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Kunda*Linien  
er foreningen Kundalini Netværk og Informations forum for debat og information.  
Bladet udkommer 4 gange årligt og tilsendes medlemmer af foreningen. Andre interesserede kan 
købe løse eksemplarer af bladet for 25,- kr. Støttebeløb modtages med stor tak! 
 

Indmeldelse sker ved betaling af kr. 125,- på foreningens girokonto: 548-8923.  
Ved Netbank eller indbetaling via bank: Reg. nr. 1551, konto 5488923.  
Ved netbank/indbetalingskort skal man i nogle tilfælde bruge kode +01.  
Husk at oplyse dit navn! Betaling fra udlandet: SWIFT: DABADKKK, IBAN: DK113000 0005 4889 23 
 
 

Det betyder tallene på adresse-mærkaten: NB står for ”næste betaling”, de seks cifre er dato-måned 
år. Eksempel: 0505 –’08 betyder 5. maj 2008. Når indbetalingsdatoen nærmer sig, vedlægges girokort. 
Hvis indbetalingen efter tre måneder stadig ikke er sket, sløjfes abonnementet. 
 

 

Alle er velkomne til at indsende bidrag til Kunda*Linien om de temaer, som vi kredser om og søger 
at finde en fællesnævner for: udviklingskriser, spiritualitet, biologisk evolution, dybdepsykologi, 
netværksdannelse, psykiatri, esoterisk menneskeforståelse, religiøsitet, mytologi, seksualitet og 
bevidsthed.  
Vi garanterer dog ikke, at alle indlæg trykkes. Indlæggene spejler skribentens holdninger, ikke 
nødvendigvis foreningens eller redaktionens. Personlige beretninger, interviews, anmeldelser af 
bøger mm. er meget velkomne! Send helst materialet i elektronisk form. 

Oplag nr. 53: 120 eks. Deadline, nr. 54: 20. juni 
 
 

Redaktionens adresse:  
Skye Løfvander, Fredskovhellet 2G, lejl. 21, 3400 Hillerød. 
skyelof@hotmail.com, tlf. 44 64 07 37/ 20 97 07 01 
Henvendelser om medlemskab, kontingent, tilsendelse af intro-pakke, salg af artikler mm.  
Her kan du også tilmelde dig mail-listen, hvorfra der udgår nyheder om møder mm., som ikke har 
nået at blive annonceret i bladet. 
 

InterNetværket: http://hjem.get2net.dk/kundalini/ 
 

 

Netværkets Kontaktpersoner: 
 

Kirsten Wulff Hansen, Århus  86 18 44 90  kirsten.w@stofanet.dk  
Ib Bak, Herning  29 25 50 39  ibbak@webspeed.dk 
Mark Thalmay, Tjele  86 45 11 01  m.thalmay@dadlnet.dk 
Lis Høyer, Skanderborg  86 57 95 70 
Dorthee Harnfeldt, Roskilde 57 52 71 23/ 29 86 22 70  dddh22@hotmail.com 
Skye Løfvander, Hillerød 44 64 07 37/ 20 97 07 01 skyelof@hotmail.com  
Karin Vestenfor, Oslo, Norge   vestenfor@chello.no 
 
 

 

Retningslinier ved henvendelse til kontaktpersonerne: 
 

- Da kontaktpersonerne har forskellige personlige indfaldsvinkler og holdninger til Kundalini, kan det 
være en ide at kontakte flere. 
 

- Kontaktpersonerne er ikke terapeuter for dem som henvender sig, men stiller sig til rådighed med 
støtte, lyttende ører og henvisninger. 
 

- Kontakten er gratis og tilbydes af et godt hjerte, så vær opmærksom på, at den ikke udvikler til en 
belastning for nogen af parterne. 
 

- Alle der ringer bedes respektere, hvis kontaktpersonen i det givne øjeblik ikke har overskud til 
længere samtaler eller tunge problemer. 
 

- Kontaktpersonerne kan give generelle råd om personlige og behandlingsmæssige strategier i 
forbindelse med kriser, men skal ikke reklamere for bestemte behandlingstilbud. 
 



Nyt fra foreningen og redaktøren 
 

Bedstefar tag dine tænder på 
søbemadens sidste tid er ude 
af min arvelod opspringer glad 
gulerodens lille hårde knude 
 

… ja, det er altså ikke bare fordi, redaktøren er 
blevet kolonihaveejer, men også et billede på 
hvad læsere af indeværende blad bliver budt. 
Kunda*Linien har altid været og er stadig lidt 
tarvelig i sin ydre fremtoning, men har en styrke 
som forside-logoet peger på: INDHOLD! 
Det er dog ikke alt sammen lige let fordøjeligt, 
så man må som redaktør ofte føle sig som den 
moder, der vedholdende serverer sund og lødig 
kost for sine poder, blot for at se det meste 
levnet! Ikke desto mindre er der sikkert meget 
vigtigt at selv kræsne børn får den sunde kost at 
se som en mulighed, som eventuelt senere kan 
tilvælges. Og så gælder det blot om ikke at 
formidle dårlig samvittighed med på vejen! 
 

I tidligere numre har vi beskæftiget os med 
”mavehjernen”, det faktum at tarmene og 
maveregionen er gennemvævet af nerver. Og det 
er vel næppe heller helt tilfældigt, at man tit må 
bede om lov til at tygge på en oplysning eller 
fordøje noget tillært stof. Kundalini-tilfælde er 
ofte ude i ubalancerede tilstande, hvor det 
billedligt talt er svært at fordøje råkosten, og 
hvor det så blot gælder om at finde søbemad, 
der er tilpas nærende.  
Så fuld forståelse, hvis du giver fortabt midt i 
Jungs præcise betragtninger om ånd og sjæl, øst 
og vest, anima og animus, for det er vitterligt 
både abstrakt, komplekst og en lille bitte smule 
snørklet, men der er sandelig også vitaminer i, så 
endnu engang tak til Thomas som oversætter og 
stiller til rådighed!! Kommentaren er meget lang 
og derfor bringes her kun dens første del, 
fortsættelse følger i juli-nummeret, og Thomas 
er vist ved at varme op til oversættelse af selve 
bogen, den Gyldne Blomsts Hemmelighed. 
 

Tak også til Susanne, som lader os kigge ind ad et 
hul til sin alkymiske retort, og som også bidrager 
med debatindlæg! 
Om logoet er smagfuldt og velvalgt kan stadig 
diskuteres - og det er trods alt lettere at udskifte 
det end at nedrive busterminalen på Københavns 
Rådhusplads - men nu får det lov at blive indtil 
næste omgang på den front. Til mulig trøst kan 
man se, hvad et lampefirma har fået ud af 
navnet kundalini på modstående side, sakset af 
Kirsten Wulff. 
 

Artiklen om kinesiske drager kom med for at 
holde et interessant og oplagt tema i live, og 
fordi det passede med pladsen. Det er ikke 
morderligt musikalsk i sproget, så også her kaldes 
på læserens overbærenhed… god fornøjelse!  

 

 
Gulvlampe Kundalini Yoga 

 

Der er ikke det store på nyhedsfronten. Møderne 
i Tårnstudiet er fortsat givende og inspirerende 
og præget af en hård kerne, som har 
rummelighed for nytilkomne. 
 

På nettet er hjemmesiden nu så småt blevet klar, 
men vi flytter på et tidspunkt adresse til 
www.kundalininet.dk, som dels er lettere at 
finde, dels giver mulighed for en mere interaktiv 
side. 
Ligeledes på nettet har Johanne, mangeårigt 
trofast medlem oprettet en udmærket blog og 
diskussionsforum under www.mandala.dk med 
følgende korte link: www.kortlink.dk/577g   
Det varer næppe længe, inden foreningen laver 
en lukket gruppe for medlemmer på nettet. 
Husk, der også udsendes mail-nyt med 
mellemrum! Tilmelding: skyelof@hotmail.com 
 

Endelig kan berettes, at Dansk Yoga Nyt, som er 
organ for en forening af Danske Yogalærere og 
–udøvere, www.dansk-yoga.dk, i deres marts-
nummer har haft et tema med overskriften 
Kundalinikraften, hvor mange af oplysningerne er 
hentet og bearbejdet fra Netværkets informa-
tioner på Internettet og fra artikelsamlingen. Der 
har været en fin telefonisk udveksling undervejs 
med DYNs redaktør Sussie Jensen, som har 
skrevet artiklen. Til dem, som har særlig 
interesse, kan en .pdf-fil af den sendes ved 
henvendelse til skyelof@hotmail.com  
 

 

Møder i Tårnstudiet  
Vesterbrogade 405, Kbh. V. kl. 19.00. 40,- kr. 
 

Torsdag d. 15. maj: 
Annette Chronstedt holder oplæg om alkymi. 
Derefter åben debat og udveksling af erfaringer, 
også dem der måske ligger uden for aftenens 
tema. 
 

Torsdag d. 12. juni. 
 



Susanne Rasmussen skriver:   
... lige lidt igen. 
 (Afrunding af: I HULLER, HULER OG ÅBNINGER 
fra januar-nummeret) 
 

Siden sidste KUNDA`LINIEN har jeg  
udholdt 
tålt 
og skærmet… i håb!!! 
Håb om flow og forståelse… 
… selv om det skulle føles som fald!!! 
 

Flow og forståelse kom der noget af, 
fald var der osse... men det var ikke mit!! 
 

Og så alligevel... Det blev i familien. 
 

Engang var mit indre billed på, hvad der bl.a. 
rådede bag mig... en kejserskorpion! 
Den havde godt fat i mine arme (ikke noget med 
at række ud her) og hvis jeg enkelte gange fandt 
på andre udveje, så vippede den en gang med 
halen... 
og så var den pot ude. 
  

Billedet der kom for nogle uger siden var af min 
far, som er gået i knæ (mine… viste det sig 
siden)... og derefter falder bagud. 
Ud af min ryg… hvis man kan sige sådan? 
Så nu er der hul,  
... det er som om det trækker. 
Jeg fylder hullet med håb.. 
håb om, at min far ikke skal komme så voldsomt 
bag på mig igen!!! 
  

De indre landskaber har vist deres egne 
lovmæssigheder og det er sikkert rigtig vigtigt 
ikke at springe noget over!!!? 
Sikkert fordi... et eller andet med... at det er 
vejen og ikke målet der er (et eller andet??) 
Men hvad er sikkert og vigtigt… hvornår og 
hvor??? 
… Og jeg var rigtig træt af det/ham, der tit kom 
bag på mig, og ville ha sprunget over, hvilket 
som helst gærde hvis jeg havde kunnet... (Jeg 
har kunnet før, men med kroppen fyldt af 
kundalini gik det ikke). 
  

Så nu går jeg og er stjerneglad over ikke mere at 
slæbe rundt på min far… (min krop tror 
desværre, at det er 3.verdenskrig at undvære 
gudfader, så mine nætter er stadig 
underholdende… Både billed- og smerteligt). 
Jeg er osse rigtig glad for kundaliniens 
målrettethed, for de indre far-fans, som har haft 
mange fordele ved, at ha slæbt rundt på ham 
Palle ((så han ikke blev alene i verden (Tænk… 
det hed han!!))...  
De har nu forsamlet sig på 5 sal, og jeg kan se i 
drømmen, at jeg tøver, inden jeg går ind til 
dem… hvilket forårsager en del 
hals/nakkespændinger. 

