Hindrer meg i å tenke og føle, ved kostante lyder som lager ord, hele tiden.
Og prøver hele tiden å ta fra meg selvstendige beslutninger, som hva
jeg skal gjøre i dag, osv.

Reiste hjem til Nordstrand. Merket at fordi jeg ble slått, utsatt for psykisk vold,
var det noe inne i meg som trakk seg tilbake, så jeg ikke orket å ta kontakt med
mennesker. Hadde en avtale med en veninne om å møtes når jeg kom til Oslo,
men orket ikke ta kontakt.

Gud lager noen stemmer, ofte høye lyse kvinnestemmer, grusomme. De begynner
når jeg går på badet, og skal pusse tennene for kvelden, og varer i timesvis. Det
de sier er stort sett grusomt.
” Du holder på med et meningsløst projekt, du vil ha sjelen din
tilbake, som du har mistet.
Men hva skal du med den, du skal utslettes og bli til intet likevel.
Og det skal hele menneskeheten. Og alle i Bahai-troen.”

”Jeg åpnet de åndelige portene dine, det var grusomt, så fjernet jeg dem. Nå er du
dømt til utslettelse.”
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”Du skal utslettes, men du må gjøre det på egenhånd. Det er en langsom og
grusom dødsmåte.”

”Gud har holdt deg i denne leiligheten så lenge, for å vise lusen (Bahaullah) at
hans drøm om å overta huset sitt (kroppen min) ikke nytter.”

”Jeg vil utslette alle husene (alle menneskene Bahaullah har brukt kroppene til).
Jeg vil ødelegge alle i Bahai-troen, når jeg ødelegger jordkloden.”

”Nå knuser jeg og dreper huset (meg), for at Bahaullah ikke skal bli sterk.”

Gud sliter meg ut med praktiske ting når jeg skal slappe av.
”Har du penger nok huset? Må du inn på nettbanken eller sende en
SMS. Eller klarer det seg til i morgen?”

”Mastercardet, det må du ringe om, jeg har lagt en felle for deg der huset.”

”PC-en huset, skal du dra den med deg? Eller fotografiapparatet? Så får du enda
mere praktisk å ordne og bli utslitt av.”
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”Her blir det ikke overskudd på hundre år huset.”

Gud driver med tortur. Setningene som kverner 17 timer i døgnet.
Spesielt etter at jeg har lagt meg er det ille. Gud slår med veldig kraft,
ofte med en dypere stemme, i ett sett.
Tar fra meg evnen til å tenke og føle. Manipulerer meg ved å legge
planer for meg.
Mister min frie vilje. Gud blir en Tyrann. Driver med tyranni.

Torturerer meg 17 timer i døgnet, med stemmene som slår.
Trakkaserer meg.
Knuser følelsen av å få noe til. Knuser følelsen av at jeg har noen
verdi.
”Du er en eneboer. Du begynner å bli sær, det er ingen som vil være
med deg.”

”Det er ingen som er glad i deg.”

”Du ser ut som en ape, lut og fæl i ryggen.”
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”Og så dusje på en kveld som dette, da du hadde anledning til å tenke deg om.
Hvorfor gjorde du det huset?”

”Bahaullah ødelegger kroppen din, og det eneste du gjør er å ligge passiv.”

”Vi har lurt huset i en felle i dag, med den bussen. Så fikk hun ikke spist, og så
havner hun i fornedrelse med å bli pult.”
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