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Samvittighed
Tekst af Bubber (TV-vært bl.a. ’Bubbers Badekar’, ’Danmark ifølge Bubber’ m.fl.)

Samvittighed – vittighed – man kan heller ikke lave en vittighed, hvis man ikke ”ved noget
om sig selv”, så er der heller ikke en grænse, man kan overskride – som kan blive sjov
Tro, håb og kærlighed – er det samme som samvittigheden – sidder det samme sted –
kernen indeni.
Hvis vi alle kunne mærke kernen indeni - Hvad skal vi egentlig med regler? De er helt
ligegyldige.
Små børn hvor det vigtigste bliver grundlagt på 3 måneder – der bliver kernen lagt til en
samvittighed – altså det vi ved om os selv.
Hvis man ikke kan mærke sig selv, kan man vel heller ikke mærke sin samvittighed.
Et lille barn er afhængig af den kærlighed, det kan få - ellers kan man ikke mærke sig
selv, og derfor kan man heller ikke vide noget om sig selv.
Samvittighed er det indeni, og retfærdighed er det der ligger skridtet udenfor – det er
bare et sæt ligegyldige regler.
Kærlighed og samvittighed – vi har samvittighed med både hjernen og hjertet, men vi har
nok stærkest samvittighed i hjertet – vi har samvittighed til vores medmennesker, men
stærkest til ens nærmeste.
Vittigheden med vennen og vennens kone …
Lille 3-årig – når armen strækkes, gives der popcorn –
Det kan være, at man slå knæet lidt mere, når der ligger is i fryseren – man kan græde
lidt mere og, hvis de voksne ikke forstå.
Og nogle gange behøvede man ikke engang at slå sig, men bare have lyst til en is, så
begyndte gråden at melde sig, og fingeren der peger hen på fryseren, hvis forældrene er
lidt langsomme
Æblet og træet – et æble ved, hvornår det skal falde, så det ikke er overmodent – sådan
er det også med vores samvittighed – at det er noget, der ikke skal blive for stort, men
heller ikke for umodent – som en muskel, der skal have lige tilpas, selvom man har
muskler, behøver man ikke blive en bodybuilder eller franskbrødsarme.
For meget eller for lidt af noget – også samvittighed – er ikke godt…
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Samvittigheden som en muskel, som skal trænes.
Landmændene
Når man ikke kan se, hvad man handler med, så er det langt sværere at have en
samvittighed.
Have større samvittihged når de havde det i hænderne….
Landmændene måske mere samvittighedsfulde …
Som samfund – alle de flygtninge, der går på landevejene – vi siger, vi ikke kan redde
hele verden, men vi kan tage vores del af ansvaret – det er ikke enten eller, men det er
både og – det kan være, at vi så skal vente 2 dage mere på at blive scannet – så kan vi
både og.
Putin, og banditten i Syrien, må have haft en slem barndom – det må komme et sted fra ..
de kan ikke mærke sig selv.
Journalister – der må være nogen undervejs, der siger nej, hvis de bliver stillet overfor at
gøre noget, der ikke er lovligt, eller hvor man tænker, at det ikke er helt godt.
Kirken og tro – hvis man tog det vigtigste ud af religioner, så gik det ikke så slemt.
Korruptionskonto, store velrenommerede firmaer, der åbenlyst inviterer til Dubai, køber
køkkener à forståelses- og sympatigaver.
Manipulere
Psykopater
Og ens mødre – du behøver ikke tænde lyset – jeg går alligevel i seng om et par timer…
jeg sidder her helt alene og får aldrig besøg…
Mig, jeg har det fint – gå du bare ud og mor dig – jeg har det fint.
Bedre hvis det var lige ud af posen …
Give andre dårlig samvittighed – moren der ringer og klaaaager over, at man aldrig
kommer hjem – kan kun give dårlig samvittighed, hvis det vækker genklang – rammer
noget der er rigtigt….
Mobberne – og dem der ser på – er nærmest værre, hvorfor man ikke står op for
hinanden – man skal også stille sig op på den rigtige måde – det nytter ikke at stille sig op
og råbe højere end den pige, der råber af en hjemløs…
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Redde hinanden à episoden med Go’morgen DK i stedet for at køre det længere ud og
blive mobbe-agtigt…
Hundelorten – man bliver pludselig både døv og blind – man vil ikke samle den op, men
ved godt det er forkert …
Samvittigheden er på spil / i spil hele tiden – osse med rosinen på gulvtæppet – ved godt
man tabte den, men samler man den op eller lader andre træde i den, så den ikke kan
komme af igen…
Ting er lavet til at gå i stykker – forbrugermentalitet …
Et tankeeksperiment:
Del mennesker op
Del hele verden – pengene - hvad sker der så – klasse hierarki – den kloge narrer den
mindre kloge…
Hvad vil der så ske, hvis man gjorde det samme og delte samvittigheden?
Alle havde lige meget samvittighed – HVAD VILLE DER SÅ SKE?
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