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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 
 

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. 51: 120 eks. Deadline, nr. 52: 20. december 

 
 

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  97 21 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/ 20 14 71 23  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 
Kunda*Linien er i denne udgave – som så ofte før 
- både godt pakket med stof… og forsinket! 
Der er naturligvis en slags sammenhæng dér, 
men det er lidt ironisk, når man kan mene, at for 
at kunne forholde sig konstruktivt til kundalini, 
så handler det først og fremmest om rytme og 
timing og en sanselig intelligens … og ikke 
primært mange ord!  
Ikke desto mindre er der god brug for at sende 
begreber og ideer på banen i dette felt, hvor 
mange har kastet sig ud i indre oplevelser inden 
først at have foretaget en grundig begrebs- og 
holdningsafklaring… og måske troet sig færdige 
med tankerne og begrebernes verden før 
modenheden faktisk indtraf. 
 

Som det står i foreningens ledesætninger, søger 
vi at skabe er forum, hvor forskellige meninger 
og perspektiver kan bringes frem og brydes. Det 
kommer også til udtryk i bladet, hvis indhold ikke 
nødvendigvis spejler foreningens eller 
redaktørens holdning (men forhåbentligt 
forfatterens!!). 
  

Det er glædeligt med den tilstrømning af indlæg, 
der har været på det seneste og vi modtager 
gerne mere stof fra læserne. 
I dette nummer bringes et par indlæg om Indisk 
spiritualitet og en opgave fra studiet til 
psykiatrisk sygeplejerske.  
Og man kan vel roligt sige, at den kontrast, som 
findes i billedet af på den ene side ashrammen, 
hvor man længselsfuldt og ihærdigt søger mod en 
indre forening, og på den anden side den 
psykiatriske afdeling for splittede sind, taler 
stærkt om det, vi er oppe imod: 
Den forjættelse der som kollektiv drift og 
forventning ligger om - i en østligt inspireret 
tilgang til det uudsigelige - at kunne hæve sig 
over menneskets grundlæggende splittelse, og - 
på den anden side - de komplikationer det 
projekt kan medføre i moderne vestlige sind 
fulde af stress, kompleksitet, uafklarethed og 
fremmedgørelse. 
Sidsel, som har skrevet opgaven, har besøgt os til 
møde i Tårnstudiet, og personligt har jeg oplevet 
det som en lille stråle af lys i et område som er 
fuldt af formørkelse og mistrøstige forhold.  
Jeg beder til, at Sidsel kan bevare sin 
ligefremme åbenhed og menneskelighed, selvom 
hun ikke blot går ind i denne vanskelige verden, 
men tilmed beskriver den på dens egne 
akademiske præmisser. 
Opgaven er den første af to. Den næste, som 
bringes i næste nummer af dette blad, handler 
om, hvorvidt man skal forsøge at 
”virkelighedskorrigere” psykiatriske patienter 
eller gå ind på deres forestillinger for at nå dem 
og bringe forløsning. 

Lene Skovmark, som skriver om, hvad der kan 
ske, når den kristne religion møder den indiske 
spiritualitet, kender vi også fra et møde i 
Tårnstudiet.  
Mange af disse møder har været meget 
inspirerende og ofte givet plads til den 
menneskelige kommunion (”gøre fællles”), som 
til hver en tid er vigtigere end alle de mange 
ord.  
  
 

Møder i Tårnstudiet: 
Mødesæsonen slutter som tidligere annonceret  
Torsdag d. 6. december kl. 19.00. 
Møder i næste sæson, Tårnstudiet, 
Vesterbrogade 405, København V. 
Fast dato: Anden torsdag i hver måned, dog maj: 
tredje torsdag, alle dage kl. 19.00, pris 40,- kr.: 
Torsdag d. 10. januar 
Torsdag d. 14. februar 
Torsdag d. 13. marts 
Torsdag d. 10. april 
Torsdag d. 15. maj 
 

 

Som redaktør slipper jeg nok ikke for atter at stå 
for skud, når det der med forsinkelser igen skal 
undskyldes og forklares, og oven i købet er det 
ikke kun bladet, det handler om.  
Men måske er der lys for enden af et par af de 
efterhånden talrige tunneller: 
 

- I sidste nummer annonceredes, at vi har fået 
foræret et parti af Lee Sannellas banebrydende 
bog om Kundalini af en af oversætteren Thomas 
Valentin Blooms (Jung-forelæsninger mm.) 
amerikanske bogkontakter.  
Hele proceduren med at få ordnet fragt og 
betaling heraf – det drejer sig trods alt om 75 kg 
bøger – har trukket ud og trukket ud, og mest på 
den anden side af Atlanten, hvis det ellers stiller 
sagen i et mildere lys! 
Men nu skulle det være ganske vist, bøgerne 
forventes fremme senest primo december, så 
bestil et par stykker til juletræet! 
Pris 40,- kr. + evt. forsendelse.  
Salget støtter foreningens arbejde. 