Men med en aktiv kundalini i stedet for en aktiv 
Palle kan det jo være..? 
  

Det handler vist stadig om at sige nn...jaaaa til 
det indre flow... men så sandelig osse om at 
kunne skabe sig lidt liv på de ydre planer. 
 

Nu er der heldigvis andre indre landskaber end 
"Far-fans´nes"… og fra en mere åben kant skal de 
sidste ord lyde: 
  

ÅBNING (fra-fald) 
  

Det bløde afrundede indtryk forårsagede fald fra 
hm… mm-m-m 
"tinde for en" (den var endda næsten inde for 
rækkevidde). 
  

Farvel til udsigt over "verden"højde-let luft og 
klarhed. 
  

Altså fald... 
Både små og andre slags... 
Det blev nogens død... og andres dåd, 
for kyngen og klæben var ikke til hjælp her!! 
  

Her hvor...  
kvinden groede ud af jorden (åh, så robuste og 
enkle støvler hun bærer)... og små bliv født med 
både rosa og hud. 
  

Den storslåede udsigt befinder sig andre steder, 
men indsigten var vist osse tiltrængt. 
 ... og på sigt 
et billed klinger i min krop og vækker 
"udsigtspunkt for to" 
på blød grøn højde, mellem nyudsprungne træer 
med spinkel træbom (støttende ved evt. stød) 
og udsigt til orange. 
 
Til Kundalinien. 
Jeg er noget overrasket over det nye logos noget 
svævende og ufrie udtryk... På mig virker det, 
som om logoet er helt set fra" kundaliniens 
behov" (noget at manifestere sig igennem). 
Mennesket helt ude af jordens/kroppens regi. Et 
SVÆVElogo!! 
Jeg husker den gamle hjemmesides lille person 
som sad sammenkrøllet i et hjørne… (helt i 
lidelsens vold). Mennesket helt inde i 
kroppens/jordens regi. Et TYNGDElogo!! 
Begge dele er sikkert tit det kundaliniberørte 
menneskes lod... MEN det ville være dejligt... og 
osse på sin plads... i midten at billedliggøre 
håbet for mennesker som kæmper for og stræber 
efter at have et åbnet rum mellem lidelse og 
ekstase... både på trods af og søgende samklang 
med en aktiv kundalini. Altså at synliggøre 
sjælens behov!!! 
Jeg prøvede... det blev ikke tilfredstillende... 
men måske en dag andre kunne gribe lidt af min 
ide om at styrke midten... og alligevel stadig vise 
begge poler i et logo?!! 



Opvågningen af kundalini og stoffets frelse 
Lucille Cedercrans 
Uddrag fra bogen Sjælens Natur, Sankt Ansgars 
Forlag, København. 
 

”(…) Kundalini er stoffets latente ild, der bor i 
selve atomets hjerte. Den virker som atomets 
centrale bestemmende væsen, og på en vis måde 
er den også dette i manifestation. Men den er 
den virkelige negative pol. Den er med andre ord 
ren ånd, der vibrerer på sin lavest mulige 
frekvens. Det betyder, at det eneste universelle 
liv, som kan iagttages og studeres af den 
menneskelige hjerne, er den laveste 
manifestation (sådan en betegnelse indebærer 
bare en forkert bibetydning) af det, vi kalder 
Guds Ånd. 
 

Kundalini er derfor i sit egentlige væsen manas, 
intelligensprincippet, som er faldet ud af sin 
plads i den buddhiske sfære og ned i sin egen 
genspejling, eller sit magnetiske felt. Det har 
fået den farve (et genskær af sin egen ild) som 
giver liv til formaspektet. På den måde er 
bevidstheden blevet fange i formen. 
 

Det er symbolsk skildret i menneskets fald fra 
Edens Have. Eva (sjælens kreative aspekt, som vi 
nu kalder personaen) blev fristet af slangen til at 
smage æblet (sanseoplevelsen af substansen) fra 
kundskabens træ (formaspektet). Efter at have 
spist det, fristede (tiltrak) Eva Adam (den 
overskyggende åndelige sjæl) til at spise af 
æblet, hvorpå reinkarnationsprocessen i de tre 
lavere verdener begyndte. De blev uddrevet af 
Edens Have (den buddhiske sfære) af Faderen, 
for at de skulle frelse den faldne kundalini. 
 

 
Albrecht Dürer (1471-1528: Syndefaldet (1504) 

I sin nuværende tilstand er kundalini skilt i to 
poler, et aspekt opholder sig i det laveste center 
i det æteriske system, og det andet opholder sig 
i det højeste center idet æteriske system. 
Bevidstheden holdes nu fanget mellem disse to 
og har derfor mistet sit rige. 
 

 
 

“Everything is Dual; everything has poles; everything has its 
pair of opposites; like and unlike are the same; opposites 
are identical in nature, but different in degree; extremes 
meet; all truths are but half-truths; all paradoxes may be 
reconciled."  The Kybalion 
 

Det betyder, at den positive pol, som mennesket 
higer efter, i virkeligheden er manifestationens 
negative pol, mens den negative pol, som han 
rejser sig fra, er den illusion, som han selv har 
skabt. Livet mellem disse to poler kan kun blive 
et liv i form, og det derfor at almindelige 
mennesker ikke fatter, at der kan være nogen 
identitet uden for formen. 
 

Skabelses-ilden, som vi kalder kundalini og 
symboliserer ved kundskabens slange (i sin 
opstegne tilstand, er den visdommens gyldne 
drage), er selve den kreative kraft. Den er det 
intelligente væsen som bevæget af et menneskes 
eller Guds vilje giver en form liv og forstand. 
 

Vi ser hvorledes polariteten har manifesteret 
modsætningernes par i planetens liv, fordi 
planetens negative polaritet er splittet i to. Det 
er derfor Kristus kun kan nærmes via 
Nærværelsens Engel af den mediterende discipel 
i de tre verdener. 
 

Helligåndens aspekt er nået, når kundalini-ilden, 
der bor i det kosmisk fysiskes laveste frekvens 
løftes op i den fjerde æter, hvor den kan 
animeres af den højere triades guddommelige 
intelligens. 



Se på de kreative kræfters virkning i 
menneskeheden i dag. Kundalini-ilden opholder 
sig i centeret for enden af rygraden. 
Intelligensens motiverende princip opholder sig i 
hovedcentret. Dette motiverende princip er 
hjertet i manas, den virkelige negative pol, som 
modtager viljens direkte impuls. Kundalini-ilden, 
som skulle brænde rundt om dette hjerte, ligger 
med sin under det, så at det motiverende princip 
må sænke sin frekvens før det kan aktivere den 
latente ild. Når først denne ild er motiveret, 
brænder den sig opad for at nå sit eget 
begærede polære center. Når den gør dette, 
strømmer den ind i og stimulerer de lavere 
centre til aktivitet, som ligger mellem den selv 
og den pol, den stræber efter. 
 

 
 

Forstå nu, at denne kreative ild livgiver de 
centre, den passerer igennem. Den form, som 
rummer eller oplives af kundalini, bliver et 
vibrerende center eller et brændpunkt for 
livskraften., så at den avler sit eget liv og sine 
egne foretagender og rækker af oplevelser. 
 

Kundalini-ilden strømmer ind i det sakrale center 
og bliver dér et stykke tid, hvor den bliver en 
aktivitetsfase. 
Det sakrale center er den frekvens i substansen, 
som har at gøre med de lavere naturriger og 
deres formering. 
 

Hvad mennesket i det store og hele angår, har 
kundalini viklet sig halvanden gang ud. Det vil 
sige, at ilden brænder i centeret for enden af 
rygsøjlen, i sakralcenteret og videre opad, idet 
den stimulerer solar plexus-centeret til stor 
virksomhed. 

På den måde er manifestationens hovedfaktor 
(astrallegemet) og menneskets begærnatur (det 
lavere motiverende princip) direkte forbundne 
med formeringscenteret. 
 

Hvis vi ser på planetens liv og affærer, og et 
øjeblik glemmer menneskeheden, kan vi se de 
lavere naturriger i manifestation. Vi ser ikke 
beviser på højere intelligens eller højere 
livsformer end det der er evident for disse 
naturriger. De er noget, som er affødt af 
planetens sakralcenter, hvor slangen nu har 
hjemme. 
Når menneskeheden kommer ind i billedet, kan 
vi stadig se liv og virksomhed i sakralcenteret, 
men med en forskel. Menneskeheden løfter 
kundalini op til solar plexuscenteret, hvor 
intelligensen i form af begærnatur arbejder med 
at løfte den kreative kraft endnu højere. Så 
bliver menneskeheden ét stort væsen (Kristus) i 
inkarnation, hvis offer muliggør substansens og 
formens frelse, og, via frelsen af kundalini, 
Logos’ indespærrede bevidsthed. 
 

Vi ser da, hvorledes formaspektet får et kreativt 
skub, og så forekommer dette mærkelige 
fænomen med en skabelse uden bevidsthedens 
intelligent planlagte medvirken. 
 

Det æteriske legeme er blevet den negative pol i 
manifestationen; det er blevet sansernes vogter, 
sådan at menneskets opfattelse, hans forståelse 
og selv hans begærnatur mere er baseret på den 
sansende substans end på den intuitive 
bevidsthed. Formens natur hersker, og 
mennesket adlyder hvad den sanseelskende form 
befaler. 
 

På den måde er en sjæl fange inden for 
substansens rammer. Dens inkarnation i den 
synlige verden kan kun ske ved en 
forplantningsakt. Det er resultatet af 
formaktiviteten; den er afhængig af denne 
aktivitet og samtidig dens fange. 
 

 
 

Olmekisk relief 



Alt som kundalini folder sig ud, aktiverer den 
hjerte- og strubecenteret, idet den forårsager et 
skift i menneskets liv og handlinger fra det 
instinktive niveau til det higende og 
intellektuelle niveau. Nu begynder mennesket at 
tænke i andre baner, som at blive noget mere og 
at stræbe efter et ideal. 
 

Når kundalini rammer strubecenteret, hæver 
sindets positive polaritet bevidstheden op over 
sakralcenteret. 
Den kreative ild forlader det tidligere 
aktivitetsniveau, og mennesket bliver kreativt på 
en ny måde. Hans tanker er nu mere skabende 
end hans formnatur er det. På den måde bringer 
han skønhed i sine omgivelser og bliver - på 
grund af selve fornøjelsen ved det - skaber på 
det mentale område. 
 

 
 

Når kundalini brænder sig igennem solar plexus- 
og hjertecentrene, begynder der at ske en 
renselse af den astrale begærnatur. Mennesket 
forholder sig til sine brødre i kærlighed og 
sympati og begynder at tænke på deres fordel i 
stedet for på sin egen. 
 

Når kundalini kommer til ajnacenteret (og det er 
resultatet af bevidst arbejde med meditation), 
sker der en væsentlig stimulering af sindets 
abstrakte natur. Nu er mennesket nærmere sit 
hjem. Endelig brænder kundalini så klart i ajna, 
at den trækker sig ud af solar plexus. Nu 
brænder den fra hjertet gennem strubecenteret 
ind i ajna. 

