Kukaan ei ole niin oikeassa kuin puolue
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Totuus on se väittämä jonka useimmiten kuulemme, eikä sillä ole mitään tekemistä asioiden todellisen tilan
kanssa. Sen tietävät mainosmiehet ja sen tietävät aivonpesijät, mutta itse elämme hokien ”tosiasiassa …” tai ”totuus on muuten se …”.
Paljastamme piilevät ominaisuutemme, kun haukumme naapureitamme. Itse olemme kuitenkin se idiootti, jonka
haluamme muiden näkevän naapurissamme.
Kuulumme joukkoon, joka on muita parempi ja muut ovat alempirotuisia, kehittymättömämpiä tai tyhmempiä.
Stanfordin vankilakokeilu (googlaa niin saat lisätietoja) osoitti, kuinka helposti me jakaudumme juutalaisiin ja
arjalaisiin, sosialisteihin ja kapitalisteihin, vasemmistoon ja oikeistoon ja kuinka helposti sortajan oikeuden
saatuamme, joukkomme ryhtyy terrorisoimaan vastapuolta. Tutki kuinka monessa asiassa suomalainen on
mielestäsi parempi kuin muiden maiden kansalaiset, ja huomaat, kuinka hyvin nämä väitteet pätevät.
Kun kuulemme totuuden tarpeeksi usein ja samalta joukolta samaistumme tähän joukkoon, kiellämme muualta
tulevat vaikuttimet ja asetumme muiden yläpuolelle. Me olemme oikeassa ja nuo apinat väärässä. Tämän
tietävät puoluetoimistot ja tällä poliitikot hallitsevat meitä. Ryhmäside on voimakkaampi kuin järki tai sananlaskua
lainaten ”tyhmyys tiivistyy joukossa”.
Tottelemme auktoriteetteja ja olemme valmiiit seuraamaan heitä vaikka naapurin kuolemaan asti. Eräs kiistelty
tieteellinen koe, johon tässä yhteydessä voisi viitata, on Stanley Milgramin tottelevaisuuskoe (lisätietoja taas
googlaamalla). Tämä koe osoittaa, että tavallinen ihminen voi syöttää toiselle ihmiselle jopa tappavan
sähköiskun, jos mukana oleva nk. asiantuntija tätä suosittelee. Kokeen äärimmäinen tulkinta on, että tavallinen
”katsoja” kritiikittömästi hyväksyy sen, minkä esimerkiksi ajankohtaisohjelmaan tuotu asiantuntija väittää, lisäten
näin aivopesun efektiä.
Kun jokin asia on menossa pieleen, kohautamme olkapäitämme. Asia ei kuulu meille, yksi ihminen ei voi
vaikuttaa asiaan. Mennään niin kuin ennen, se on turvallisinta. Kun on liian myöhäistä kysymme miksi tähän
tilanteeseen on jouduttu, kenen on syy, miksi kukaan ei tehnyt mitään ajoissa. Pesemme kätemme ja jäämme
nöyrästi odottamaan seuraavaa kaaosta. Emme ole oppineet mitään.
Näillä taustatiedoilla voimme turvallisin mielin astua kunnallisvaalien uurnille koska olemme
älykkäitä, itsenäisiä ja vapaasti ajattelevia olioita, jotka ovat luonnon ja sen lakien yläpuolella.