 



- Hjemmesiden nærmer sig også langsomt en ny 
form. Kirsten Wulff Hansen arbejder sammen 
med Peter Ohrt om at lægge ny tekst og grafiske 
elementer ind på nettet. 
Det foreløbige resultat kan beskues her: 
http://hjem.get2net.dk/kundalini/ny/  
 

Her vil man også kunne nyde synet af vores nye 
logo!  
Det eneste forslag, som kom ind i den store 
konkurrence udskrevet i sidste nummer, var en 
fin illustration, Kirsten havde sakset fra en 
gammel artikel – ophav uvist - og som vi var 
enige om både æstetisk og mht. symbolik er 
bedre end det gamle logo.  
Om det så eventuelt er rigeligt svævende og 
kosmisk for nogle, må tiden vise. 
Logoet har i så fald også en lille sød makker med 
lidt mere ”jordforbindelse”! 
 

 

- Dette blad rundsendes undtagelsesvist som 
.pdf-fil til en mailliste, der primært består af 
mennesker, som har henvendt sig til netværket 
for at søge information eller støtte, men uden at 
melde sig ind i foreningen. 
Dette skal forstås som en smagsprøve og 
opfordring til at melde sig ind og bl.a. modtage 
dette rigt facetterede blad.  
Det er svært at vælge et repræsentativt 
prøveeksemplar, da hvert nummer har sine egne 
linier, men den overordnede Kunda*Linie er klar: 
åben, favnende, ofte lidt forsinket, men som det 
fremgår af udgivelsesnummeret meget stabil. 
Dette blad er nummer 51 i rækken, så dermed 
når budskabet ud for 3 x 17. gang! 
 

- Medlemmer, som modtager bladet, opfordres 
omvendt til at melde sig til maillisten, som bl.a. 
kan tages i brug for at meddele om aflysninger – 
det er dog endnu ikke sket – eller arrangementer 
som ikke når at blive annonceret i bladet. 
Henv.: skyelof@hotmail.com  
 

Betaling 
Det koster 125,- kr. pr. år at være medlem. 
Der afregnes fra indmeldelsesdato og et år frem 
På adressemærkaten står fremover med småt:  
NB: XX.XX. -’XX (= dato for NY BETALING)  
Dette er en ændring af tidligere praksis, hvor 
dato for sidste betaling var noteret, og hvor 
enkelte medlemmer har troet, at de var et år 
bagud.  
Når dato for ny betaling nærmer sig, vedlægges 
girokort i bladet som påmindelse. Indbetaling kan 
dog også ske via Netbank eller overførsel til 
konto. Detaljer herom på omslagets inderside. 
 
Glædelig Vinter 
Om man vil tolke et juletræ med lys i toppen 
som en oplyst skikkelse med sølv- og 
guldguirlander i spiralsnoninger som nadier er 
vist også et temperamentsspørgsmål. Det var slet 
ikke meningen at julen skulle nærme sig og jeg 
håber ikke, at have fået læsernes 
temperamenter på kogepunktet med disse 
skamløse forsinkelser, så sammen med guirlande-
maskotten til venstre vil jeg glatte ud, sige 
undskyld og på gensyn til januar! /Skye 
 

Mørk er november og løvfaldet slut 
vandet begynder at fryse 
lyset fra solen og blomsterne brudt 
da må vort hjerte selv lyse 
 

synge vil vi – legen er magt 
mer’ end beregning forstand og foragt 
værn mod det sorte og tomme 
 

Om der driver dødeligt dræ 
vil vi dog elske og plante et træ 
frugter kan uspået komme 
 

  Trad./ Thorkild Bjørnvig 



Fra Ashram til Andedam 
Ved Lene Skovmark, sygeplejerske og cand.theol. 
 

 
 

Udfordringen fra Østen 
”Velkommen tilbage... der er langt fra Indien til 
Danmark og måske endnu længere fra 
ashrammen til andedammen!” Sådan skrev en 
god ven, da min mand og jeg i december lige var 
vendt hjem fra et tre måneders dialogprojekt i 
Sydindien. 
Indiens folkereligiøsitet og spiritualitet 
overvælder én. I mødet med den flere årtusind 
gamle hinduistiske (og buddhistis-ke) 
visdomstradition og åndelige praksis, bliver ens 
tro, teologi og måde at være kirke på i Vesten, 
udfordret. Og opfattelsen af kristendommen som 
eneste vej til frelse bliver sat i perspektiv.  
 