 
 

Når mennesket begynder at leve i sit sind, 
forandres hans aktivitet fuldstændig; han 
begynder at finde ud af, at han er bevidsthed. Nu 
er hans selvforståelse og begærnatur ikke 
længere begrænset til formens sanseoplevelser. 
Han ser med sindets øjne, hører sensitivt i 
overensstemmelse med sit lyslegeme og forstår 
med sin bevidsthed – som er blevet hans hjerte. 
Han er nu en sjæl i bevidst inkarnation. 
Til allersidst løfter slangen sin hale ud af hjerte- 
og strubecenteret og brænder rundt om 
intelligensens motiverende princip. De tre store 
centre har forenet sig i ét (den frelste kundalini), 
og menneskets bevidsthed er frigjort, så den kan 
indgå i den avatar han er. Så er der kun ånd, stof 
og Kristusbevidsthed. 
 

Den nye tidsalders discipelskab, og gælder 
ganske særligt de næste halvtreds år med 
forberedelse til det kommende, vil være at løfte 
den planetariske kundalini fra sakralcenteret op 
til strubecenteret gennem menneskeheden som 
medium. Bestræbelserne for at skabe rette 
relationer i begivenhedernes verden er 
nødvendigvis forbundet med dette. Kun ved at 
løfte kundalini ud af det sakrale center vil dette 
være muligt. 
Hvordan kan sådan en virkning opnås? Disciple må 
blive den positive polaritet gennem deres 
gruppeaktivitet, og dette vil drage 
menneskehedens kundalini opad.  
De må som gruppe virkeliggøre dette ideal, å at 
de kan udøve en stærk og vedvarende 
indflydelse, der vil give gensvar fra den kreative 
ild i alle mennesker. 
(…)” 

 



Åndedræt 
- et rids af vort rytmiske grundlag  /Skye 
 

Jeg stikker ikke op for bollemælk, men da jeg 
blev født, rev luften så meget i mine lunger - 
som for første gang foldede sig ud – at jeg 
alligevel måtte udtrykke mit mishag. Jeg fik 
dermed markeret begyndelsen på en ny 
individuel åndedrætsrytme på jord – for hjerte-
rytmen og flere andre kropsrytmer havde jeg jo 
allerede som foster ”trænet” sammen med min 
mor, hvor min puls slog i oktav, cirka dobbelt så 
hurtigt som hendes. Næste rytme var jeg dog ret 
hurtigt klar til med en forudanelse om noget 
mere blødt, flydende og behageligt, og det satte 
præg på min drift for resten af mit liv – det nye 
”udvendige” fællesskab med mor om 
fordøjelsens input og output.   
Min rytmiske urgrund har jeg siden søgt og fundet 
i en tid, som ligger længe inden fødslen. Livets 
enhed er cellen, og det starter jo med en 
sammensmeltning af sådan to, fulgt af en 
delingsproces i oktavens mønster: 1-2-4-8-…  
I cellen kan man spore ophavet for det 
fundamentale sprog af bevægelse og hvile/ 
udvidelse og sammentrækning. Det sprog lægges 
ned i os, længe inden nogen forventer at høre os 
tale. 
Mange af livets periodiske bevægelser har så 
mange enkle og grundlæggende træk tilfælles, at 
vi skylder at minde hinanden om det, når vi 
mister taget i de store sammenhænge ved at 
svinge for meget over i enten noget svævende 
spekulativt eller tørt teoretisk. Det duer således 
ikke, hvis man for direkte og ureflekteret 
oversætter svingninger fra et univers til et 
andet, f.eks. mellem celler, toner og farver. 

 

            
 

Åndedrætscyklussen tilhører et helt andet 
rytmisk univers end dagsrytmen og årsrytmen for 
den sags skyld: det giver ikke megen mening at 
tilpasse sit åndedræt direkte til noget, som er så 
meget langsommere. Men de tre rytmer har 
fundamentale ligheder, med hhv. klimaks, 
afspænding, antiklimaks og opbygning. Det 
universelle i denne proces med fire faser spejles 
i solkorset og dets dynamiske pendant, svastika. 
 

       

Når jeg sidder eller ligger stille, kan jeg høre og 
mærke min hjerterytme, og når jeg bagefter 
lukker op for radioen, vil snart den ene, snart 
den anden sang poetisk erklære, at nogen har 
hørt eller mærket et andet menneskes 
hjerteslag… mennesker mødes, og alt efter 
temperament er der risiko eller mulighed for 
cellesammensmeltning, hvis rytmerne koor-
dineres dybere! Hjertets systole og diastole – ud- 
og indstrømning - samt mellemfaser er vi endnu 
mere fortrolige med end åndedrættet, om end 
på et dybere plan, mere automatisk.  
 
 

Musikkens tempi, slag pr. minut (bpm), 
angivelserne er ikke absolutter, men pejle-
mærker, værdier kan variere og overlappe: 
Largo: 46; Adagio: 52; Lento: 56; Andante: 66; Moderato: 
88; Allegretto: 108; Allegro: 132; Vivace: 160; Presto: 180 
Systemets midterværdi, Andante, betyder 
”gående” og knytter sig således også til denne 
basale kropsfunktion. Menneskets hvilepuls er i 
området omkring 70 bpm. 
 

 
Metronomen holder takten 

  
99 % af såkaldt rytmisk musik er desværre alt 
andet end rytmisk raffineret med de endeløse 1-
2-3-4-1-2-3-4-... i hektisk tempo, men selve 
princippet i de firdelte rytmer er meningsfuldt 
nok. I menneskeskabt musik vil de fire slag aldrig 
have samme vægt og naturligvis også kunne 
variere i tempo. Det mest almindelige mønster er 
markeret- umarkeret- let markeret- umarkeret. 
Det giver i højeste grad mening at forsøge at 
afstemme åndedræts- og hjerterytme efter 
hinanden ved vågen opmærksomhed snarere end 
ved rigide øvelser, for vi er ikke robotter, 
rytmerne har flere niveauer og ”gear” og griber 
også ind i de øvrige kropsfunktioner og i psyken. 
Det er nok de færreste der rigtigt for alvor har 
registreret de niveauskift i bevidsthedslaget, der 
kan kontaktes ved at være opmærksom omkring 
åndedrættets ”vendepunkter”. På den anden 
side er det næppe anbefalelsesværdigt for 
mennesker i moderne kroppe, præget af mange 
og komplekse rytmer og stress, målrettet at 
forsøge at åbne for psykens dybere mekanismer 
ved at påtvinge åndedrættet bestemte mønstre 
gennem såkaldt pranayama. 



 

Foruden de allerede nævnte organiske rytmer 
kan månefaserne, fordøjelsen, organerne og de 
seksuelle rytmer stilles op som i henhold til 
relativt simple periodiske bevægelser i et skema 
med fire faser. Mere abstrakt kan man betragte 
disse primære livsrytmer som sinuskurver eller 
sammensat af disse.  
Den bedste måde at anskueliggøre det er nok 
pendulet. Sinuskurvens top hhv. bund er når 
pendulet i yderpositionen stopper op for at skifte 
retning. Punkterne hvor kurven krydser X-aksen 
svarer til pendulets maksimale hastighed ved 
passagen af nulpunktet med lodret snor:  
 

 
 

 

 
 

 
 

Nu er det trods alt de færreste af livets 
periodiske svingninger som danner perfekte 
sinuskurver, men for beskrivelsen af bl.a. 
døgnrytmen og årsrytmen holder billedet 
temmelig præcist.  

 

Begrebet klang er et udtryk for overtonernes – de 
rene sinusbølgers - sammensætning. Det er ikke 
kun tonerne som virker under klangens 
lovmæssigheder, også svingninger fra andre 
frekvensområder og bølgetyper kan beskrives ud 
fra denne grundlæggende forståelse. Ovenfor ses 
et eksempel på en simpel ”klang” bestående af 
nr. 1, 2 og 3 fra overtonerækken. Den 
langsomste frekvens – med størst bølgelængde - 
er primærtonen, nr. 1, de hurtigere/ kortere er 
nr. 2 og 3, og den optrukne linie er de tre 
sinusbølger lagt sammen, som ganske enkelt 
fremkommer ved hele tiden lodret at addere de 
tre udsving, som de findes hhv. over og under 
nul-aksen.  
Klangen minder lidt om profilen af en blød, ren 
tværfløjte, men det kunne også være en 
hurtigere eller langsommere og ”lydløs” rytme i 
kosmos, en vækst eller et organ. 
 

 
 

Hjerterytmen hos mennesker og andre pattedyr 
er tydeligvis ikke en simpel sinuskurve, men dog 
en meget regulær periodisk svingning. En 
almindelig hvilepuls ligger som nævnt omkring 
70. Pulsen hos en spidsmus er omkring det 
tidobbelte, mens de store hvalers puls ligger i 
området 10-30 hertz. 
Det er ikke nogen ny opdagelse, at der findes en 
sammenhæng mellem hjerterytme og livs-
længde, både den kinesiske og den indiske yoga 
inddrager øvelser, hvor iagttagelser fra dyreriget 
danner grundlaget, uanset om den søgte virkning 
i det autonome centralnervesprog” er 
”sympatisk” eller ”parasympatisk” – ”yang” hhv. 
”yin”. Den generelle sammenhæng er: hurtig 
hjerterytme = kort liv, langsom hjerterytme = 
langt liv 
I de samme traditioner finder man også 
forestillingen om, at mennesket ved fødslen har 
et bestemt antal hjerteslag eller åndedræt til 
rådighed, så kan man selv ved regulering 
bestemme sin livslængde. Nedenfor vises en 
mere moderne fortolkning af sammenhængen i et 
semi-logaritmisk koordinatsystem: 
 



 
 

 
Som det fremgår, er mennesket i særklasse det 
dyr, der skiller sig mest ud fra sammenhængen, 
med vores hjerterytme burde vi kun leve de ca. 
10-18 år som hunde, giraffer og tigre kan 
forvente. Men netop det faktum at mennesket 
ikke blot er underlagt naturens rytmer, men med 
sin bevidsthed kan være med til at præge dem, 
gør, at vi er andet og mere end blot et 
særpræget, oprejst dyr. Hvis vi går videre end til 
pattedyrene, vil dammuslingen være et eksempel 
på et dyr med ekstrem langsom hjerterytme, ca. 
4 bpm.  Fra spidsmus til hval spænder vi med 
hjerterytme over fem oktaver (frekvens-
proportionen 1:2) 
Der findes en interessant overgang mellem det, 
vi i musikken oplever som rytme, og der hvor 
tonen begynder. En spidsmus’ hjerteslag på 700 
bpm svarer til 11,667 Hz. Hvis det var blot en 
oktav højere, vil det for mennesker kunne høres 
ikke som en rytme, men som en meget dyb tone. 
Vores nedre tærskel for registrering af toner 
ligger som bekendt i området 16-20 Hz. 
Man kan lege med den tanke, at det er dette 
område mellem rytme og tone, som trækker i os, 
når vi enten bliver grebet af rytmen ved 
tendensen til at ”løbe”, eller når vi i sanglig 
udfoldelse rammes af den modsatte tendens til 
at ”falde” i tonehøjde. 
 
 

 
 

Et stykke musik kan udmærket have en meget 
langsom, meditativ figur i bassen samtidig med 
at fløjten i et ekspansivt accelerando sender 
tone-ornamenter af sted til højre og venstre.  

