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Vi

satt på verandan som jag döpt till “Encheduanas esh-dam”
(sumeriska för värdshus) efter historiens första kända auteur.
Där brukar vi grannar samlas varje dag för en timmes fika och för att
dryfta aktuella händelser. Jag har döpt platsen efter Encheduana (född
omkring 2285 f.kr.) för hennes klarsynta varningar om att mänskligheten skulle komma att fatta fatala beslut om balansen mellan kvinnligt och manligt rubbades. Hon var översteprästinna i den sumeriska
stadsstaten Ur för omkring 4250 år sedan. I en tid då människans
samhällestruktur höll på att formas. Encheduanas väsen har fascinerat
mig ända sedan jag upptäckte henne på 1990-talet i Oxford-Universitetets tranlitterering och ny-översättning av en rad sumeriska texter.
Med början på 1970-talet plöjde jag allt längre och längre bak i tiden
för att söka kunskap om civilisationens genealogi och det var alltså på
90-talet jag upptäckte hennes imponerande skrifter.
Morgonen hade varit perfekt. Friskt och rent vatten hade strömmat
från kranen. Som vanligt började jag dagen med att skölja min mun
och ansikte och tackade för lyxen att kunna börja dagen på detta sätt.
I köket pressade jag sedvanligt en citron i ett glas vatten och gick ut i
trädgården. Mot en klarblå himmel vajade fruktträdens lövverk lugnt
fram och tillbaka. I det lilla växthuset hade majsfrön börjat gro och
spretade högtidigt upp ur den svarta planteringsjorden. Först nu på
ålderns höst har jag och min fru lyckats få ihop alla bitar i vårt livs
pussel och det är så vackert och fulländat. Barn och barnbarn har det
bra. I skuggan av Covid-19 värdesätter vi ännu mer vardagen och tar
tacksamt emot varje dag som en gåva.
En svag vårlig bris svepte några timmar senare genom verandan och
efter senaste nytt om Covid-19 kom vi liksom otaliga gånger tidigare under fikat in på om pandemin skulle komma att förändra människors attityder och ageranden. Jag menade att makthavare måste
ta globala verkningsfulla beslut, men att religioner och speciellt då
fundamentalistiska religioner omöjliggör samförståndslösningar. Deras primitiva skrämselpropaganda och anklagelser om bigotteri och
hädelse måste neutraliseras. En av fikakompisarna, Lars, tittade då på
mig under sin svarta keps som han dragit ner en bit. ”Du måste göra
skillnad på bigotteri och trostillhörighet”. ”Inte alls,” protesterade jag.
”Religiösa magiker drar fram anklagelser om bigotteri och hädelse ur
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trollerilådan laddad med vidskeplighet närhelst inget annat fungerar.
Bokstavstrogna anklagar och är intoleranta gentemot andra trosbekännelser eller åsikter.”
Lars är son till överlevande från Theresienstadts nazistiska koncentrationsläger och med släktbakgrund som kan förklara varför
han trots sin ateistiska livsåskådning visar pre-diskursiv vördnad för
troende människor. Hans far- och morföräldrar var djupt troende
ultra-ortodoxa judar som aldrig accepterade att staten Israel bildades
1948. Lars mamma revolterade mot sina föräldrar, blev kommunist
och arbetade aktivt för den sionistiska staten Israel. Lars föddes i
Sverige 1948 och hans föräldrar gav honom det svenskt klingande
namnet för att visa sin stora tacksamhet till Sverige och svenskarna
som beredvilligt tog emot dem i de vita bussarna efter andra världskrigets slut.

V

åra diskussioner spårar nästa alltid in på religioners makt över
människor och jag är inte sen att upprepa teorien, som stöds av
en del forskare, att vi människor troligtvis har en hjärnkonstruktion
och genuppsättning som olikt alla andra skapelser möjliggör tron på
en högre makt. Jag hävdar att det har sin grund i att Homo sapiens
förvisso är begåvad men inte tillräckligt begåvad för att kunna förklara
livet. Därför har det evolutionärt skapats utrymme i våra hjärnvindlingar för tron på en gudavärld och som en direkt konsekvens av
detta anklagas, fördöms, utesluts ur gemenskapen och till och med
mördas de som inte följer lärorna. Detta har skett sedan sumerernas
toleranta samhällssystem slogs i spillror av det akkadiska mansväldet
för 4200 år sedan.
Det sumeriska samhället var mycket olikt de samhällsstrukturer
som följde. Det styrdes av en mängd kvinnliga och manliga gudar
men var totalt underkastat naturens ordning och kraft. Sumerernas
förklaringsmodeller över livet byggde på idén om att människan var
underställd högre styrande väsen och inte herrar över naturen, vilket
kom att bli människans signum till följd av bland annat allt framgångsrikare erövringståg de följande 4000 åren. Så tolkar jag de texter
som under närmare 45 år av grundforskning legat till grund för mina
böcker och essäer.
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C