At finde sig selv – at finde Gud 
”Hvem er jeg?” Det centrale spørgsmål stillede 
den indiske guru Ramana Maharshi (død 1950). 
Han gav det enkle svar: gennem meditation og 
selvransagelse kan du finde din sande identitet – 
hvem du er, inderst inde, hinsides tanker, 
følelser, krop og livets omstændigheder. En 
grundtanke i hinduismen er, at alt er 
guddommeligt, og at mennesket har en 
guddommelig kerne. Ved at komme i kontakt 
med denne kerne, finder vi ikke bare os selv, 
men selve guddommen.  
 

 
Ramana Maharshi (1879-1950) 

En og anden røst fra andedammen vil straks 
indvende, at mennesket er en synder, og at Gud 
må søges og findes uden for os selv. Og at 
selvfordybelse kun vil føre til selvoptagethed. 
Faren for selvoptagethed kan naturligvis være 
der. At vi er syndere, det vil sige fremmedgjorte 
i forhold til vores oprindelse i Gud, er en 
smertelig erfaring - uanset om tilstanden er 
illusorisk eller reel. Men en ensidig vægtlægning 
på mennesket som en synder skaber unødig 
afstand til mennesker af anden religiøs 
overbevisning og sætter kunstigt skel mellem 
religionerne. 
 

 
 

Udfoldelse af Gudsbilledet, det sande Selv 
Ifølge kristen tankegang er Gud ikke adskilt fra 
sin skabning. Gud er både transcendent, hævet 
over det skabte og immanent, iboende, i den 
skabte verden. 
Mennesket bærer Guds billede i sig og kan derfor 
gennem selvbesindelse nå til kundskab om og 
kendskab til Gud. Guds-billedet opfattes i den 
kristne tradition som et potentiale, der kan 
udfoldes, så jeg bliver den, jeg er skabt til at 
være. Mennesket er skabt til at ligne Gud, til at 
blive som Gud.  I denne proces bliver jeg mig 
selv, jeg bliver til, som Kierkegaard udtrykker 
det. Udfoldelsen af Gudsbilledet er ikke 
selvudvikling i populær forstand, men man kan 
tale om en udfoldelse af det sande Selv.   
 

Menneskets vej til Gud 
”Religionerne er menneskets vej til Gud, mens 
kristendommen er Guds vej til mennesket”, lyder 
det fra andedammen. Denne frase er meget 
udbredt, men afslører manglende kendskab til 
essensen i religionerne. Forholdet mellem 
religionerne og kristendommen (som jo også er 
en11 religion), er mere komplekst end som så. 
Dels kommer det Guddommelige til mennesket i 
Østens spiritualitet, dels er der for den kristne 
en vej at gå.  



Den, der i Østen åbner sig for det Guddommelige 
og søger oplysning gennem meditation og askese 
har en stærk bevidsthed om, at indsigt er noget, 
der gives. Oplysning er noget, der sker med én – 
man bliver oplyst. Det gives af nåde og modtages 
passivt. Østen lægger vægt på åndelig disciplin, 
meditation, øvelse i at overvinde egoet og at 
udvikle medfølelse. Disciplinen bereder vejen for 
den guddommelige inspiration. 
 

 
Undervisning i Kristuskransen i Indien 

 

Den aktive og den passive vej 
Også i den kristne tradition er disciplinen en 
nødvendighed for åndelig vækst. I østortodoks 
teologi skelner man mellem menneskets aktivitet 
gennem åndelige øvelser (bøn, faste, læsning og 
ritualer) og den passive tilegnelse af nåden og 
frelsen – den aktive og den passive vej til 
forening med Gud. Paradokset i samspillet 
mellem mennesket og Gud sammenholdes hos 
Paulus, når han formaner de troende til at 
arbejde på deres frelse med frygt og bæven – 
”for Gud er den, der virker alt”.  
 

 
Jan Vermeer: Kristus hos Martha og Maria, 1654-55 

Jeg fristes til at spørge: skyldes det i 
virkeligheden bekvemmelighed, når vi i vor 
lutherske folkekirke lægger så stor vægt på den 
passive modtagelse af nåden? 
Faktisk findes det aktive aspekt i vores lutherske 
tradition. Luther selv har et langt mere 
nuanceret og dynamisk syn på for eksempel 
retfærdiggørelse end lutheranerne har.            
Han advarer mod billig nåde, hvor frelsen ikke 
koster, og hvor syndernes forladelse bliver en 
sovepude. Han understreger, at den tilregnede 
retfærdighed skal udfolde sig i den troendes liv, 
så han faktisk bliver retfærdig. Og Grundtvig 
kalder kristenlivet for et Kristus-liv, hvor Kristi 
eget liv udfoldes i den troende. 
 

