Bra och dåliga assistansföretag!
Jag trivs bra i Tindra och Tindras ledning har satt sig väl in i vad mina funktionshinder innebär
och hur de påverkar mig i vardagen och hur de påverkar mig i sociala situationer. Tindra har
också satt sig väl in i detta med Furrykulturen, Djurrättsaktivism och Shintoism som är viktiga
och centrala begrepp i min tillvaro och en trygghet för mig.
Zebra var med mig till Japan 2012 och har varit med mig på NFC i Stockholm, han fungerar
bra ihop med Furries och tack vare den stöttning jag fått av så väl Zebra som mina andra
assistenter i Tindra och stöd från andra Furries så fungerar jag socialt riktigt bra idag och är
trygg i mig själv och min furryroll. Också att jag flyttade ifrån Norra Sanby och har egen lya i
Finja och dator utan lås och stabil uppkoppling gör att jag är mycket mera trygg och
harmonisk idag. Nästan aldrig blir jag arg och inte heller känner mig förföljd och jagad och
går till attack mot människor med tillhyggen, försöker få tag i skjutvapen och ammunition,
tillverkar farliga saker osv. som jag kunde göra under de åren jag bodde i Norra Sandby och
var helparanoid och vettskrämd över det som hände och hur de assistenter jag hade genom
Hand i hand agerade för att de antagligen var okunniga om så väl mina diagnoser, som vad
Furrykulturen är för något och att de även var rädda för den och rädda för och fientliga till
dem jag umgås med, det jag är med i och tror på.
Dramat och vansinnet som hände på SpChan, Veganforumet, Aspergerforumet och även
inne på SveaFur 2008, 2009 och 2010 med hatkampanjer, hot och mobbning från personer
som själva har sociala och psykiska problem, det vill säga dem jag gått med i gymnasiet och
jobbade ihop med på Röingegården och SIVO ledde till att Hand i hand och mina assistenter
jag hade då blev hysteriska och uppskrämda av vad som hände och de agerade på så sätt så
jag blev ännu mer uppskrämd och paranoid, samt de vägrade tro att det var mina
antagonister från skolan och tidigare arbetsplatser som drev igång detta på grund av att jag
bjöd på mig själv för mycket på dessa forum - vilket jag först blev uppmanad till av assistent
och min lärare på Furuboda - för att få fler vänner och att de vänner jag har skulle förstå mig
bättre.
Effekten blev ju att både jag och andra Furries hade ett rent helvete med de så kallade
"Trollen" det vill säga mina antagonister från Röingeården, Norrängsskolan och SIVO.
Det Hand i hand och deras ledning hävdade var att det var andra Furries som gjorde detta,
att de är perversa, farliga och kriminella personer som jag inte ska vara med och de ljög och
spelade ut mig mot flera andra Furries på SveaFur, samt satte in lås på min dator så jag bara
fick vara online en stund på kvällen, spärrade flera sidor som hade med Furrykulturen att
göra och hindrade ett antal Furries från att ha kontakt med mig med motiveringen att de är
klart olämpliga och att de är kriminella.
Jag bröt dock kontakten med Janne 2009 och lämnade Hand i hand för Janne som jag känt
sen jag var 11 år precis som Conny, Jocke och Sanna satte paranoida griller i huvudet på mig,
slog i mig rena lögner om Furrykulturen och gjorde mig helparanoid och Janne sen han
började engagera sig politiskt i Centerpartiet och för de hemlösa så fick han ett absurt hat
mot samhället, mot polisen och andra myndigheter och mot Socialdemokrater i synnerhet
som var helt absurt! Han pratade om att Göran Persson och andra Socialdemokrater var

folkförrädare, att Socialdemokrater skulle hängas i lyktstolpar, skjutas och slaktas osv. Han
gick också med en tröja med en bild på Göran Persson med ett siktkors i pannan och texten
”Död åt Göran Persson – vår folkförrädare till statsminister!” Janne förnekade dessutom att
Centerpartiet var Vargfientliga vilket framgår av deras politik, samt han hade en väldigt
negativ och dum inställning till Internet, att Internet och datorer är leksaker för
rikemansungar att sitta och leka krig och att datorer är helt förkastligt när det är krig ute i
värden och människor dör, att Internet är helt förkastligt för att pedofiler kan få kontakt
med småflickor osv. Janne ansåg dessutom att permobiler och andra handikapphjälpmedel
var lyxvaror bekostade med skattepengar och att det är ett stort slöseri att hjälpa
handikappade utan de skulle sitta på institution istället för det mår de bäst av, resonerade
Janne.