Jeg er selv fra naturens side i kombinationen 
mellem biologi og miljø udstyret med et 
ekstremt langsomt åndedræt, som selv under 
moderat aktivitet – f.eks. opvask og computer-
arbejde – ligger langt under den normale nedre 
hvilegrænse på omkring 12 åndedræt i minuttet 
(den tilsvarende øvre ”normalitetsgrænse” er 
omkring 25 å.p.m.). Samtidig er jeg af 
mentalitet og med mit bevidsthedsfokus helt på 
linie med den moderne zapper-kultur, hvor ting 
gerne må ske hurtigt og flere steder på en gang. 
Mennesker er komplekse og det kan være til 
velsignelse eller forbandelse. For mig har det 
været nødvendigt med endnu en forankring i den 
langsomme kranio-sakrale puls, som findes i 
cerebrospinalvæsken i rygraden for at slå en 
slags bro over spændet. Det er sket i en 
integration med åndedræt og puls i en meditativt 
spejlende bevidsthed, men det har bestemt ikke 
været uden kriser undervejs. Den stress-
fremmende, hektiske tendens i zapper-kulturen 
vil ofte spejle sig i forstyrrede rytmer i 
tarmsystemet. Irriterede tarme er simpelthen et 
civilisationsfænomen, og når man bliver 
opmærksom på det, er omfanget så stort, at det 
kan undre, at der stadig er liv i gaderne i vore 
byer. Min fordøjelse har i størstedelen af mit liv 
været ret gnidningsfri, med to daglige 
”leveringer”, og således egentlig et holdepunkt. 
En hurtig tanke og sund levevis er imidlertid ikke 
gardering mod at mennesker og miljøer kan 
krybe under huden på en måde, så man ikke kan 
fordøje det.  
Jeg udviklede – i eget bakspejls-perspektiv helt 
indlysende – en tarmforstyrrelse, som krævede 
godt et år af mit liv. Det blev hurtigt lige så 
indlysende, at læger og alternative behandlinger 
ikke kunne være til megen hjælp. Overraskende 
for mig selv kom vendepunktet med et ladet 
indre billede af en kvindes liv i mellemkrigstidens 
Tyskland – med navn, årstal og det hele - som 
flyttede fokus fra kropssymptom til mønster og 
mening. Samtidig kom jeg i kontakt med en 
kvinde, som siden blev min kæreste. 
Reinkarnation og karma eller ej – den dybere 
identitet skal spejles både i det ydre og det 
indre, både i det sociale og det indre liv, både i 
krop og sjæl!  
Kvindeligheden har jo i øvrigt en meget vigtig 
forankring i månens 29,5 døgns cyklus. De fire 
faser kan oversættes til pendulsproget på 
foregående side. 
 

 
 

Fire månefaser 
Nu sætter min tarm atter orkestrets rytme, men 
det er nok værd at tage i betragtning at den 
slags dybere justeringer kan være tidskrævende. 



 

Overgangen fra rytme til tone sker i området 
16-20 Hz.  
Her er vist en række oktav-trin, altså 
fordoblinger af frekvensværdier. Vi tager 
udgangspunkt i rytmenoden, på 1 Hz, ét slag pr. 
sekund. Det er et valg, man kunne have valgt 
andre tempi, men her er det praktisk med 
benævnelserne.  
Prøv ved hjælp af et ur – og gerne også en god 
ven - at klappe denne rytme. Næste skridt 
bliver at klappe jævnt fordelte dobbeltslag, 
altså 2Hz, 2 slag pr. sekund. 4 Hz bør også 
kunne klares uden nævneværdige problemer. 
Det kan være en fordel at betone 1-slaget i 
hver serie á fire slag. 3-slaget kan evt. få en let 
markering. 

 

Ved 8 slag pr. sekund bliver det mere 
vanskeligt, og ved 16 – fire oktaver over 
udgangspunktet - er vi altså i det område, hvor 
rytmen begynder at opleves som en selvstændig 
tone.  
Menneskets toneopfattelse spænder over de 10-
11 oktaver fra ca. 20- ca. 20.000 Hz. Her er den 
dybest noterede tone C1 (store C ét/ subkontra-
oktav). 
Sneglehuset skal forstås lidt poetisk, men 
akkurat princippet med, at oktaven svarer til 
en vinding, er vigtigt.  
Oktaven er at vende tilbage til samme position 
men på et højere eller lavere niveau, 
fuldstændigt parallelt med spiralens princip. 



I to dimensioner kan man som vist groft beskrive 
de periodiske svingninger med enkle eller 
sammensatte sinuskurver. 
I eksemplet med døgnrytmen vil de fleste vel 
være med på at en morgen er en morgen, 
uanset om vi taler tirsdag eller onsdag, januar 
eller juni, 1837 eller 2019. Der er en særlig 
kvalitet ved morgener, som berettiger den 
fælles betegnelse. I det perspektiv kan man 
sidestille døgnet med en oktav.  
Om udgangspunktet skal være morgen, middag, 
aften, midnat eller noget helt syvende er for så 
vidt underordnet, men den grundlæggende 
oplevelse, at vi vender tilbage til noget 
tidligere kendt, men på et nyt niveau, er 
kendetegnet for oktaver og spiralers 
grundstruktur. At året ligeledes er en tidscyklus 
med dette kendetegn illustrerer, at det 
periodiske sprog er hierarkisk, og det er vigtigt 
at skelne mellem dage og år, farver og toner, 
celler og penduler, jo mindre man har forstået 
den poesis væsen, som skelner mellem ”svarer 
til” og ”minder om”. 
 

I tre dimensioner kan det give mening at bygge 
”frekvens-molekyler” i spiralform for at 
anskueliggøre de forskellige niveauer i 
vibrationernes hierarki. 

 
På illustrationen ses, hvordan planeterne bevæger sig i 
cirkler omkring solen, men da denne selv bevæger sig – 
kurs: stjernen Vega – bliver cyklusserne reelt til spiraler. 
Tilsvarende spiraler findes både opadtil og nedadtil i 
frekvens-hierarkiets forskellige udtryk. 
 

Materiens mysterium er i sin kerne knyttet til 
frekvensspørgsmålet. Hvad der ser ud som fast 
stof med tyngde og form, bliver, når man går i 
dybden med det, til et spørgsmål om levende 
geometriske felter, og de frekvenser der kan 
opstå i disse. Et andet perspektiv: Når jeg slår 
et slag på min messing-gardinstang, lyder det 
anderledes, end når jeg slår på den fyrrestok, 
jeg har af samme dimensioner. Vibrationernes 
sammensætning, klangen, er materialets sjæl. 
Klangegenskaberne har med materialets 
tæthed, og struktur at gøre og i sidste ende 
med de molekylære egenskaber.  
 

 
Et eksempel på tre niveauers frekvenser, hvor aksen fra 
hjørne til hjørne naturligvis også er et spiraludsnit. 
Niveauerne kunne være hhv. års-, døgn- og åndedræts-
rytme, hvor forholdene så skal være 1 vinding (år) 
omviklet af 365 vindinger (dage), hver omviklet af ca. 20 x 
60 x 24 = 28.800 vindinger (åndedræt). 
 

Men de svingninger, som finder sted på 
molekyleplan, er betydeligt højere end de 
toner, der er resultatet af mit slag på stokken, 
og de kan ikke omsættes og udveksle energi 
direkte. Hver verden har sin afgrænsning og 
taler til sit erkendelsesapparat, uanset om det 
er øjets følsomhed for regnbuespektrets ene 
farveoktav, ørets åbning i et spænd over 10-11 
oktaver eller nogle af naturens dybe og 
langsomme rytmer. De 50 Hz fluktuerende 
strøm i lysnettet påvirker ikke som sådan vores 
oplevelse af den tilsvarende tone på 50 Hz osv.  
… FORTSÆTTES 
  

 
 

Ved Madsebakke på Bornholm findes et stort 
helleristningsområde. Herfra kommer dette 
soltegn med de 16 underdelinger, 1.500-900 f. Kr. 
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The Secret of the Golden Flower 
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Indledning 
Vanskeligheder, der møder europæeren i 

forsøget på at forstå Østen. 

Skrift-segl fra Kinas oldtid danner ordet drage, udtalt lóng 
på Mandarin. 

 

Da jeg er vesterlænding til fingerspidserne, er 
det klart, at jeg bliver dybt forundret over det 
fremmedartede i den kinesiske tekst. Det er 
rigtigt, at min indsigt i Østens religioner og 
filosofier til en vis grad hjælper mig via forstand 
og fornemmelse at forstå begreberne på samme 
måde, som jeg kan forstå primitiv tros 
paradokser ud fra en ’etnologisk’ synsvinkel 
eller ud fra den ’komparative religionshistorie’. 
Dette er i sandhed den vesterlandske facon, at 
gemme sit hjerte under sløret af den såkaldte 
videnskabelige forståelse. Det gør vi, delvis på 
grund af misérable vanité des savants, der 
skrækslagent skyr og benægter alle tegn på en 
lødigere sympati, og delvis, fordi en sympatisk 
stemt forståelse måske kunne føre til, at 
kontakten til et fremmed åndsliv blev en seriøs 
oplevelse. Såkaldt videnskabelig objektivitet 
ville have præserveret denne tekst til sinologers 
filologiske skarpsindighed og bevogtet den 
skinsygt mod nogen anden udlægning. Men 
Richard Wilhelm kunne ikke med sin dybere 
indsigt til den kinesiske videns hemmeligheds-
fulde og mystiske vitalitet lade en sådan perle 
af optimal indsigt forsvinde i fagvidenskabelige 
arkivskuffer Jeg er dybt beæret over, at hans 
valg af psykologisk kommentator faldt på mig. 

Det indebærer risikoen for, at denne 
enestående skat kan blive opslugt af endnu en 
specialvidenskab. Ikke desto mindre, enhver, 
som søger at undervurdere den vestlige 
videnskabs og lærdoms fortjenester, under-
minerer det europæiske sinds fundament. 
Videnskaben er sandt at sige ikke et ufejlbarligt 
redskab; men et fremragende og uundværligt 
et, der kun er skadeligt, når det opfattes som et 
mål i sig selv. Den videnskabelige skik skal være 
servil; den fejler, når den tilraner sig en trone. 
Den skal stå parat til at servicere alle grene af 
videnskaben, fordi hver eneste, på grund af sin 
utilstrækkelighed, har brug for støtte fra de 
andre.  Videnskaben er sindets redskab i Vesten, 
og den kan åbne flere døre, end de bare næver 
kan. Den er en fast bestanddel af vores viden og 
formørker kun vor forståelse, når den fastslår, 
at præcis den indsigt den selv formidler, er den 
eneste, der findes. Østen har belært os om en 
anderledes, bredere og mere dybsindig og 
højere forståelse, og det er forståelsen gennem 
oplevelsen. Den smule vi kender til denne 
forståelsesmåde, er mest som en dunkel 
anskuelse hentet fra en religiøs nomenklatur, og 
derfor pakker vi med glæde Østens ”visdom” ind 
i anførselstegn og forviser indholdet til troens 
og overtroens obskure overdrev.  Men på den 
måde misforstår vi aldeles Østens ’realiteter’. 
Nærværende tekst rummer for eksempel ingen 
overdrevne anskuelser eller overspændte 
mystiske fornemmelser, som grænser til det 
patologiske eller stammer fra asketiske nørder 
og eremitter. Den hviler på den praktiske 
forståelse af det højt udviklede kinesiske sind, 
som vi ikke med den ringeste ret kan 
undervurdere. 
 