ovid-19 utbrottet verkar ha fört människan tillbaka till en tid
då hen ansåg sig vara styrd av naturen och inte herrar över densamma. Frågan är om det är bestående insikter eller om världen går
tillbaka till “business as usual” när väl ett verksamt vaccin tagits fram?
Om girighetens tentakler fortsättningsvis ska tillåtas kväsa människor
och vår jord? Människan är i en besynnerlig sits när gränsen mellan det
livsavgörande begäret suddas ut och övergår i girighet. Den kognitiva
ram innanför vilken vi evolutionärt kan agera har uppenbarligen ingen
gräns för ekonomi- och maktgirighet. Ingen annan skapelse på jorden
dras med denna defekt. En destruktiv egenskap som inneburit oändligt mycket lidande för utsatta människor, som paradoxalt nog ofta är
de som faller för girig maktretorik. Många andra är lomhörda inför
makthungriga och samvetslösa människor som bidragit till utrotning
av 10.000-tals arter på vår helt fantastiskt underbara planet. Det är uppenbarligen TID för en ny människa att träda fram.
Någon månad innan Covid-19 utbrottet och lagom till min 67-årsdag i oktober 2019 laddade jag upp en tre delad video på Youtube och
Facebook som jag ruvat på under en längre tid. Det kändes som om
att det var dags att söka nå en bredare publik med mina teorier som
jag först publicerade för 20 år sedan i boken “Locktoner och tankens
mutation - om godhet istället för religion” (1999).
Videon är på engelska (för att nå en bredare publik) och den fulla
version med alla tre delar finns på https://youtu.be/GUn8-9954dg
men texten följer:
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To introduce the universal force of Goodness to a wider audience?
I believe so.
I´m sure that the world’s various religious philosophers are
aware of the universal force of Goodness.
The problem is that a lmost all of them are trying to make
Goodness into a God for a specific e thnic group only,
and thus build walls between people, which is the opposite
of Goodness.
Goodness is for all, a nd sorry to say, not especially interested
in the fate of humanity.
After all, humans have been around for about 200,000 years
only, while the universe is around 13,800,000,000 years old.
Unfortunately, humans took the wrong path thousands of
years ago. We are now living in a time paying for fatal mistakes made then.
The world is in an alarming situation of global heating and
heading towards the sixth extinction.
Nothing is really done t o save our planet.
Instead, greenhouse gas emissions are increasing.
So, why does not Goodness act for t he safety of humans?
Again, Goodness is not particularly interested in humans.
What is then, you might ask, the point of seeking Goodness,
if this force d
 id not “create man in His own image”?
The answer to this question becomes obvious when you e xperience Goodness.
You will be in no doubt.
So, how can one experience Goodness?
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- Part 2 These are the preconditions.
Its presence will be lost if s tifling, selfish or scheming actions
are present.
Goodness is solely apparent when non-egoistic, unintended
and immediate actions are present.
This is what you will experience.
Connecting to Goodness renders a feeling of optimal togetherness resembling the true connection b etween loving individuals.
If an action was right, a clear and instant confirmation will
be given.
If the action was wrong, no response will occur, a nd there is
no punishment t o fear. The choice is yours.
Freedom of choice governs.
Goodness cannot be demanded.
Instead, Goodness as a force must be received in insight after
insight.
Goodness is the supreme force, predating and dominating
the physical powers of gravity, electromagnetism, strong and
weak nuclear power.
Connect with Goodness!
- Part 3 I know, I am in unknown deep space when theorizing about
how Goodness can be e verywhere at all times.
The only reasonable explanation, in my opinion, is based on
the two legs of quantum mechanism:
The EPR effect & Bell inequalities
Additional clarifications m
 ost probably exist.
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To understand these effects, I borrow John Polkinghorne’s
excellent elucidation;
that there is a counterintuitive togetherness-in-separation between two particles
and that quantum entities that have interacted with each other
remain m
 utually entangled,
however far they may eventually separate spatially.
Correspondingly, G
 oodness appears regardless of distance
and volume when its universal “algorithm” of requirements
are met.
Discovering, Connecting, and Knowing Goodness,
is probably the ultimate reason why we exist.

