
 

Manipulasjon – med særlig henblikk på åndelig manipulasjon. 
Aarhus november 2022 

 
Manipulasjon: Språklig: Håndfull 
Assosiasjon til tryllekunst. 
 
Definisjon – manipulasjon: 
En bevisst falsk/usaklig presentasjon, som på en skjult måte og med 
hensikt, får andre til å gjøre noe fordelaktig for manipulator, som de ikke 
er klar over at de ellers ikke ville gjøre. 
 
Stikkord: 
 Bevisst, Usaklig, Som de ellers ikke ville gjort…………… 
 
Manipulatoren er strategisk 
Ønsker å oppnå noe fort egen fordel 
 Eller for sin organisasjon 
Den manipulerte blir lurt. 
 Tryllekunstner der effekter tar oppmerksomheten. 
Falsk eller usaklig presentasjon 
 Plasserer pengeinnsamler i rullestol for å få mer penger. 
 
Hva forsterker åndelig manipulasjon i forhold til alminnelig sekulær 
posisjon, for dette finner vi både i idretten og i politikken? 
 

• Manipulator har langt sterkere virkemidler for å legitimere sin 
autoritet. 

o Meg har Gud vist. 
• Han har langt sterkere sanksjonsmuligheter: Lokke med himmel, 

true med helvete. 
• Denne legitimeringen og disse virkemidlene kan i sin struktur være 

vanskelig å etterprøve. 
 
Jeg vil forsøke å dele dette inn i ulike kategorier – i første rekke 4:  
 
Skyldbelegge 
 Lise – 19 år og barnearbeider. Fokusendring/sone. 
 
Skambelegge: 
 Ofte knyttet opp mot ulike hersketeknikker: 

Felles for disse: Belittle 



• Falske enten-eller: Nei til EU, eller åpne opp for antikrist? 
• Latterliggjøring: At jeg skulle oppleve slike synspunkt på vårt 

årsmøte….. 
• Spørsmål som våpen: Har du merket at jeg har bedt for deg? 

 
Love-bombe 
 Prinsessan – One-Call reklamen. 
 
Ignorere. 
Overser. 
  
Overlegen posisjon 
Meg har Gud vist. Gud har satt meg her. Man henviser til en 
guddommelig autoritet som i alle fall ut fra en rent åndelig forståelse kan 
være vanskelig å verifisere eller avkrefte. Ikke uten grunn måtte derfor 
oldkirken ta i bruk sensurapparat på bakkeplan 
Didache 
Den syriske apokalypse. 
 
Å ha fått fred for…….. 
 
Underlegen posisjon: 
Det er fravær av makt som gjør at man utøver manipulasjon. 
Manipulasjon utøves fra en avmaktssituasjon 
Man kan herske med sin taushet. 
Manipulasjon som kompensering for manglende ressurser 
Gir appell om oppmerksomhet 
Noen kan herske med sin taushet 
Gråt som manipulasjon 
Martyr 
 
Nøytral posisjon: Den hjelpsomme. Alt jeg har gjort for deg-------- 
 
Hvem manipuleres? 
Hvem som helst- 
Man skaper et behov som i sin svakhet kan utnyttes 
(Asterix & Obelix AS) 
 
Obs! En manipulator har alltid dårlig tid!! 

 
Arne Tord Sveinall 