 
Hongshankulturens c-formede drage betragtes som de 

kinesiske dragers ophav 



Den påstand kan synes vel modig og vil nok også 
blive mødt af mistro; men det er ikke 
overraskende i betragtning af, hvor lidt vi 
kender til emnet. Emnets særpræg er desuden 
så fascinerende, at vor forlegenhed, hvad angår 
hvordan og hvor den kinesiske tankeverden 
måtte kunne forenes med vores, er ganske 
forståelig. Når man stilles overfor 
vanskeligheden med at forstå Østens begreber, 
er vesterlændingens vanlige fejltagelse den 
samme som studentens i Faust. Forført af 
djævelen, vender han med afsky videnskaben 
ryggen til, og, revet med af Østens okkultisme 
tager han ganske ukritisk yogadyrkelsen til sig 
og bliver en ynkværdig imitator. (Teosofien er 
det bedste eksempel, vi har på dette mistag.) 
Og sådan opgiver han det vestlige sinds eneste 
sikre grundpille og fortaber sig i en tågeverden 
af ord og begreber, der aldrig ville have opstået 
i en europæisk hjerne, og som heller aldrig kan 
indpodes i den med nogen fordel. 
 

 
Rembrandts stik af Faust 

 

Engang sagde en gammel vismand, at, ’hvis det 
forkerte menneske, bruger de rigtige midler, så 
virker de rigtige midler på en forkert måde.’ 
Dette kinesiske ordsprog, desværre alt for 
sandt, står skarpt i modsætning til vores tro på 
den ’rette’ metode uanset hvilket menneske, 
der anvender den. For i disse forhold 
bestemmes alt reelt af mennesket og lidt eller 
slet intet af metoden. For metoden er bare 
stien, den retning mennesket vælger. Måden 
mennesket handler på, er det sande udtryk for 

dets natur. Hvis den hører op med at være det, 
så er metoden ikke andet end påtagethed, en 
kunstig tilsætning, uden saft og kraft og tjener 
kun selvbedragets illegitime formål.  Det bliver 
et redskab til at narre sig selv og til at unddrage 
sig, hvad der måske er livets uforsonlige lov. 
Dette er milevidt fra den kinesiske tankes 
livsnære kvalitet og ægthed. Dette er tværtom 
benægtelsen af ens eget liv, selvbedrag over for 
særprægede og urene guder, en kujons strategi 
med det mål at opnå psykisk overlegenhed og i 
virkeligheden alt, der dybest set er i 
modsætning til hensigten med den kinesiske 
’metode’. For disse kundskaber er resultatet af 
en livsstil, der er helstøbt, ægte og i sin 
bredeste betydning sandfærdig; de er 
kundskaber, der stammer fra fortidens 
kulturelle liv i Kina, der konstant udvikler sig 
med og i sammenhæng med de dybeste 
instinkter, og som for altid vil være afsondrede 
fra os og umulige at imitere. 
 

En vestlig imitation af Østen er dobbelt tragisk i 
det, at den udspringer af en upsykologisk 
misforståelse, lige så ufrugtbar som de moderne 
strejftog til Taos, de lyksalige sydhavsøer og det 
centrale Afrika, hvor ’primitivitet’ ivrigt bliver 
foregøglet, imens Vestens civiliserede menneske 
er fritaget for sine plagsomme pligter, hans Hic 
Rhodos hic salta. Det er ikke spørgsmålet om 
vores imitationer, eller værre endnu, om at 
blive missionærer for noget, der er organisk 
fremmedartet; men det er mere et spørgsmål 
om at forbedre vor egen vestlige kultur, som 
spreder tusindvis af sygdomme. Det skal foregå 
på selve stedet og af den autentiske europæer, 
som han er i sin vestlige hverdag, med sine 
ægteskabsproblemer, sine neuroser, sine sociale 
og politiske illusioner og hele sin filosofiske 
forvirring.  
 

Det burde gøre os godt straks at indrømme, at vi 
dybest set ikke forstår den totale 
verdensdistance, teksten her rummer, og at vi i 
realiteten ikke ønsker at forstå den. Har vi 
måske nogen anelse om, at den mentale 
indstilling, som i den grad formår at vende 
blikket indad, kun kan skabe en sådan 
frigørelse; fordi disse folk i samme grad har 
indfriet deres naturs instinktive behov, og at 
lidt eller slet intet slører deres blik for verdens 
inderste væsen? Er det måske sådan, at 
forudsætningen for disse visioner er en 
frigørelse fra de ambitioner og lidenskaber, der 
binder os til den synlige verden, og er denne 
frigørelse ikke resultatet af en fornuftig 
indfrielse af de instinktive behov, i stedet for en 



præmatur eller angstbetonet undertrykkelse 
heraf? Er det sådan, at vores øjne kun er vendt 
mod ånden, når vi adlyder jordens bud. Enhver, 
der har kendskab til kinesisk kulturhistorie og 
dertil grundigt har studeret I Ching, en 
visdommens bog, som har præget al kinesisk 
tænkning igennem tusinder af år, vil ikke surfe 
let hen over nævnte spørgsmål. Han vil 
ydermere vide, at synspunkterne fremsat i 
teksten ikke rummer noget usædvanligt i 
forhold til den kinesiske anskuelse, men at de 
reelt er uundgåelige, psykologiske slutninger. 
 

 
I Ching: Yin-yang med de otte trigrammer 

 

I lang tid var ånden og lidenskaben for det 
åndelige de højeste værdier og de mest 
værdifulde ting at stræbe for i vores kristne 
kultur. Først efter middelalderens afslutning, 
det vil sige i løbet af det nittende århundrede, 
da ånden begyndte at degenerere til intellekt, 
kom der en reaktion på den utålelige 
intellektuelle dominans. Sandt nok begik denne 
bevægelse i starten den tilgivelige fejl at 
forveksle intellekt med ånd og klandre 
sidstnævnte for førstnævntes synder. I 
virkeligheden skader intellektet sjælen, når det 
vover at bemægtige sig det åndelige arvegods. 
Det er det på ingen måde i stand til at klare, 
fordi ånden er mere ophøjet end intellektet, 
hvilket ses af, at den ikke alene rummer det 
sidstnævnte, men også følelserne. Det er en 
strømretning eller et princip i livet, som 
stræber mod strålende, overmenneskelige 
højder. I modsætning her til står mørket, det 
kvindelige, det jordbundne princip (yin), med 
sin følsomhed og intuition, der rækker langt 
tilbage i den dybe fortid og ned til roden af den 
fysiologiske kontinuitet. Begreberne er uden 

tvivl ren intuitiv forståelse, men man ikke uden 
videre befri sig for dem, hvis man søger at 
forstå menneskesjælens natur. Kina kunne ikke 
have undværet dem, for som den kinesiske 
filosofis historie viser det, så har kineserne 
aldrig fraveget de essentielle psykiske realiteter 
så langt, som til at forlise sig selv i en ensidet 
overudvikling og overvægtning af en enkelt 
psykisk funktion. Kineserne har derfor aldrig 
haft svært ved at acceptere alt levendes 
iboende modsætninger og polaritet. Modpolerne 
opvejer altid hinanden indbyrdes – et tegn på 
højkultur. Ensidighed er, selv om det har sine 
øjeblikke, et tegn på barbari. Den modreaktion, 
som nu kommer i Vesten imod intellekt på 
bekostning af følelse, eller i stedet for intuition, 
synes mig at være et tegn på kulturelt 
fremskridt, en bevidsthedsudvidelse ud over det 
tyranniske intellekts alt for snævre grænser.  
 

Jeg har intet ønske om at undervurdere det 
vestlige intellekts enorme differentiation; i 
sammenligning hermed kan det østlige intellekt 
beskrives som barnligt. (Det har åbenbart ikke 
noget at gøre med intelligens.) Skulle det lykkes 
for os at udvikle en anden, eller endda en 
tredje psykisk funktion og lægge den til 
intellektets fortjeneste, så ville Vesten kunne 
forventes at ville overhale Østen med en meget 
stor margin. Derfor er det virkelig bedrøveligt, 
når en europæer svigter sin egen natur og 
imiterer Østen eller på nogen måde ’flirter’ 
med den. Hans muligheder vil være så langt 
rigere, hvis han ville forblive sandfærdig mod 
sig selv og ud fra sin egen natur realisere alt det 
som Østens indre væsen igennem århundrederne 
har skabt. 
 

Som helhed og set fra intellektets uforbederligt 
flade synsvinkel, kunne det virke som om, at de 
ting, der er så højt vurderet i Østen, ikke har 
betydning for os. Til at begynde med kan 
intellekt alene ikke fatte den praktiske 
betydning, Østens begreber kan få for os, og det 
er derfor den kan rubricere ideerne som 
filosofiske eller etnologiske rariteter og intet 
andet. Mangelen på forståelse går så vidt, at 
selv lærde sinologer ikke har begrebet den 
praktiske anvendelse af I Ching, hvorfor de har 
taget bogen for at være en samling af 
uforståelige magiske trylleformularer. 
 

I ching-mønt 



Moderne psykologi tilbyder en mulig forståelse 
 

Under mit arbejde har jeg gjort iagttagelser, 
der har åbnet en for mig helt ny og uventet 
indgang til Østens visdom. Men man skal lægge 
godt mærke til, at jeg som udgangspunkt kun 
havde mangelfulde eller ingen kundskaber i 
kinesisk filosofi. Da jeg påbegyndte mit livsværk 
i udøvelsen af psykiatri og psykoanalyse, var jeg 
til og med aldeles uvidende om kinesisk filosofi, 
og først siden hen viste mine arbejdsresultater 
mig, at jeg i min teknik ubevidst var blevet ledt 
hen ad den hemmelige vej, som Østens bedste 
hjerner har været optaget af i århundreder. Det 
kunne opfattes som ønsketænkning - en årsag til 
min modvilje mod at udgive noget om emnet – 
men Richard Wilhelm, den store fortolker af 
Kinas sjæl, bekræftede fuldt ud denne parallel 
over for mig. På den måde indgav han mig mod 
til at skrive om en kinesisk tekst, som 
udelukkende hører det østlige sinds gådefulde 
skygger til. Samtidigt er den, og det er et 
ejendommeligt forhold, i indhold en levende 
parallel til det, der sker under det psykiske 
udviklingsforløb hos mine patienter, af hvem 
ingen er kinesiske. 
 

 

For at læseren bedre kan forstå denne særegne 
kendsgerning, skal det påpeges, at lige som 
menneskekroppen har en fælles anatomi hævet 
over alle raceforskelle, på samme måde 
indeholder psyken et dybere fælles lag, der 
transcenderer alle forskelligheder i kultur og 
bevidsthed. Jeg har kaldt dette dybere lag for 
den kollektive bevidsthed. Denne ubevidste 
psyke, fælles for hele menneskeslægten, består 
ikke alene af indhold, der kan blive bevidste, 
men af skjulte anlæg for visse ens reaktioner. 
Det er således en kendsgerning, at det kollektivt 
ubevidste helt enkelt er det psykiske udtryk for 
hjernestrukturens identitet uagtet alle race-
forskelle. Det forklarer analogien imellem, og 
nu og da, selv identiteten af forskellige mytiske 
motiver og symboler, og hvorfor menneskene 
kan forstå hinanden indbyrdes. De forskellige 
grene af den psykiske udvikling starter ved én 
fælles stamme, hvis rødder fordeler sig ned i 
alle fortidige lag. Det forklarer også den 
psykologiske parallelitet med dyr. 
 