 
Tegnet for AUM 

 

Semper major - Sandheden er altid større 
”De må jo forstå, at kristendommen er 
sandheden!”, lød en røst, da jeg, hjemme igen, 
delte indtryk fra Indien. Var jeg nu ikke for 
positiv over for hinduismen?  
Tja, men nu er der bare det at sige til det, at det 
jo er Kristus, der er Sandheden, og ikke 
kristendommen! Kan vi være tilbøjelige til at 
forveksle Sandheden med den del af den, vi har 
fået betroet i (vores udgave af) kristendommen? 
Kirken vidner gennem sin praksis og teologi om 
Jesus Kristus, som er sendt af Gud - til verdens 
frelse. Men der er mange begrænsninger i kirkens 
udtryk, præget som den er af vestlig kultur og 
tankegang. Dogmer vil altid kun være forsøg på 
at sætte ord på det uudsigelige, som dybest set 
ikke kan forklares med ord. 
Hos de kristne mystikere findes udtrykket 
Semper Major (altid større). Sandheden er altid 
større end det, vi indtil nu har set og erfaret! 
Gud har åbenbaret sig fuldt ud i Jesus Kristus, 
men vi ser kun stykkevis. Kristus selv er større 
end kristendommen, og hans nærvær kan spores 
overalt i verden. Derfor vil jeg hævde, at 
mennesker i andre traditioner kan gå 
Kristusvejen, uden nødvendigvis at kende den 
kirkelig udgave af Kristus. 



Kristusvejen er kærlighedens vej 
Vi mødte nogle indere, som ikke er hinduer, men 
tilbeder Gud som Nådeslyset hinsides kaste, 
dogmer og religion. Gennem meditation og 
uselvisk tjeneste søger de forening med det 
guddommelige Nådeslys. Vi besøgte dem i deres 
ashram, hvor de hver dag bespiser hundredvis af 
fattige. Det gjorde indtryk at opleve deres 
selvhengivelse i tjenesten for andre. Er det ikke 
netop det, Jesus selv gør og opfordrer sine 
disciple til?  
Jesus spørger ikke efter de rigtige meninger om 
ham, men tager imod den, der gør Guds vilje. At 
tro på Jesus er at følge ham på overgivelsens og 
kærlighedens vej. Den Opstandnes veje er 
uransagelige - han færdes frit overalt og 
inspirerer mennesker til sand indsigt og til 
praktisk tjeneste. 
 

 
 

Vi er alle søgende 
I Indien mødte vi mange vesterlændinge, som 
henter inspiration til deres åndelige vej, blandt i 
Ramana’s ashram. Nogle har det bedste med fra 
deres kristne baggrund, andre tager afstand fra 
kirken, fordi de ikke er blevet respekteret eller 
mødt i deres åndelige søgen. De vil ikke nøjes 
med ord og dogmer, men søger spiritualiteten, 
den levede tro. 
”Hvad skal det til for med al den søgen?”, lød 
endnu en røst hjemme. En kristen er selv 
søgende og på vej (eller skulle gerne være det). 
Han søger større indsigt i Sandheden, større 
kendskab til Jesus Kristus og stræber efter at 
blive en sand efterfølger. Jesus er Vejen, 
Sandheden og Livet, men ikke i eksklusiv 
betydning. Udsagnet må ikke reduceres til et 
dogme, som bruges til at sætte skel og dømme 
nogen ude. Jesus har sonet forholdet mellem 
Gud og menneskeheden, så der er fri adgang til 
Gud. Det er beskrevet symbolsk ved at 
forhænget til det Allerhelligste i Templet 
flængedes ved Jesu død. 

 
 
Fra røret i andedammen til roen i ashrammen 
Vi erkender stykkevis. Det betyder, at vi med 
ydmyghed må dele dets stykke af sandheden, 
som vi har fået betroet og tage imod  
den indsigt, Gud har givet til menneskeheden 
gennem andre mennesker og andre religioner.  
I mødet med andre religiøse erfaringer og 
traditioner må vi skelne mellem det sande og 
dets skin. Det gælder for øvrigt også i høj grad 
inden for kirke og kristendom!! Men vi må ikke 
kun tænke i forskelle eller standse ved en 
teologisk vurdering af fænomenerne og idéerne. 
Vi må bestræbe os på at mødes med og ikke kun 
forholde os til andre. Gå bag om de kulturelle 
udtryk og ned i dybden i de religiøse traditioner, 
hvor strømmene løber sammen. 
 

Mødet med ashrammens visdom og spirituelle 
praksis udfordrer kirken til at give teologi og 
dogmer nyt indhold, og til at genopdage sin egen 
spiritualitet og åndelige praksis. Vi må bevæge 
os fra røret i andedammen og til roen i 
ashrammen, hvor der er rum for fordybelse og ny 
inspiration - og mulighed for at tænke større, om 
alt! 
 
