menneske,
der kunne fungere som afreageringskloak – for et krater af sygt skidt. Andet og mere var der
jo ikke i det. Ikke det jeg ved af. Og det var og er jo ikke noget, der er sket efter aftale med
mig. Tværtimod.
_________________________________________________________________
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Vi har alle ansvaret for os selv som mennesker i livet og verden. Og med til dette ansvar hører
også ansvaret for den måde, vi opfører os og behandler andre mennesker.
Jeg kan da aldrig drages til ansvar for andres opførsel overfor mig. Så man da ovre i noget,
der er overmenneskeligt. Det kan aldrig lade sig gøre, at fungere i nærheden af mennesker,
der ikke påtager sig ansvaret for deres egen opførsel overfor mig som menneske.
Hvad andre har af skjulte dagsordner på deres profiler? Det må de vel selv rode med? Og så
har de også et ansvar for, hvad de roder andre ind i.
Jeg har en meget ærlig og åben profil. Så mig er der ikke så mange hemmeligheder ved.
Og mig bekendt kan det ikke lade sig gøre for noget menneske i verden, at have andet og
mere end en synsvinkel på livet og verden? Ikke som menneske. Så er det da ude i noget, der
virker lettere sindssygt. Man kan selvfølgelig formulere nogle af de ting man ser og oplever på
en struktureret måde i afgrænsede emner. Mest for overskuelighedens skyld. Og andet og
mere er der ikke i det. Og andet og mere kan vi jo heller ikke.
Jeg havde og har som sådan ikke noget personligt behov for at være ”modstander” eller
”fjende” med dette menneske. Der skulle bare sættes et definitivt punktum for dette bizarre
eksperimenterende trip han har afreageret overfor mig. Og hans behov for at få mig knækket
og hængt ud som mentalt forstyrret? Ja – den fungerer så bare ikke så godt for mig. Hvis han
har haft noget positivt at sige mig, så har han jo haft chancen.
Nej – jeg er ikke noget stort og fantastisk i verden. Og ovenpå den her omgang så bliver jeg
det heller aldrig. Men det jo mit problem.
Der er mennesker, jeg vil ønske jeg aldrig havde mødt. De bidrog ikke til andet og mere end et
sort hul af menneskeligt sygt lort. Ikke overfor mig. Og den sædvanlige selvforherligelse med
at sætte stereotype standardregler op for menneskelig ”normalitet” efter devisen: Jeg er et
perfekt og godt menneske, så alt jeg siger og gør er perfekt i verden, og de mennesker, der
ikke korresponderer på ”min formel”, de er ”unormale” og ”syge” i hovedet? Det er da en syg
måde at opføre sig på.

Om mig
Ja – jeg har jo i denne periode en offentlig tilgængelig hjemmeside – og masser af sider, med
informationer, der burde kunne forebygge, at der skulle være noget at misforstå omkring mig,
min person og min baggrund?
Hjemmeside: Fag & Samfund: http://fagogsamfund.utni.dk/
Min livshistorik / CV: http://utni.dk/fagogsamfund/pdf/prof/CV-ullatn.pdf
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