Både Janne, Jocke och Conny tycker att det är demokrati och yttrandefrihet att hata, håna
och förlöjliga exempelvis Furries, Djurrättsaktivister, homosexuella och personer som tror på
något annat än Kristendom osv. De kom med påståenden att Furries har hjärntvättat mig
och att Furries är den mest ondskefulla och hatade gruppen i samhället och visar man öppet
att man är Furrie så blir man nerslagen eller till och med mördad. Att Furries är lika avskydda
som pedofiler är i samhället.
Ledningen i Hand i hand anser att Furries är perversa, farliga, onda och kriminella personer
som jag inte ska vara med och inte vara en del av. Jag brukade umgås med en Vargfurrie i
Malmö när Conny var min assistent och vi var hos honom, vi satt och hade det mysigt och
kollade på film. Detta fick Conny att bli helt tokig och han hade långa predikningar i bilen på
vägen hem om hur fel det är att vara ”bög” och att Gud hatar bögar, att man kommer att
hamna i Helvetet om man håller på med pawplay etc. Jag vet också att jag satt och tittade på
YouTube-videos från Anthrocon och då fäller Conny kommentaren ”Som de dansar så syns
det ju att de är knarkpåverkade” och längre fram i videon så var det Furries som kramad om
några barn, då hävdade Conny bestämt att Furries är pedofiler och lockar till sig barn med
kramar, godis och dataspel för att förgripa sig på barnen, för det hade han läst på sidor som
”Somthing Awfull” och liknande hatsidor. Conny uppmanade mig att bryta kontakten med
Furries och sluta vara på Second Life, han talade illa om Vanessa som är en Rävinna som jag
träffar ibland på Second Life. Conny menade på att hon inte alls är pilot och inte ens är en
tjej, utan att det är en gammal äcklig och fet gubbe som bajsar i blöja och ligger med en
laptop på magen och har roligt åt Furries som gillar att vara med Vanessa. Bara en massa
sådant här dumt och elakt prat om Furries från Conny och när jag påtalade detta för Hand i
hand, så menade de på att Conny bara vill hjälpa mig och ”dra mig ur den destruktiva och
perversa skiten!” Både Conny och Hand i hand tyckte att jag skulle gå tillbaks till
Pingstkyrkan och börja läsa Bibeln för det skulle enligt dem vara bra för mig.
En gång när jag ringde till Janne på hans mobil, så glömde han stänga av mobilen när vi
pratat färdigt och jag hör hur Janne sitter och pratar illa om och ljuger om min bästa vän som
är Furrie, till sin son och till en kollega från Karsudden säger han fruktansvärda och
lögnaktiga saker om min Furryvän. Jag ringde upp Janne sen nästa dag och konfronterade
honom med det han sagt och då menade Janne på att jag överhuvudtaget inte ska vara
bland Furries. Det var då jag bröt kontakten med Janne fast jag känt Janne sen jag var 11 år.
Detta var på sensommaren 2009.

Jag har också fått veta att boken som jag skrev 2005 om min barndom och tonår som Janne
fått på en CD och VHS-en som spelades in hemma i Gumlösa sommaren 1986 innan jag
skulle skickas till skolan i Vingåker har hamnat ute på Internet offentligt. Men jag skiter i att
konfrontera Janne med detta. Jag vill som sagt inte ha med varken Janne, Conny, Jocke och
Hand i hand att göra efter detta som hände kring SpChan och SveaFur och på grund av deras
Furryhat och lögner.
Hand i hands agerande, förtal och lögner mot oss Furries är helt oacceptabelt och oförlåtligt!
De har valt att tro på vad mobbare, djurplågare, rasister och lögnare skriver på chaner och
hatsidor/trollsidor om oss Furries!
Jag vill må bra, jag vill vara Furrie och vara med andra Furries för jag vet att de är bra och fina
kamrater, jag vill tro på Inari och Fenrir, åka på Furrykonvent och vara på Second Life, spela
krigsspel och annat som är kul. Rita, bygga och skapa saker för Furryvärlden och vet att
andra Furries uppskattar konst och skapande och att man är en tillgång i subkulturen!