Læs mere: www.aabentland.dk   
 
 
 



Indisk livskunst  
-filosofiske spørgsmål og understøttende øvelser  
Morten Tølbøll  
 

 
 

Filosofiske spørgsmål: Hvem er jeg?  
Den store indiske mester Ramana Maharshi 
brugte spørgsmålet Hvem er jeg? som sin 
væsentligste meditationsteknik. Når han lærte 
andre meditation, anvendte han dette spørgsmål 
som et universelt koan: Hvem er jeg? Dette 
spørgsmål åbner bevidstheden indefter mod 
kilden.  
Har du nogensinde prøvet at vende blikket indad, 
og spørge dig selv: ”Hvem er jeg?”  
Hvad ser du? I første omgang ser du sikkert dine 
tanker, denne strøm af erindringer, indre 
monologer, sansninger, stemninger, 
kommentarer, associationer, fantasier,  
arrangementer, planer og projekter.  
 

Det er overfladen på Heraklits flod. Det er 
overfladen på tidens flod. Din tænkning foregår i 
tid. Dine tanker er ord og billeder der virker i 
denne strøm. Men som den indiske filosofi 
hævder, så indeholder denne strøm ikke blot din 
personlige historie, den indeholder også en 
kollektiv og en universel historie – tilsammen en 
historie som består af billeder. Disse billeder er 
formdannelser af energi, kreative opspændinger, 
en art stof, om end på et højabstrakt plan. 
Billederne eksisterer med andre ord i selve 
stoffets bevægelse, og derfor ikke kun i din 
mentale aktivitet, men også udenfor dig i 
naturen. Din tænkning udspringer altså af et 
bundløst dyb af billeder der flyder i selve 
naturens bevægelse.  
 

I spørgsmålet om hvem du er, må du derfor også 
gå ind i en undersøgelse af selve tidens væsen.  
 

Den indiske filosofi hævder, at tidens bevægelse 
i sig selv er en negationskraft. Tiden er én stor 
negation af nuets ubevægede væren, som er det 
umanifesterede, selve kilden: det Gode, det 
Sande og det Skønne (Gud, Brahman). 
Negationskraften er således kraften bag verdens 
manifestation. Denne manifestation, hævder den 
indiske filosofi, er opstået på baggrund af en 
vældig universel vision, som hidrører fra tidligere 
universer. På den måde opstår fremtiden og en 
udadgående skabende bevægelse; en bevægelse 
som kan sammenlignes med dét man indenfor 
videnskaben kalder The Big Bang.  

I den udadgående bevægelse bliver den store 
vision, på grund af negationskraften, splintret i 
mange billeder, som nu bliver en slags 
erindringer om den store vision. På den måde 
opstår fortiden og en længsel tilbage mod 
oprindelsen, det umanifesterede. Og så skabes 
der en tilintetgørende tilbagebevægelse.  
 

Tidens bevægelse består således af to universelle 
bevægelser, som vi kunne kalde den udadgående 
bevægelse og tilbagebevægelsen. Skabelse og 
tilintetgørelse. Disse to bevægelser afspejles 
gennem hele universet i en mangfoldighed af 
forskelligartede livscyklusser; de er Samsaras 
hjul af op-cyklusser der følges af ned-cyklusser 
og omvendt (fx liv og død, succes og fiasko, 
glæde og sorg) – alt dette som ligger bag loven 
om karma og genfødsel. Dette univers anses fx 
for at være en reinkarnation af et tidligere 
univers, på samme måde som et menneske anses 
for at være en reinkarnation af en tidligere 
eksistens.  
 

 
 
Billederne i tidens bevægelse er altså splintrede 
spejlbilleder af den store vision om universet, og 
er baggrunden for manifestationen af Indiens 
hellige skrifter Vedaerne, som hævdes at være 
blevet ”hørt” af vismænd i tidernes morgen, og 
overbragt mundtligt over oceaner af tid. De er 
skygger, drømme, masker, fabler, eventyr, 
fiktioner. Derfor indbefatter Vedaerne både den 
mest sublime og svært tilgængelige filosofi, som 
fx i Upanishaderne, og gode folkeeventyr som 
Ramayana og Mahabharata (med den berømte 
Bhagavadgita), der med sine klare etiske 
budskaber fortælles i landsbytemplerne, til 
børnene som godnathistorier, og som er 
inspiration for store digtere som Rabindranath 
Tagore.  
 
På grund af negationskraften kommer billederne 
i tiden til kun at eksistere i forhold til deres 
negation. Fx eksisterer billeder af det 
magtfyldte, det perfekte og det gode kun i 
forhold til det afmagtsfyldte, det fiaskoprægede 
og det onde.  



Alle billeder indeholder altså en 
modsætningsstruktur. De mest universelle 
billeder inkluderer deres polære partnere, de er 
en art visionære mandala-strukturer eller 
yantrafelter. De mere kollektive og personlige 
billeder ekskluderer deres polære partnere. 
Dette kan dog ifølge billedernes logik ikke lade 
sig gøre, og resultatet er modsigelse og splittelse 
(lidelse).  
 

