DIN DÖDA
MORMOR
HÄLSAR ATT DU INTE SKA SPENDERA
PENGAR PÅ SKUMMISAR SOM SÄGER

ATT DE KAN PRATA MED HENNE!
Tror Du att Din döda mormor sagt så? Inte? Varför?
Därför att det står på en affisch? Men den här affischen har faktiskt bevisat sin mediala förmåga i lika
många seriösa tester som vilket medium som helst.
Precis – i inga tester alls. Så bevisen för att den här
affischen framför ett äkta meddelande från Din döda
mormor är lika starka som för vilket medium som
helst. Ändå sprider sig medium och andepratare som
en farsot. De tar bra betalt för att förmedla betydligt
mer banala budskap än det Du ser på toppen av den
här affischen. Generellt är pengarna medium tjänar
svarta pengar och de exploaterar cyniskt känslomässiga behov vi alla kan ha. De livnär sig på våra
mest sårbara sidor och de tvekar inte att strula runt
med våra minnen av nära och kära som gått bort.
Man skulle kunna säga att medier är moderna mot-

svarigheter till de mänskliga gamar som förr i tiden
flockades på krigsskådeplatser för att skända fallna
soldater i jakten på värdesaker. De har ingen respekt
för de döda och de bryr sig inte om att de våldför sig på
den känslomässiga integriteten hos de levande. Krigsskådeplatsens gamar använde knivar och skar av fingrar för att komma åt ringar och bända loss tandguld.
Medier använder psykologiskt taskspeleri och Google
för att skära bort Dina tvivel och länsa Din börs.
Så spendera inte Dina pengar på bedragare som
säger att de kan tala med döda. De är iglar som lever
på Din godtrogenhet och Dina förhoppningar. De vill ha
Dina pengar eller i vissa fall bara Din uppmärksamhet.
Om de verkligen brydde sig om Dig skulle de respektera de minnen Du har av Dina nära och kära som gått
bort och hålla sig undan, som friska främlingar gör.