Rent psykologisk betragtet betyder det, at 
menneskeslægtens forestillinger og handlinger 
har en fælles instinktiv baggrund. Alle bevidste 
forestillinger og handlinger har udviklet sig fra 
disse ubevidste, arketypiske forestillingers 
dybeste lag og er for altid forbundet til dem. 
Især i tilfældet her, hvor bevidstheden ikke har 
fundet klarhed på et højere plan, i den 
betydning, at den i alle sine funktioner beror 
mere på instinkterne end på den bevidste vilje, 
mere på affektstyring end rationel overvejelse. 
Dette forhold sikrer psykens primitive sundheds-
tilstand, der imidlertid snart forandres til en 
mangel på tilpasningsevne, når omstændigheder 
med krav om en højere moralsk indsats opstår. 
Instinktet er kun tilstrækkeligt for den, der er 
rodfæstet i naturen, som alt i alt forbliver den 
samme. Den, der mere lader sig lede af det 
ubevidste end det bevidste valg, har derfor en 
tendens til markant konservatisme. Det er 
årsagen til, at primitive folk over tusinder af år 
ikke ændrer sig, og det er også årsagen til, at 
de frygter alt det fremmede og usædvanlige. 
Det kan give dem tilpasningsvanskeligheder og 
føre til den største af psykiske kriser, reelt en 
slags neurose. Den højere og udvidede 
bevidsthed, der kun er opnåelig igennem en 
anerkendelse af det uvante, søger mod 
autonomien og omvæltningen af de gamle 
guder, der netop er identiske med de magtfulde 
ubevidste arketypiske forestillinger, som altid 
har holdt bevidstheden tryllebunden.  
 



Jo mere selvstændig og kraftbetonet 
bevidstheden bliver og den bevidste vilje med 
den, des mere bliver det ubevidste tvunget i 
baggrunden. Når det sker, kan de bevidste 
strukturer let gøre sig fri af de ubevidste 
arketyper. Ved på den måde at styrke friheden, 
bryder de lænkerne til det rent instinktive og 
kommer endelig i en tilstand, der er modsat 
eller befriet for det instinktive. Bevidstheden 
får således afskåret rødderne og er ikke længere 
underlagt de arketypiske forestillingers styring; 
den har Prometheus’ frihed, det er rigtigt nok, 
men også en gudsforladt hybris. Den svæver 
virkelig oppe over jorden, endda over 
menneskeslægten; men der er en risiko for, at 
det kommer ud af balance, ganske vist ikke for 
den enkelte, men kollektivt for samfundets 
svage borgere, der så igen som Prometheus er 
lænket til det ubevidste Kaukasus. Den vise 
kineser ville bruge ordene fra I Ching, at når 
yang har opnået sin mægtigste styrke, så fødes 
yins mørke kraft i dets dybder, for natten 
starter ved middag, når yang går i opløsning og 
begynder at ændre sig til yin. 
 

 
Titanen Promertheus stjal ilden fra guderne til 
menneskene. Han lænkedes som straf til en klippe i 
Kaukasus, hvor en ørn flænser hans lever. 
 
En læge kan gennem sit arbejde nøje følge 
denne peripeti udspille sig i livet. Han ser for 
eksempel den succesfulde forretningsmand, der 
får alle sine ønsker opfyldt uden tanke på 
risikoen, og så, når han på toppen af succesen 
trækker sig tilbage fra det aktive liv, udvikler 
han kort efter en neurose, der forandrer ham til 
en kværulerende gammel kone, lænker ham til 
sengen og ødelægger ham på den måde til sidst. 
Billedet er fuldkomment helt ned i forandringen 
fra en maskulin til en kvindagtig væremåde. En 
nøjagtig parallel her til er legenden om 
Nebukadneser i Daniels bog, og ikke mindst, 

cæsarisk galskab i al almindelighed. Lignende 
tilfælde af ensidig overdrivelse af det bevidste 
synspunkt og af det ubevidstes tilsvarende yin-
reaktion, fylder ikke så lidt i psykiaternes 
arbejde i vore dage, hvor den bevidste vilje til 
at tro på at ”hvor der en vilje, er der også en 
vej” i den grad overvurderes. Ikke fordi jeg på 
den mindste måde ønsker at knæsætte den 
bevidste viljes høje moralske værdi; bevidsthed 
og vilje kan meget vel fortsætte med at være 
anset som menneskets største kulturelle bedrift. 
Men hvilken nytte har man af en moral, der 
ødelægger mennesket? En harmonisk forening af 
vilje og kapacitet synes mig at være noget 
bedre end moralitet. Moralitet á tout prix er et 
tegn på barbari – visdom er ofte mere passende 
– men måske ser jeg det gennem den læges 
professionelle briller, som har til opgave at 
lappe på de sygdomme, som følger i kølvandet 
på en overdreven kulturel indsats. 
 

Det får være, som det er. Det er under alle 
omstændigheder en kendsgerning, at bevidsthed 
under indflydelse af en tvunget ensidighed helt 
mister følingen med de arketyper, som følger et 
sammenbrud. Længe før den egentlige 
katastrofe, viser der sig tegn på fejlen i form af 
tab af instinkt, nervøsitet, desorientering og 
indblanding i håbløse problemer og situationer. 
Når lægen kommer for at undersøge, så finder 
han en ubevidst, som er i totalt oprør imod de 
bevidste værdier, og som derfor umuligt kan 
assimileres med det bevidste, mens det 
modsatte selvfølgeligt slet ikke kommer på tale. 
Vi bliver her konfronteret med en tilsyne-
ladende uforsonlig konflikt, som den menne-
skelige fornuft ikke kan klare sig ud af uden 
skinmanøvrer eller tvivlsomme kompromisser. 
Hvis begge disse undvigelser forkastes, stilles vi 
overfor spørgsmålet om, hvad der er blevet af 
den meget savnede enhed af personligheden, og 
af behovet for at søge den? Og her er det, vi 
kommer til den vej, som Østen har vandret ad 
gennem umindelige tider. At finde vejen, 
skylder kineseren helt klart den omstændighed, 
at han aldrig kunne drive menneskenaturens 
modsætninger så meget fra hinanden, at al 
bevidst forbindelse imellem dem gik tabt. 
Grunden til at kineseren bevidsthed er så 
altomfattende, ligesom tilfældet er med den 
primitive mentalitet, jaet og nejet har 
indbyrdes bevaret deres oprindelige intimitet. 
Han kunne imidlertid ikke frigøre sig for følelsen 
af modsætningernes sammenstød og opsøgte 
derfor vejen, hvor han blev fri af 
modsætningerne. Nirdvandra, som inderen 
kalder den.  



(Herfra oversat fra den tyske originaltekst fra 
Gesammelte Werken.) 
 
Det er den vej vores tekst handler om, og hos 
mine patienter handler det også om selv samme 
vej. Her er næppe en større vildfarelse mulig, 
end når vesterlændingen uden videre 
anerkender den kinesiske yogadyrkelse, da det 
vil bevirke et opgør mellem hans vilje og 
bevidsthed, lige netop den virkning, som skulle 
undgås.  Dermed ville neurosen kun forstærkes. 
Man kan ikke sige det indtrængende nok, at vi 
ikke er orientalere, og at vi derfor betragter 
forholdene her med en ganske anden baggrund. 
Man ville også skuffes meget i at antage, at 
vejen passer til alle neurotikere eller til ethvert 
trin af den neurotiske problematik. Det handler 
først og fremmest om de tilfælde, hvor 
bevidstheden er nået til et abnormt stadie, og 
derved er afveget alt for meget fra det 
ubevidste. Denne ustyrlige bevidsthed er 
conditio sine qua non. At ønske neurotikere 
valgte den vej kunne ikke være mere bagvendt, 
syge som de er på grund af det ubevidstes 
voldsomme dominans. Af de helt samme årsager 
har udviklingsmodellen heller ingen mening før 
midt i livet (almindeligvis mellem femogtredive 
og fyrre år), og kan endog være helt igennem 
skadelig. 
 

Som allerede antydet lå den væsentlige 
anledning til at finde en ny vej at gå i det 
forhold, at patienternes grundproblem forekom 
mig uløseligt, hvis man ville undgå at øve vold 
på den ene eller anden side af hans væsen. Jeg 
har altid arbejdet ud fra den temperaments-
betonede overbevisning, at der dybest set ikke 
findes et uløseligt problem. Og indtil nu har det 
holdt stik, idet jeg ofte har set, hvordan nogle 
mennesker ganske enkelt voksede fra et 
problem, der fuldstændig havde ødelagt andre. 
Denne ”voksen ud over” (Überwachsen), som 
jeg førhen kaldte den, viste sig i videre forstand 
som en forhøjelse af bevidsthedslejet. Der viste 
sig over synskredsen en højere og bredere form 
for medleven, og ved horisontens udvidelse 
mistede det uløselige problem sin presserende 
karakter. Det fandt ikke i sig selv en logisk 
løsning, men ebbede i stedet ud over for en ny 
og stærkere livsindstilling. Det blev ikke 
fortrængt og gjort ubevidst, men genopstod blot 
i et andet lys, og blev derved også ændret. Det 
som på et lavere trin ville have givet anledning 
til paniske følelsesudbrud og de voldsomste 
konflikter, fremstod nu, betragtet fra et højere 
niveau af personligheden, som et tordenvejr 
nede i en dal set fra toppen af et højt bjerg. 

Dermed er lynilden ikke fjernet fra sin 
virkelighed, men man befinder sig ikke mere i 
den, snarere over den. Men da vi i åndeligt 
henseende er både dal og bjerg, så fremstår det 
som en utrolig indbildskhed, at man skulle 
kunne føle sig hinsides det menneskelige. Man 
kan bestemt fornemme virkningen, man er 
bestemt rystet og lidende, men samtidig er en 
hinsidig bevidsthed også føleligt til stede, en 
bevidsthed, der hindrer én i at identificere sig 
med virkningen, en bevidsthed, der ser 
objektivt på virkningen, én der kan sige: Jeg 
ved, at jeg lider. Som vores tekst siger om 
ugidelighed: ”Den ugidelighed man ikke er sig 
bevidst, og ugideligheden man er sig bevidst, 
står tusinde mil fra hinanden”2, det er i fuldt 
mål også gældende for virkningen. 
 

 
Diagram over totalpsykens komponenter inspireret af 
Jungs syn 
 

Det, at det af og til skete, at en eller anden 
trods mørke udsigter faktisk voksede ud over sig 
selv, blev mit mest værdifulde erfarings-
grundlag. Jeg havde nemlig i mellemtiden 
indset, at de største og vigtigste problemer i 
livet dybest set alle er uløselige; det skal de 
også være, fordi de udtrykker den nødvendige 
polaritet, som hvert selvregulerende system 
rummer. De kan ikke løses, men kan kun ’vokses 
ud over’. Derpå spurgte jeg mig selv, om mon 
ikke denne mulighed for at ’vokse ud over’, det 
vil sige den videre sjælelige udvikling, er den 



normale foreteelse, og at det derfor er den 
fortsatte forbliven i en konflikt, der er det 
sygelige. Egentlig burde alle mennesker besidde 
dette højere niveau, i det mindste som kim, og 
kunne udvikle potentialet under gunstige 
betingelser. Når jeg under udviklingsforløbet 
iagttog, hvordan disse mennesker roligt og stille 
og lige som ubevidst, voksede ud over sig selv, 
så bemærkede jeg, at deres skæbner for så vidt 
alle havde noget til fælles, nemlig at det nye 
var opstået på grund af en ydre eller indre 
obskuritet hos dem; de tog det til sig og voksede 
derefter opad. Jeg betragtede det som typisk, 
at nogle indoptog fornyelsen fra ydre forhold, 
andre fra indre, eller rettere, hos nogle voksede 
det udefra og indad og hos andre indefra og 
udad. Men det nye kom aldrig udelukkende fra 
det ydre eller udelukkende fra det indre.  Hvis 
det kom udefra, så blev det en dyb, inderlig 
oplevelse. Hvis det kom indefra, så blev det en 
ydre hændelse. Men det blev aldrig sat i værk 
ved en overlagt og bevidst handling; det er 
mere som om, det er tilflydt i tidens løb.  
 

