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Satanisme er et betændt begreb, der forstås som mange ting, såvel i den dybere analyse

som i de overfladiske udtryk. For denne analyse vil jeg benytte det traditionelle brug af

begrebet, som lyder: antitesen til en religion, indenfor religionens egne rammer. Med

andre ord: det totale opgør med dét, som Gud har skabt. Jeg vil søge at belyse, hvordan

dette kommer til udtryk i moderne politik i form af progressiv liberalisme.

Første  gang  vi  møder  dette  opgør,  er  ved  Faldet.  Forklædt  som en  slange,  lovede

Fjenden vores tidligste forfædre, at de kunne blive mere end, hvad Gud havde skabt

dem til. De kunne blive guder selv – blive mere end de var, blive mere end mennesker.

For at kloge sig på dette spørgsmål, hvad mennesket er, og hvordan mennesket narres af

Fjenden til at søge at blive mere, kræver at det først bliver etableret "hvad mennesket

er". Såfremt dette spørgsmål skal besvares ud fra Skriften, møder vi problemstillinger

som  ikke  kan  besvares  konkret,  ift.  nutidige  problemstillinger.  Spørgsmål  omkring

ægteskab og om mænd og kvinder, kan håndgribeliggøres, men hvad fortæller Skriften

os  om  cyborgs  –  halvt  menneske,  halv  robot.  Eller  de  skøreste  identitetspolitiske

udskejelser, som at identificere sig selv som et dyr, eller andet ikke-menneskeligt?

Disse spørgsmål forbliver ubesvaret, såfremt vi søger et konkret svar. Vi kan dog, og bør,

alligevel forsøge at besvare disse problemstillinger. Vi kan begynde med at afgrænse

hvad mennesket er gennem negation. Mennesket er ikke mekanisk. Mennesket er ikke

en kat.

Vi kan fortsætte; ved at definere mennesket gennem relation. Mennesket er ét, den ene

blandt  de  mange.  Familien,  klanen,  nationen  består  af  flere  mennesker  –  hvoraf

mennesket er det ene, altså individet. Individ kommer af det latinske individuum, hvilket

oversættes til "det udelelige". Dette forstås i relationen: nationen består af klaner, klaner

består af familier, familier består af individer – altså den enhed, som ikke kan opdeles

yderligere.



Dette lyder forhåbentlig indlysende. Unødvendigt at påpege, endda. Men nej, desværre,

for tiden er en anden.

For et par år tilbage blev en video af en ung dame, som interviewer svenske studerende,

delt flittigt på tværs af platforme. Den unge dame talte med de studerende om identitet.

Hun adspurgte dem om, hvad deres reaktion var, på at hun mente at kunne identificere

sig som barn, pensionist, mand og asiat. Alle de studerende syntes det var såre fint; der

kom blot én indvending, som lød på, at den unge svenske dame ikke lignede en asiat.

Først da intervieweren spurgte, om de mente at hun var en kat, mødte hun modstand.

Ingen modsigelser som sådan, men mange forundrede blikke. 

For os, som så videoen, var det morsomt. Et komisk koncept, som blev eksekveret godt.

Men det er ikke blot morsomt – det er tragisk. For denne unge dame bød os ikke blot

på et grin, men også et blik ind i fremtiden. 

Dette spørgsmål, hvorvidt mennesket kan være en kat, er et symptom på en helt konkret

variant af liberalismen, som givetvis kan skride frem i forskellige tempi, men ikke kan

bremses helt, medmindre den fuldstændigt afvikles.

Liberalisme er, ligesom satanisme, et begreb som dækker over mangt og meget. Derfor

må vi afgrænse, i hvilken form det her anvendes.

Liberalismen kan overordnet kategoriseres i to former. Den negativt definerede: frihed

fra. Og den positivt definerede: frihed til. Den positivt definerede liberalisme er den, vi

også kender som borgerlig liberalisme, eller på tysk: Rechtsliberal. Modsat denne står

den negativt definerede liberalisme, som vi kender som progressiv liberalisme, eller på

tysk: Linksliberal.

Den variant af liberalisme, som denne analyse beskæftiger sig med, er udelukkende den

negativt definerede liberalisme. Den liberalisme, som lover frihed fra, eller frigørelse.

Denne, den præliminære analyse afslører ikke fyldestgørende, hvordan denne negativt

definerede liberalisme i sandhed er Satans værktøj til at gå i rette med Guds skaberværk,

og gøre mennesket til mere end det er.

Frihed fra, frigørelse,  er en proces. Denne proces er dog ikke bundet til  en konkret

frigørelse,  men er  frigørelse som sådan.  Denne proces  eller  progression er  troen på

udviklingens iboende værdi, hvor fremtiden altid er bedre end fortiden, og den betragter

derfor frigørelse som sådan som et gode. Derfor forudsætter den også nødvendigvis en



kontinuerlig progression – ellers ophører den med at eksistere, og erkender derved sit

eget nederlag. Den negativt definerede liberalisme, frigørelsen, kan derfor kun eksistere i

én  form:  den  lineært  akkumulerende  progression,  som  skal  føre  til  noget  bedre  –

frigørelse  for  frigørelsens  skyld.  Denne  monotone  progression  beskriver  den

amerikanske videnskabsmand Gregory Bateson i sin bog Mind and Nature: A necessary
unity, som værende en "monotonisk proces". Den monotoniske proces er idéen om en

konstant udvikling, vækst, akkumulering, et stadigt fremskridt, alt sammen ledsaget af

idéen  om  én  specifik  indikator.  I  denne  sammenhæng,  er  denne  ene  indikator

frigørelsen. 

Bateson  konkluderer,  at  når  denne  proces  finder  sted  i  naturen,  ophører  den

pågældende art med at eksistere. Dette er også tilfældet for mennesket – men mennesket

uddør ikke. Menneskets frigørelse når et niveau, hvor der til sidst, nødvendigvis, vil være

tale om en frigørelse fra det at være menneske. Transitionen fra individuum, udelelig, til

dividuum, delelig. Hvorvidt dette bliver mekanisk, og mennesket bliver halvt robot, eller

det bliver biologisk, og mennesket bliver halvt kat, eller det bliver pure indbildninger, og

mennesket tror at kunne være alt andet end menneske, må tiden vise.

Den monotoniske proces stopper ikke af sig selv – den bliver stoppet. For hver dag, den

ikke stoppes, nærmer vi os stadigt mere den virkelighed. Den progressive liberalisme,

frigørelsen, er ikke et naivt politisk forsøg på at gøre verden bedre – den er vejen til

posthumanisme,  menneskets  transition  fra  udelelig  til  delelig  –  vejen  væk  fra  Guds

skaberværk, og nærmere den virkelighed, som Slangen lovede Eva.
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