 
 
Hvis du nu prøver at iagttage din tankestrøm 
med mere opmærksomhed, opdager du, at din 
tænkning kredser omkring en central instans, 
nemlig den indre kalkulator – egoet. Egoet er en 
samlebetegnelse for din bevidstheds 
identifikation med tankerne, og derfor med 
tidens bevægelse. Tankestrømmen er en art 
malstrøm, en monoton selvkredsning, en 
evindelig kredsen om din egen fortid og fremtid, 
samt dine egne billeder af magt og afmagt, 
perfektion og fiasko, godt og ondt.  
 

Tidens to bevægelser, den udadgående 
bevægelse, fremtiden, og tilbagebevægelsen,  
fortiden, afspejler sig således i egoet. Egoet er 
bestandigt optaget af at vurdere nuet ud fra de 
billeder der flyder i tidens bevægelse. 
Vurderingerne består i at sige ja og nej, at 
retfærdiggøre og fordømme, at acceptere og 
benægte, at udvælge og udelukke.  
På den måde ekskluderes de universelle billeders 
polære partnere.  

Egoet vurderer altså nuet, dels ud fra tid, dels ud 
fra modsætninger. Egoet består simpelthen af tid 
og modsætninger, af fortid og fremtid, af magt 
og afmagt, perfektion og fiasko. Men i sine 
ekskluderende vurderinger består egoet også af 
modsigelse og splittelse. Bestandigt 
sammenligner egoet nuet med tidligere, og 
håber, begærer eller frygter noget andet. 
Dermed gør egoet nuets kendsgerninger til et 
problem. Og hermed skabes også den 
fundamentale modstand som er kendetegnende 
ved egoet. Modstand er det samme som 
negativitet i den ene eller anden form. Al 
negativitet er modstand. Negativitet går fra 
irritation eller utålmodighed til heftig vrede, fra 
dårligt humør eller tvær modvillighed eller 
selvmordsagtig fortvivlelse.  
 

Egoet, bevidsthedens identifikation med 
tankerne, danner altså et slags mønster, eller 
slør, der forhindrer dig i at se, at du indeholder 
en dimension der ligger langt dybere end din 
umiddelbare livssituation, der eksisterer i tid. 
Dermed skabes uvidenheden, og med 
uvidenheden lidelsen.  
 

Egoet er den instans i dig som får dig til at 
opleve dig selv som en tilskuer, en teoretiker 
eller en tvivler i forhold til dit eget liv. Egoet er 
den instans i dig, der skaber en oplevelse af, at 
alt der sker omkring dig, og méd dig, ikke angår 
dig, at du ikke er med i det, ikke involveret, at 
du ikke er hér, heller ikke andre steder, men 
udenfor, i betydningen borte.  
 

Når du er centreret i dit ego har du derfor din 
identitet i et fravær. Højst sandsynligt tror du, 
at du ér tankernes bevægelser, stemninger og 
overvejelser – eller, hvad der er det samme, at 
du ér din fortid og din fremtid. Din identitet 
kommer da fra din fortid, og du er afhængig af 
fremtiden til at give dig opfyldelse og 
tilfredsstillelse. Din identitet er med andre ord 
ét med din livssituation som eksisterer i tid.  
Og når din identitet på den måde kun eksisterer i 
fortid og fremtid er du ikke i stand til at være 
dig selv. Du kan kun være dig selv i nuet. Når du 
er dig selv i nuet er du ét med de eksistentielle 
kendsgerninger. Når du er fraværende i fortid og 
fremtid er du altså ikke dig selv. Du bestræber 
dig på at være noget andet end det du ér, du 
efterligner andre, fordi tiden ikke blot er din 
personlige historie, men også den kollektive 
historie.  
 

En sådan identitet er ikke blot én identitet. Den 
består af mange forskellige roller, som du spiller 
alt efter hvilken situation du er i. Det skyldes, at 
du i den kollektive tid bliver en slave af andres 
idéer og idealer. Dine handlinger bliver dermed 
præget af vægelsindethed og tvivl.  



Men hvad sker der når du i øjeblikke af undren og 
stilhed holder op med at vurdere nuet? Hvad sker 
der hvis du blot forholder dig opmærksomt og 
nærværende?  
 

- Har du prøvet blot at observere nuet, blot at 
registrere hvad der sker i øjeblikket, uden at 
gøre forsøg på at ændre noget eller forlade 
situationen?  
 

- Har du prøvet blot at beskrive det du 
observerer og sanser, at sætte det på ord, uden 
at lade dig fange ind af indholdet?  
 

- Har du prøvet at forholde dig åbent i forhold til 
øjeblikket, uden at bedømme dig selv eller andre 
som god eller dårlig?  
 