Det er i den grad tillokkende for mig at finde et 
formål eller en metode i alt, at jeg med vilje 
udtrykker mig meget abstrakt, for ikke at være 
forudindtaget, thi det nye skal ikke bare være 
dette eller hint, for så ville der blive produceret 
en opskrift af det, som man kunne 
mangfoldiggøre ’maskinelt’, og det ville så 
endnu en gang være ”det rigtige middel” i 
hænderne på ”det forkerte menneske”. Det har 
nemlig gjort det dybeste indtryk på mig, at det 
skæbnebestemte nye sjældent eller aldrig 
modsvarer den bevidste forventning, og, hvad 
der er endnu mærkeligere, at selv om det er i 
strid med de rodfæstede instinkter, som vi 
kender dem, så er det alligevel en sjældent 
træffende fremstilling af personlighedens 
helhed, en fremstilling, som man ikke kunne 
forestille sig mere fuldstændig.  
 

Og hvad gjorde disse mennesker for at udvirke 
det befriende fremskridt. Så vidt jeg kan se, 
gjorde de ikke noget (wu wei3), men lod dét 
ske, som mesteren Lü Dsu anfører, at lyset 
roterer ifølge sine egne love, når man ikke 
opgiver sin vanlige beskæftigelse. Det at lade 
det ske, at gøre det ved intet at gøre, Mester 
Eckharts ’give slip på sig selv’ blev for mig en 
nøgle, hvormed det var muligt at åbne vejens 
døre: Man skal kunne give psykisk slip. Hos os er 
det en sand kunst, hvori talløse mennesker intet 
begriber, idet deres bevidsthed evig og altid 
blander sig ved at hjælpe, korrigere og negere 
og kan i alle tilfælde ikke lade de almindelige 

psykiske procesforløb i fred. Opgaven burde jo 
være enkel nok. (Hvis ikke lige netop det enkle 
var det allersværeste!). For det første består 
den udelukkende i, at et eller andet fantasi-
fragment endelig betragtes objektivt i sin 
udvikling. Intet burde være enklere, men her er 
det vanskelighederne sætter ind. Man har 
tilsyneladende ingen fantasi-fragmenter – og dog 
– men det er for dumt – tusinde undskyldninger 
tårner sig op. Man kan ikke koncentrere sig om 
det – det er kedeligt – hvad skulle der også 
komme ud af det? – det er ’intet andet end’ – 
osv. Bevidstheden protesterer livligt, ja den 
synes tit at være parat til at slippe den 
spontane fantasi løs, til trods for at den dybere 
indsigt og selve formålet går på at lade den 
psykiske proces forløbe uden indblanding. 
Herunder befinder bevidstheden sig i 
krampetilstand. 
 

Lykkes det at overvinde startvanskelighederne, 
så sætter afvisningen ind bagefter og forsøger 
at tyde fantasi-fragmentet, at klassificere, at 
æstetisere eller at nedvurdere. Fristelsen for at 
gå med på den er næsten uimodståelig. Efter 
den afsluttende sande selviagttagelse kan man 
roligt overlade tøjlerne til bevidsthedens 
utålmodighed; man skal endda gøre det, for 
ellers opstår der generende hindringer. Men 
under hver iagttagelse bliver bevidsthedens 
arbejde på ny skubbet til side. 
 

 
 

I de fleste tilfælde er resultatet af 
anstrengelserne i starten ikke særligt opmun-
rende. Det drejer sig mest om fantasispind, der 
ikke tydeligt afslører et hvorfra eller hvorhen. 
Måden, hvorpå man når fantasien, er forskellig 



for den enkelte. Nogle har nemmest ved at 
skrive den ned, andre visualiserer den, og andre 
igen tegner og maler den med eller uden 
visualisering. Ved voldsomme bevidstheds-
kramper er det ofte kun hænderne, der kan 
fantasere; de modellerer eller tegner former, 
der er bevidstheden aldeles fremmedartede. 
 

Øvelserne skal fortsættes indtil bevidstheds-
krampen løser sig, indtil man med andre ord kan 
lade dét ske, som er øvelsens andet øjemed. 
Derved opstår der en ændret holdning. En 
holdning, der også accepterer det irrationelle og 
det ubegribelige, simpelthen fordi det er 
uundgåeligt. Indstillingen ville være gift for 
den, der alligevel allerede er blevet overvældet 
af det, som blot sker. Men den er af den største 
betydning for den, der kun bruger den bevidste 
dømmekraft til valget af det, der bedst passer 
til hans bevidsthed ud fra det, som blot sker og 
derved gradvist er gledet ud af livets strøm er 
endt op i smult dødvande. 
 

Begge har de lært at tage imod det, som sker 
for dem. (Som Mester Lü Dsu anfører: ”Når et 
gøremål melder sig hos os, så skal man tage sig 
af det; når sagerne opstår hos os, så skal man 
forstå dem helt til bunds”4). Den ene vil nu 
hovedsageligt anerkende det, som kommer til 
ham udefra og den anden det, som kommer 
indefra. Og ifølge livets forordning vil den ene 
anerkende det udefra, som han førhen aldrig 
anerkendte, og den anden anerkende indeni, 
hvad han førhen altid ville have udelukket. 
Denne omvendelse af menneskets væsen 
betyder en udvidelse, ophøjelse og berigelse af 
personligheden, dersom man ved siden af 
omvendelsen holder fast i sine tidligere 
værdier, hvis de da ikke var ren indbildning. 
Fastholdes de ikke, så forfalder mennesket til 
den modsatte side og geråder fra habilitet ud i 
inhabilitet, fra tilpasning ud i det modsatte, fra 
mening ud i meningsløshed, ja endda fra fornuft 
og ud i åndelig forstyrrelse. Vejen er ikke fri for 
farer. Alle goder har sin pris, og personligheds-
udviklingen hører blandt de mest bekostelige 
affærer. Det handler om det at sige ja til sig 
selv – og om at betragte sig selv som et alvors-
fuldt gøremål, og hele tiden er bevidst om det 
man gør, og altid holder sig gøremålet for øje 
selv i alle dets dubiøse aspekter – et gøremål, 
der i sandhed går ind til selve marven. 
 

Kineseren selv kan lide på hele sin kulturs 
autoritet. Vælger han at gå den lange vej, så 
gør han det mest anerkendte, af det han i det 
hele taget kan gøre. Vesterlændingen har 
derimod al autoritet imod sig i intellektuelt, 

moralsk og religiøst henseende, forudsat at han 
reelt ville følge vejen. Derfor er det så 
uendeligt meget nemmere at eftergøre den 
kinesiske måde og lade den europæiske 
hovedpine være, eller nemmere endnu, at søge 
vejen tilbage til den europæiske middelalders 
kristne kirke og genoprette den europæiske 
mur, som skal adskille sande kristne mennesker 
fra de omkringboende fattige hedninge og 
etnografiske mærkværdigheder. Den æstetiske 
eller intellektuelle flirt med livet og skæbnen 
får her en brat afslutning. Skridtet mod en 
højere bevidsthed leder helt bort fra al slags 
rygdækning og sikkerhed. Mennesket skal helt 
forlade sig på, at kun med sin integritet kan det 
komme videre, og kun dets integritet kan 
beskytte det mod, at dets vej ikke bliver til et 
absurd eventyr. 
 

Om den ene nu modtager sin skæbne udefra 
eller indefra, så forbliver oplevelserne og 
hændelserne på vejen de samme. Jeg behøver 
ikke at sige mere om de mangfoldige ydre og 
indre oplevelser, hvis grænseløse forskellighed 
jeg alligevel ikke kan beskrive udtømmende. 
Det ville også være uden betydning i forhold til 
vores tekstforklaring. Derimod er der meget at 
sige om de psykiske tilstande, der ledsager det 
videre udviklingsforløb. Disse psykiske tilstande 
omtales nemlig symbolsk i teksten, og det i 
symboler, som jeg i mange år har kendt en del 
til gennem mit arbejde. 
 

 
 

"In the...bodily existence of the individual...are...two... 
polarities, a p'o soul (or anima) and a hun soul (animus). 
All during the life of the individual these two are in 
conflict, each striving for mastery. At death they separate 
and go different ways. The anima sinks to earth as kuei, a 
ghost-being. The animus rises and becomes shen, a spirit 
or god." [Cary Baynes, ed.; Richard Wilhelm and C. G. 
Jung, The Secret of the Golden Flower, (Harcourt Brace 
Jovanovich, 1962), p.64] 



Den kinesiske drage 
Første del af artikel fra Wikipedia, ovesat af Skye 

 

 

 

Den kinesiske drage afbildes som en lang, 
skælbeklædt, slangelignende skabning med fem 
kløer. I modsætning til de vestlige drager, som 
star på fire ben, og som almindeligvis betragtes 
som onde, har den kinesiske drage længe været 
et stærkt og lykkebringende symbol i kinesisk 
kunst og folkelig kultur. Traditionelt står den 
kinesiske drage også som legemliggørelsen af 
det maskuline yang-princip, og forbindes med 
vejrfænomener, idet den bringer regn og vand 
til det store land, hvis landbrug er helt 
afhængigt af vandet. Dragens kvindelige 
modpart er Fenghuang, Fugl Føniks. 
Dragen bruges undertiden I vesten som Kinas 
nationalsymbol. Men denne anvendelse er 
sjælden både i Folkerepublikken Kina og 
Taiwan. 
For det første har dragen historisk været symbol 
for kejseren af Kina. Fra Yuan-dynastiets tid var 
det ikke tilladt for almindelige borgere at 
benytte sig af symbolet. Dragen havde en 
genopkomst i Qing-dynastiet, hvor den optrådte 
på nationale flag. 
 
For det andet har dragen i kulturer under 
europæisk indflydelse nogle aggressive og 
krigeriske konnotationer, som de kinesiske 
regeringer har søgt at undgå. Det er af denne 
årsag, at pandaen fra kinesisk side er blevet 
lanceret som nationalt symbol. I Hong Kong er 
dragen imidlertid en integreret del af byens 
officielle varemærke. 
Mange kinesere benytter betegnelsen “dragens 
efterkommere” som udtryk for deres etniske 
tilhørsforhold. Dette bredte sig især i 
1970’erne, da de forskellige asiatiske 
nationaliteter søgte dyresymbolik som udtryk 
for identitet. Mongolerne anvendte tilsvarende 
ulven og tibetanerne aben. 