A

tt tänka utanför ramarna är nog så väl, men vilka ramar måste
inte forceras för att nå godhet? Är det överhuvudtaget möjligt
att förstå och hitta vägen dit? Och vill man nå dit? Vem skulle tjäna
på det? Svaret är naturligtvis att alla och inte bara ett fåtal ska kunna
njuta av den gåva vi alla fått - livet. Men för detta krävs att våra liv,
värderingar och möjligheter synkroniseras globalt. Men så länge människor lever i slutna samhällen, toppstyrda av maktgalna despoter eller
ideologier som hjärntvättar folk med att det bara finns en sanning,
diktatorns eller religionens, lär individens möjlighet att nå godhet
vänta. För den fria valmöjligheten är en viktig grundplåt för att nå ett
högre medvetande. Onödigt kanske att påpeka är en annan grundplåt: jämlikhet och lika värden för kvinnor som för män.
Under långa perioder av mitt liv har jag bott i Israel och nått insikter som skulle vara totalt omöjliga att få om jag bara bott i Sverige eller
i mitt Malmö. För all del är Malmö en härlig kulturell sammanslutning av folk från närmare 160 olika länder och nationaliteter, men
om man vill förstå kärnan till dagens turbulenta dissonans mellan
de öppna och slutna samhällena måste man ha levt i Mellerstaöstern
som närmast är att betrakta som en helveteskittel av maktambitioner.
Redan i unga år vurmade jag för den nybildade staten Israel och att
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judar äntligen efter 2000 år i förskingring skulle få flytta tillbaka till
det land de fördrevs ifrån. Som barn hörde jag historier om hur vår
granne på Hjorttackegatan i Malmö hade varit med om att organisera
småbåtsarmador över sundet för att rädda danska judar undan nazisterna. Jag hade även en judisk pojke och flicka som goda kompisar på
Västra skolan och deltog i söndagsskolan i Petri kyrka under ledning
av prästen Herman Schlyter, som gav djupa intryck och väckte mitt
intresse för det Heliga landet. Redan i pubertetsåldern slöt jag upp i
pro-israeliska demonstrationer, men efter hand med långt mindre deltagare än högröstade socialist-orienterade maktdemonstrationer. Det
märkliga var hur en från början israelvänlig socialdemokratisk politik
på bara några år, framför allt efter oljekrisen 1973, förvandlades till
anti-israelisk. Långt senare har jag nått insikt i varför och hur svängningen skedde (mer om detta på numen.com).
Jag har turen att ha blivit född i Sverige, men hur hade min världsbild sett ut om jag fötts i låt oss säga muslimska Nablus på Västbanken, judiska ultraotodoxa Mea Shearim i Jerusalem eller i beduinbyn
Tuba i övre Galiléen? Då hade jag blivit inklämd i en trång men djup
värld av regler och förordningar baserade på stamtänkande för gruppens bästa, det vill säga dekret som sedan urminnes tider bestämmer
vad som är tillåtet och förbjudet enligt kanoniserade lagar. Dessa lagar kan inte ifrågasättas och därför består de slutna samhällena och
kan omöjligt integreras i den fria världens öppenhet, såvida inte reformarbete tillåts.

S

lutna samhällen med rigida regler och förordningar har förvisso varit funktionella under civilisationens uppbyggnad för
att uppnå nödvändig konformism och strävan mot gemensamma
mål. Frågan är dock i vems intresse gruppen tvingats till konformism? När väl stammens överlevnad blev säkerställd och överskott börjat ansamlas skönjdes ett mönster av hierarki där de mest
begåvade började ange ton för hur gruppen skulle befästas, utöka
välstånd och uppnå maktposition mot rivaliserande grupper. I
takt med fortsatt framgång både på jordbruksfälten såväl som på
krigsfälten ökade aptiten på mer. Framgångsrika ledare med makthunger attraherade allt fler och fler människor.
Vi har tillgång till historiska dokument som visar på när paradigm-
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skiftet inleddes. Den förste att bryta med invanda traditioner var
Naram-Sin (omkring 2254-2218 f.kr.) i Mesopotamien för ca. 4200
år sedan då han var den förste att utropa sig till Guds företrädare på
jorden. Den akkadiska semiten bröt genom detta tilltag med den dittillsvarande sumeriska kulturens världsbild om total underkastelse till
gudars vilja. Med Naram-Sins dekret om gudastatus öppnades en väg
av gränslöst erövrande i en guds namn. Härskare kom att bestämma,
i guds namn, vad som var tillåtit och otillåtet. Kvinnor som under
den sumeriska kulturen haft ett i närmast jämlikt inflytande såg sig
gradvis förskjutas till hemmets domäner. Encheduana varnade för den
pågående utvecklingen och paradoxalt nog var hon faster till NaramSin. Män blev mer och mer medelpunkt och kvinnor drevs bort från
det publika. Som ett direkt resultat kom kvinnor att förtryckas och
behandlas som ägodelar.

