RECOVERY
Det drejer sig om samfundet
Hvis samfundet ændrer sig er der nogen som bliver sindssyge
Fordi de ikke kan finde ud af det
De kan ikke finde ud af at tilfredsstille deres naturlige behov i det nye
samfund
Der er dem som ikke tænker så meget
De hopper med på vognen
Og gør som de andre vil have at de skal gøre, fordi så får de goderne
Men så er der nogen andre
De stiller spørgsmålet: ”er det rigtigt?”
Og så tænker de og vender og drejer alting
Men så bliver man sindssyg af at tænke for meget
Der er noget indeni een som tænker
Det kan man mærke ved at man blivor varm i hovedet
Og man ved jo at man ikke tænker med B ( Bevidstheden )
Ergo må man tænke med noget andet siden hovedet koger
Når man så har tænkt i mange år kommer man ind i en ny verden
Med nogen nye normer, man selv har tænkt sig frem til
Så bliver man mere rask
For nu har man fundet en vej til hvordan man kan få sine naturlige behov
opfyldt
Man har ikke fået det man ønsker
Men man ved hvordan
Man finder en vej til behovets opfyldelse
En vej man kan gå i dette samfund uden at miste sin selvrespekt
Noget tyder på at medicinen bare gør det værre
Medicinen kan slå en psykose ned
Men samtidig svækker medicinen patienten
Den sætter hans naturlige immunforsvar ud af funktion
Det er som om medicinen overtager patientens naturlige forsvar over for
sindslidelsen
Det kan sammenlignes med hovedpinepi11er
Tager man hovedpinepiller sættes ens naturlige forsvar over for hovedpine
ud af spillet
Patienten svækkes altså af nervemedicin
Fordi det er giftigt ad helvede til
Men det kan altså helbrede en psykose
Men det er vel også alt hvad det kan?
Folk i U-landene kommer sig åbenbart bedre end folk i de rige lande som
får medicin
Men dette skyldes i meget høj grad at folk i U-landene har familie og
venner
Der ikke svigter dem
Der er mere kærlighed i U-landene fordi folk er fattige
Imens folk i I-landene ofte lever alene

