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Innledende refleksjoner rundt fire ulike kasuistikker 

• Lise fra et herlighetsteologisk miljø 
• Nils fra et fellesskap med sterke nyreligiøse innslag 
• Mette fra et New Age-miljø 
• Trond fra et ødeleggende, strengt kristent miljø 

 
1. De meningsfylte oppgaver ble til uoppnåelige krav. 
 
 ____________________ 
 
 ____________________ 
 
  Lovebombing 
  Prestasjonsfellesskap 
  Nåden ble usynlig 
  Skyldfølelse 
  Omtrentlig parallell til DFF.  95 % / 5 % 
 
 
2. lederen viste seg etter hvert å ha ganske usunne trekk 

 
  Sunn leder: 
   ”Du vet hvor du har ham”. 

Det forutsettes en rimelig stabilitet i humør og adferd. 
Stikkordet er forutberegnelighet. 
 
Om kommunikasjon: 
Du opplever deg forstått (og ikke bar forklart). 
Dette betyr at det er rom for å kunne ta opp vanskelige 
spørsmål – selv om du muligens kjenner til at han vil 
være uenig. Han tar deg med andre ord såpass på 
alvor at hen lytter til deg, og er i stand til å begrunne sin 
uenighet – slik at du også forstår hans begrunnelse. 
I hans begrunnede uenighet skal du ikke oppleve deg 
avkledd, dum eller åndelig umoden. 
Oppmuntrende. 
Tar beslutninger i kjærlighet og visdom 

  
 

   
 



 
Usunn leder: 
   Vanskelig forutberegnelig. 
   ”Sjarmør og tyrann”? 
   Skambeleggende 
   Om å bruke Gud som autoritet for å fremme egne mål 
  
 
 
3. Man ga løfter som det viste seg at man ikke hadde dekning for. 
 
  Det ble lovet at jeg skulle bli frisk min migrene og min angst. 

Nå har jeg bedt, fastet og ofret i 8 år. Nå har jeg fremdeles 
migrene og angstanfall og jeg er helt blakk. Jeg tror egentlig 
Gud har glemt meg. 

 
 
 
4. Det ble egentlig ikke plass til å være menneske 
 
  Noen eksempler. 
  Ikke alle følelser er akseptert. 
 
  Nå skaperteologien ikke fungerer, demoniseres det meste. 
 
  Om ikke å skjelne mellom barn og voksne. 
    
 
5. Det ble for lettvint. 
  Name it, and claim it……… 
  Man legger seg opp til magien. 
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