H

omo sapiens har till skillnad från andra skapelser ingen spärr för
maktambitioner och girighet. Makt förblindar och korrumperar
och den girige vill bara ha mer och mer. Detta fatala fel i sapiensers
evolutionära utveckling måste skyllas på ödesdiger felaktig hjärnkonfigurering. Homo sapiens kommer till följd av detta kanske bli ett ytterligare evolutionärt misslyckande. Problemet jämfört med andra
misslyckanden är att arten genom sin felkonstruktion åstadkommit
död och elände för så många andra skapelser. Eftertankens spärr har
gett vika för makt och girighet. Paradoxalt nog finns det dock spärrar då det gäller sunt förnuft och att genomskåda dekret baserade på
vidskeplighet. Jag har personligen mött högutbildade vetenskapligt
verksamma personer som är helt oförstående då jag till exempel argumenterar för att människan är resultat av evolution och inte intelligent design (Kreationism).
Naram-Sins skändliga tilltag att utropa sig till månguden Sins företrädare på jorden var början på en process som skulle leda fram till
bland annat monoteismens födelse. Den abrahamistiska läran gjorde
rent hus med 1000-tals tidigare gudar och krävde blind lydnad av
Yahwehs lagar. Något som uppenbarligen föll i god jord eftersom den
nya tron snabbt fick medföljare i Mellerstaöstern. Men Yahweh dyrkarna stängde efter hand dörren för konvertiter och efter politiska och
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religiösa stridigheter inom israeliternas led föddes en ny variant av
monoteism; Nazaréer, som de först kom att kallas efter Jesus från Nazareth. Kristna tolkade romarrikets förkrossande seger över Israel som
tecken på att Israel och Juda rikens präster inte förkunnade den rätta
gudsläran. Ett halvt millennium senare föddes en tredje monoteistisk
lära, som även den hävdade att föregångarna inte predikade den rätta
läran. Islam kom att kräva total underkastelse och har än i dag inte,
som judendom och kristendom, genomgått kanoniserad reformering.
Judendomens och kristendomens prästerskap predikar inte bibelorden
“Så säger HERREN….dräpen vem I finnen, vore det också
broder eller vän eller frände” (2 Mosebok 32:27)
”I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på
jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.
Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att ’sonen
sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och
sonhustrun mot sin svärmoder, och envar får sitt eget husfolk
till fiender” (Matteus 10:34-36).
Islamismens prästerskap däremot håller fast vid de besinningslösa
och fruktansvärda dekreten
“Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från
de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre
ont än döden” (Koranen 2:191).

J

ag är övertygad om att om någon idag skulle försöka marknadsföra en ny ideologi med liknande lydelse skulle ytterst få människor på jorden gå på dylika uppmaningar. Så varför gör människor
inte upp med det förflutna och verkar för fredlig samexistens utan
gudsinblandning? Varför offras människor dagligen på intoleransens altare?
En orsak är att det råder fruktansvärd obalans i världen mellan de
som har och de som inte har. Människor som kämpar för daglig överlevnad i stängda och korrupta härskarstyrda eller i giriga profitstyrda
samhällen har noll intresse eller mycket lite utrymme för andra. För
dem är stam- och grupptillhörighet en fråga om överlevnad. Lägg
därtill att människan är lätt att dupera, i alla fall inledningsvis. Re-
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toriskt begåvade personer kan populistiskt enkelt rida på människors
missnöje eller lova uppfyllande av ålderdomliga och otidsenliga ideal,
som till syvende og sist enbart gynnar en elit.
Med Covid-19 pandemin har orättvisorna blivit än tydligare. De
som inte har, har inte heller chans till adekvat sjukvård.
Ett nytt globalt ledarskap måste träda fram och ta sig an världens
fruktansvärda orättvisor och förmedla godhet. Men de lär knappast
genom utbildning rå på härskarideologier, maktförblindade och girigbukar varför ekonomiska sanktioner är bästa redskapet att tvinga
dessa regimer till verklig efterlevnad av socio/ekonomisk rättvisa. Jordens resurser tillhör hela mänskligheten och borde fördelas globalt.
De som skott sig på jordens utarmning måste nu vara med om att
försöka restaurera vår planet för att garantera fortsatt existens för alla
skapelser.
Vi får aldrig glömma att vi bara är gäster här på jorden och som gäst
borde man veta att uppföra sig väl; inte förstöra och döda utan visa
vördnad för allt levande.
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