1–

Foreningslivet.

Nederst i Pyramiden lever Demokratiets Laverestående Arter: Amøber,
Dyndspringere, Padder og andre lyssky eksistenser. Det er iblandt dem
almindelige sunde fornuftige mennesker, som spejdere, sportsudøvere m.fl.
første gang får kendskab til et sæt skæve demokratiske spilleregler, der lærer
dem at flertallet altid har ret osse når det har uret. Hvis de ikke er godt rustede
hjemmefra eller i skolesystemet, løber de gerne, efter et stykke tid, skrigende
ud af døren eller undergår en forvandling til Amøbestadiet.
2-

Organisationerne, fagforbund og andre interesseorganisationer.

I disse Organisationer befinder de større Rovdyr sig: Hundedyr, Hyæner,
Palmerullere, Øresæler og Halvbjørne, der mæsker sig med de øverste arter i
Fødekæden, rekrutteret fra foreningslivet.
Professor Steen Hildebrandt leverer en dødbringende analyse i sin Kronik i
Politiken den 30 April 2017, (læs den) hvor han beskriver livet i de
Glaspaladser og andre Monstrøse bygninger, som disse Organisationer har
bygget til sig selv for sine medlemmers surt tjente skillinger, til skræk og
advarsel for samme. Andre af Medlemmernes Penge fordeles, ved store
beløb til at lønne Ledere, Direktører og Konsulenter m. fl., med store
Rådighedsbeløb, i rigt udstyrede lokaler med Kunst, Designmøbler og Ægte
Tæpper i lokaler og på gange.
Hildebrandt beskriver et møde hvor han under en pause hører en af Lederne
udtale:- ”Ja, hvis vi ikke havde vores medlemmer, kunne vi spare næsten
halvdelen af vore udgifter”-. Her, ligesom på Amøbestadiet, bliver
medlemmerne et nødvendigt onde. Der er en masse arbejde der venter, som
ikke nødvendigvis kommer medlemmerne ved og, en sand orientering til dem,
giver bare en masse ”unødvendigt” arbejde. Det er der ikke tid til. Der skal
holdes Konferencer i ind og udland, skaffes midler til at ansætte flere
Konsulenter, Ledere og andre Højtlønnede på diverse Poster. Man har travlt
med alt andet end at stikke en finger i jorden og beskæftige sig med sand
Medlemspleje i stedet for at kaste en Luns efter sine medlemmer når de bliver
for besværlige. Magten skal balancere selv på et Knivsæg.
3-

På Magtens tinde.

Her rekrutteres Højerestående Individer fra de lavere lag af Pyramiden. De
gennemgår en Metamorfose fra en Laverestående Art til Dyrenes Konger. Det
er dem der har indset betydningen af at beholde Magten og holde den gående
for enhver pris. Det er ikke mere Jævne Folk af Delegerede der
repræsenterer en fjern Hjemstavn. Det er folk med en Uddannelse og en
passende Akademisk Titel der sagtens kan lade sig opstille i Ålborg, selv om
man er fra Snave i Assens Kommune eller København. Ikke blot i Danmark,
men over Hele Verden har Befolkningen mistet Tilliden til deres Politikere og
Andre Autoriteter. Årsagen er simpel og forståelig. Landets Ledere lyver så
vandet driver af dem når en Kritisk Presse stiller nærgående spørgsmål. De
lyver i diverse Samråd, fra Talerstolen i Tinget, i Radio og på TV. Denne

uvederhæftige adfærd har Forenings og Organisationsfolk taget til sig, hvis
ikke det er hos dem den er opstået. Denne løgnagtighed har osse andre,
uden for Magtens Korridorer taget til sig og tilliden til alle, fra Skolefolk, Læger
og Kapaciteter af enhver art, har lidt et knæk.
Mange Danskere mener at de véd bedre end Sagkundskaben og modsiger
Ekspertise på flere felter. Et slemt eksempel er, at nogle unge forældre
undlader at få vaccineret deres Poder mod Kritiske Sygdomme.
Hvis man vender blikket mod det øvrige Europa og USA ser man, at
Uindsigtskyndige Populister er ved at få Overtaget og to af de største Tosser
sidder på nu på Magten i Verden. Den ene har måske oven i købet en
klemme på den anden.