- Har du prøvet at decentrere dig selv fra dine 
tanker ved at øve dig i at se situationen gennem 
andres øjne? Fx en journalists, en 
filminstruktørs, eller en komikers?  
 

Det er i denne undrende stilhed at du stiller dig 
selv spørgsmålet Hvem er jeg? Og med dette 
spørgsmål stiller du også andre filosofiske 
spørgsmål. Du er i gang med en reel filosofisk 
undersøgelse af dig selv og verden. Du begynder 
at træne din opmærksomhed, du begynder at 
lægge afstand til strømmen af tanker, til tidens 
bevægelse, og derved kommer du mere og mere 
ind i nuet. Lidt efter lidt afvikler du 
identifikationen med tankerne. Din livssituation 
åbner sig og træder til side for den dybere 
dimension.  
 

Indisk livskunst går i al enkelhed ud på at adskille 
og afvikle denne identifikation med tankerne, for 
at nå ind til den dybere dimension, og 
herigennem blive befriet fra Samsaras hjul af 
lidelse. Du opdager at du ikke ér tankerne, at der 
i dit inderste findes en ren opmærksomhed som 
er fred, lys og kærlighed. I indisk filosofi ofte 
kaldet Selvet (Atman).  
 

Denne opmærksomhed synes at være en kvalitet 
ved nuet, og derfor er den også en kvalitet ved 
livet selv. På den måde opdager du, at livet selv 
er at være til stede i nuet med hele dig selv, i 
den selvforglemmende åbenhed og hengivelse til 
verden. Livet selv er derfor kærlighed. Dit 
inderste, opmærksomheden, er på den måde ét 
med livet selv, kærligheden.  
 

Denne enhed er kilden (Gud, Brahman): det 
Gode, det Sande og det Skønne i sig selv, ikke 
som billeder. Kilden er nuets ubevægede væren. 
I denne enhed har du med andre ord din identitet 
i et nærvær, et nærvær som både er essensen i 
dig selv, og essensen bag alt andet. Selvet 
(Atman) er således ét med Gud (Brahman).  
 

Når du lever ud fra denne kilde er du i sandhed 
dig selv, du lever i overensstemmelse med dit 
eget væsen, og derigennem opnår du autencitet, 
autonomi, beslutsomhed og handlekraft. 
Endvidere opnår du den selvforglemmende 
åbenhed og optagethed af verden der er en 
betingelse for kærlighed, spontanitet, livsglæde 
og visdom.  
 

Understøttende øvelser: Yoga  
Den helt centrale understøttende øvelse i indisk 
livskunst er naturligvis udøvelsen af yoga. Yoga 
er en ældgammel livspraksis, som allerede findes 
beskrevet i Vedaerne. Den er derfor en 
integreret del af indisk filosofi som sådan, og der 
findes flere forskellige former. Men generelt kan 
man sige, at yoga er en eksistentiel træningsform 
som terapeutisk gennemarbejder både kroppen, 
sindet og hjertet.  
 

Ordet yoga har også mange betydninger, men 
sædvanligvis siger man, at det betyder forening 
af krop, sind og hjerte. Ordet betyder altså ikke 
blot, at du udfører nogle strækøvelser for at 
holde dig ung, således som de fleste forbinder 
det med. Yoga forudsætter også en livsform hvori 
der ikke er nogen konflikt. Således kan man sige 
at yoga er livskunst, altså en filosofisk 
terapiform. Dette ses tydeligt i den indiske 
filosof, Patanjalis bog Yoga Sutras (ca. fra 
imellem 100f.v.t-500 e.v.t.), der betragtes som 
yogaens grundbog.  
 

 
 
Den beskriver i fire kapitler den såkaldte 
klassiske yoga, også kaldet Raja-yoga 
(kongeyogaen, underforstået den bedste). Kap. 1 
behandler meditationens mål og natur, kap. 2 
forklarer midlet til at nå målet, kap. 3 beskriver 
hvad man opnår på vejen mod målet og ved selve 
målet, og kap. 4 beskæftiger sig med, hvad 
målet er med yoga, nemlig at frigøre sin 
bevidsthed fra den manifesterede verden og 
opnå Samadhi-tilstand. Samadhi består i at 
bevidstheden (selvet, Atman) forener sig med sin 
umanifesterede kilde – det Gode, det Sande og 
det Skønne ( = Gud, Brahman). 
  
I bogen beskrives i alt 8 yoga-stadier. De første 
fem stadier er en træning af kroppen, de sidste 
tre er metoder til at udvikle 
enhedsbevidstheden:  



1. Yama: ydre og indre renhed. Ydre renhed er 
først og fremmest baseret på en pertentlig 
kropshygiejne. Indre renhed bygger på de 
moralbud, man finder i alle religionssystemer. 
 