I nutidens kinesiske kultur anvendes dragen 
mest som dekoration, men det er tabu at 
misbruge tegnet. For eksempel kørte 
sportsfirmaet Nike en reklamekampagne, hvor 
den amerikanske basketballspiller LeBron James 
besejrede en drage (og bankede en kung fu-
mester). Den blev omgående censureret af den 
kinesiske regering efter at have skabt folkelig 
utilfredshed pga. den manglende respekt. 
En række kinesiske ordsprog og talemåder 
indeholder også referencer til dragen, for 
eksempel: “Jeg håber min søn vil blive en 
drage” (blive stærk og succesfuld som en 
drage).  
 

 
Skrifttegnet for  drage 

 

Den kinesiske drags oprindelse 
Hongshan kulturens c-formede jadedrage 
betragtes som prototype på kinesiske dragger. 
Den kinesiske drages oprindelse er uklar, men 
mange eksperter er enige om at den er 
udsprunget af forskellige stammers totem. 
Nogle har foreslået, at den kommer fra en 
stiliseret afbildning af eksisterende dyr som 
slanger, fisk eller krokodiller. Som eksempel på 
dette kan nævnes området Banpo i Yangshao-
kulturen i Shaanxi, hvor et aflangt slange-
lignende fiskemotiv udgjorde den såkaldte 
drageport. Den tilhørende legende bruges som 
analogi for den kraft og de bestræbelser, som 
er nødvendige, for at overvinde modstand og 
opnå succes. 
Et alternativt synspunkt, som fremføres af He 
Xin, er, at de tidlige drager afbildede en 
krokodilleart, crocodylus porosus, en fortidig 
kæmpekrokodille. Krokodiller er kendte for 
meget præcist at kunne sanse ændringer i 
lufttryk og reagere på regn under optræk. Dette 
kan tænkes at have været basis for dragens 
mytiske vejrkontrollerende egenskaber, særligt 
hvad regnen angår. Herudover er der 
overleveringer om tilbedelse af krokodiller i 
andre fortidskulturer blandt andet babyloniere, 
indere og mayaer. Forbindelsen til krokodiller 
understøttes også af de gamle overleveringer, 
hvor store krokodiller synes at være en variant 
af dragen, således i beretningen om Zhou Chuo 
om en kriger fra Jin-dynastiet, som sagdes at 
have dræbt en “drage” som hjemsøgte hans 
hjembys vådområder, og som syntes at have 
lighedstræk med en krokodille. 



Andre har foreslået at dragens skikkelse er en 
sammensmeltning af forskellige stammers 
totemdyr. Den snoede slange eller drage 
spillede en meget vigtig rolle i tidlig kinesisk 
kultur. Mytiske skikkelser som Nüwa og Fuxi 
afbildes med slangekrop.  
 

 
Nüwa og Fuxi 

 

Nogle eksperter anfører, at den første 
legendariske kejser af Kina, Huang Di, den gule 
kejser, førte en slange i sit våbenskjold. Hver 
gang, han overvandt en anden stamme, 
inkorporerede han den besejrede fjendes 
symbol i sit våbenmærke. Dette kunne forklare, 
hvorfor dragen synes at forene flere forskellige 
dyrs egenskaber. 
Snoede drageformer er specielt blevet fundet i 
Hongshan-kulturen, men hvorfor opstod denne 
stil akkurat blandt dette folk? Sandsynligvis 
giver fundene i dette område af ”sovende” 
dinosaur-fossiler en forklaring på dette.  
 

Fra dens oprindelse som totem eller en 
stiliseret gengivelse af dyr, har den kinesiske 
drage udviklet sig til et mytisk væsen. Den 
lærde Wang Fu fra Han-dynastiet nedskrev 
kinesiske myter, hvor dragerne har ni 
anatomiske karakteristika. Folk maler dragen 
med hestehovede og slangehale, derudover 
taler man om ”tre led” og ”ni kendetegn”, de 
tre førstnævnte er fra hoved til skulder, fra 
skulder til bryst og fra bryst til hale, og de ni 
kendetagn er som følger: Horn som minder om 
en kronhjorts, hoved som en kamel, øjne som 
en dæmon, hals som en slange, bug som en 
musling, skæl som en karpe, kløer som en ørn, 
poter som en tiger, ører som en ko. På hovedet 
bærer den en stor knude som et 
udmærkelsestegn ved navn chimu. Hvis en 
drage mangler denne, kan den ikke stige op til 
himlen. 

Andre kilder giver varierende angivelser for de 
ni kendetegn. Sinologen Henri Doré angiver 
følgende karakteritika for en sand drage: 
”Hjortehorn, kamelhovede, dæmonøjne, 
slangehals, skildpaddeindvolde, høgekløer, 
tigerpoter, koører. Og den hører med sine horn, 
idet dens ører har mistet hørelsen.” Han 
anfører, at ”andre mener, at drager har 
kaninøjne, frømave, karpeskæl”. Andre 
fabeldyrs anatomi, herunder kimæren og griffen 
er tilsvarende sat sammen af vilde dyr. 
Beskrivelsen af den kinesiske drages fysik er 
ofte koncis, af de 117 skæl er de 81 af yang-
essens (positive) og de 36 af yin-essens 
(negative). Den uheldsvangre indflydelse fra 
den sammensætning (hhv. 9x9 og 4x9, altså 
bygget på hhv. laveste ulige (32) og lige (22) 
kvadrattal, red.) bliver draget til indtægt for 
dragens destruktive og aggressive sider. Ligesom 
vand kan bringe ødelæggelse, så kan drager 
gøre det i form af oversvømmelser, tidevand og 
storm. Mange af de værste oversvømmelser 
henregnes til, at dødelige mennesker har 
ophidset drager. 
Mange afbildninger af orientalske dragger viser 
en skinnende perle under dens hage. Perlen 
associeres til velfærd, lykke og fremgang. 
Kinesiske drager afbildes undertiden med 
flagermuslignende vinger, men de fleste har 
ikke vinger, da deres flyveevner – og magiske 
evner til at kontrollere vejret mm. – er mytiske 
og ikke forstås som et resultat af deres fysiske 
udrustning. 
Denne beskrivelse stemmer overens med de 
kunstneriske gengivelser af dragen frem til 
nutiden. Dragen er derudover udstyret med en 
række overnaturlige evner og kræfter, den siges 
at kunne forklæde sig som en silkeorm eller 
blive så stor som hele universet, den kan flyve 
mellem skyerne eller dykke i vandet (ifølge 
Guanzi). Dragen kan danne skyer, forvandle 
vand til ild, blive usynlig eller lyse om natten 
(ifølge Shuowen Jiezi). I Singapores og andre 
landes folkeeventyr besidder dragen attributter 
fra de øvrige 11 dyreskikkelser i den kinesiske 
zodiak, herunder rotteknurhår, oksehovede og –
horn, tigerkløer og –tænder, kaninmave, 
slangekrop, hesteben, gedeskæg, abehjerne, 
hanekam, hundeører og grisetryne. 
 

Dragen som hersker over vind og vand   
De kinesiske drager er i folketroen stærkt 
forbundne med vand. De anses for at herske 
over alle vandmasser i bevægelse, såsom 
vandflad, floder, og have. De kan tage skikkelse 
af tornadoer og strømhvirvler. I denne egenskab 
er dragen mere menneskelignende i sin form, 



ofte afbildet som en menneskeskikkelse i 
kongedragt, men med dragehovede, som bærer 
kongens hovedbeklædning. 
Der er fire primære dragekonger, som hver 
repræsenterer et af de fire have: det østlige 
hav (Det Østkinisiske Hav); det sydlige hav (det 
Sydkinesiske Hav); det vestlige hav (ofte 
beskrevet som det Indiske Ocean) og det 
nordlige hav (ofte beskrevet som Baikal-søen). 
I kraft af denne forbindelse, ses dragerne som 
”ansvarlige” for vandrelaterede vejrfæno-
mener. I præmoderne tider havde mange 
kinesiske landsbyer (især de som lå tæt på 
floder og hav) templer viet til deres lokale 
“dragekonge”. I tørketid eller ved over-
svømmelse var det skik, at de lokale 
myndigheder ledede offerritualer og religiøse 
ceremonier for at formilde dragen og enten 
bede om regn eller regnens ophør. 
Kongen af Wu-Yue i de fem Dynastier og ti 
kongedømmers periode var kendt som 
"Dragekongen" eller "Havdragekongen” pga. sin 
aktivitet som hydro-ingeniør, som “tæmmede” 
havet. 
 
Dragen som symbol på kejserlig autoritet 
Mod slutningen af den første legendariske kejser 
Huang Dis regering sagdes han at være blevet 
udødeliggjort og steg til himmels i form af en 
drage, der mindede om hans våbenmærke. Da 
kineserne betragter Huang Di som deres 
forfader, refererer de undertiden til sig selv 
som ”dragens efterkommere”. Denne legende 
var medvirkende til brugen af dragen som 
kejserligt værdighedstegn. 
Dragen, specielt den gule eller gyldne med fem 
kløer på hver fod, var symbol på kejseren i flere 
dynastier. Kejsertronen blev kaldt dragetronen. 
I det sene Qing-dynasti, blev dragen oven i 
købet indsat i nationalflaget. Det var ikke 
tilladt for menigmand at bære klæder med 
dragesymbolet. På kejserlige paladser og graves 
trin findes dragen udskåret, således i Den 
Forbudte By i Beijing. 
I visse kinesiske legender fødes kejseren med et 
fødselsmærke som har form som en drage. 
Således fortæller en legende om en bonde som 
fødes med et sådant mærke og som til sidst 
overvinder det herskende dynasti og bliver 
grundlægger af et nyt. I en anden legende 
berettes om en prins som skjuler sig for sine 
fjender, men som kan genkendes på sit 
dragefødselsmærke. I modsætning hertil var 
kejserinden oftest identificeret med Fenghuang, 
Fugl Føniks. 
 

 

 
Moderne kinesisk dragetro 
I moderne tid synes dragetroen at være højjst 
sporadisk. Det er ganske få som anser drager for 
at være virkeligt eksisterende. Dyrkelsen af 
Dragekonger som herskere over vind og vand 
fortsætter imidlertid i mange områder og er 
dybt rodfæstet i kinesiske kulturtraditioner, 
bl.a. det kinesiske nytår. Legetøjsdrager (til at 
flyve med snor) anvendes også i disse festlig-
heder. Drager er også vidt udbredte som motiv i 
kunst og kunsthåndværk, de står for velsignelse 
og kraft. I kinesiske antikviteter ses dragen 
overalt. 
 

Afbildninger af dragen, stenalder 
Drager eller dragelignende afbildninger er 
blevet fundet i udstrakt grad i arkæologiske 
udgravninger over det meste af Kina. Den 
tidligste afbildning af en drage blev fundet ved 
en udgravning af Xinglongwa-kulturen. I 
udgravninger af Yangshao-kulturen i Xi'an har 
man fundet lerpotter med dragemotiv. 
Liangzhu-kulturen frembragte også drage-
lignende mønstre. Hongshan-kulturen i det 
indre Mongoliet frembragte jadedrage-
amuletter. En sådan tidlig form var svinedragen, 
som er et snoet, aflangt væsen med et hoved 
der minder om et vildsvin. Skrifttegnet for 
drage i den tidligste kinesiske skrift har en 
lignende snoet form, som jadedrageamuletterne 
fra Shangperioden. 
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