2. Niyama: selvfornægtende liv og hengivelse til 
Gud. Dette indebærer ikke nødvendigvis en 
munke-eller nonnetilværelse, men det kræver at 
man forenkler sin tilværelse, således at der er 
plads til ro og eftertanke.  
 

3. Pranayama: beherskelse af åndedrættet og 
derigennem af de vitale energier og 
intellektuelle kræfter. 
 

4. Asana: de fra Hatha-yoga kendte stillinger og 
afspændingsøvelser.  
 

5. Pratyahara: beherskelse af sanser og 
sanseindtryk. Evnen til ikke at lade sig 
distrahere.  
 

6. Dharana: evnen til at lede al tankeenergi mod 
et eneste punkt og holde den fast der. Svarer til 
koncentrationsøvelser og opmærksomheds-
træning.  
 

7. Dhyana: evnen til at lade sin tanke strømme 
ind i en genstand eller en forestilling og trænge 
til bunds deri. Svarer til dét at stille filosofiske 
spørgsmål på en meditativ-eksistentiel måde.  
 

8. Samadhi: enhedsbevidstheden. Den 
fuldstændige forening af bevidstheden  
(selvet, Atman) med sin kilde (det Gode, det 
Sande og det Skønne – eller Gud, Brahman).  
 

I årene 900-1200 e.v.t. opstår der flere større 
yoga-skoler, fx Jnana-yoga (erkendelsens yoga), 
Bhakti-yoga (kærlighedens yoga) og Karma-yoga 
(handlingens og gengældelsens yoga).  
 

I Vesten er den mest kendte yoga-skole den 
såkaldte Hatha-yoga (magtens yoga), som danner 
basis for mange andre yoga-skoler, fx Mantra-
yoga, der senere skulle blive associeret med 
tantrismen.  
 

Det er Hatha-yoga teksterne, som beskriver det 
såkaldte chakra-system, som er så populært i 
vestlige New Age miljøer – men også årsag til en 
mængde spirituel vildledning. Kendetegnende for 
New Age-miljøet er dets forening af østens 
filosofi med Vestens psykologi/psykoterapi, og 
senest med forskellige management-teorier, og 
det heri indbyggede væld af spirituelle 
uddannelser, hvor man, for at sælge til så mange 
som muligt, bevidst eller ubevidst, negligerer 
erfaringsgrundlaget.  
Et eksempel er kaldet til shaman, som 
traditionelt krævede at shaman-aspiranten var 
en person som gennemgik voldsomme prøvelser, 
den såkaldte indvielseskrise, eller shaman-
sygdom (shamanen var et udvalgt menneske – en 
sjælden specialist).  

Den moderne shamanisme (New Age-
shamanisme) er en form for shamanisme, som er 
blevet tilpasset postmodernismen (fx Serge 
Kahlili Kings bog By-shaman). Denne form for 
shamanisme står i åbenlys modsætning til 
klassisk shamanisme, hvad angår kravene til 
shamanen. Alle kan, igennem forskellige typer 
shaman-uddannelser lære det, som man siger, 
uanset om man har nogen erfaring eller ej. Det 
er en ”brugervenlig” form for shamanisme - og 
derfor også salgbar i store mængder. En måde at 
skabe sig succes og rigdom på.  
 

Dette er blot ét af eksemplerne på, hvorledes 
den økonomiske interesse i de forskellige New 
Age uddannelser er i stand til at fordreje den 
spirituelle praksis, og herigennem lede 
mennesker på vildspor. I det følgende vil jeg 
prøve at korrigere en række farlige vildledninger 
i forbindelse med chakra-læren, som primært 
skyldes New Age miljøets psykologisering af den 
indiske filosofi.  
 

Chakraerne  
Hatha-yoga teksterne beskriver, hvorledes 
tankerne afspejler sig i den menneskelige krop i 
form af energipunkter, eller refleksionspunkter, 
som fordeler sig henover kroppens 6 hovedzoner: 
1: øjenbrynsområdet, 2: mund-hals-nakke zonen, 
3: brysthjerte-skulder partiet, hvortil ofte 
armene knytter sig 4: mellemgulvsmuskulaturen 
og solar plexus, 5: bugmidten, 6: bækkenbund, 
seksualorganer, lår, samt benene som helhed.  
 

 
 

Chakra-begrebet indgår i et meget udformet og 
dybtgående beskrivelsessystem, der er udviklet 
på baggrund af årtusinders arbejde med og 
erfaring af indre og højere tilstande i mennesket.  
 

Chakraerne fungerer for det første med henblik 
på kropslig og energimæssig afbalancering og 
regulering af tankernes energimæssige udsving. 



Dette aspekt svarer til drømmenes 
afbalancerende og regulerende funktion, der 
således også afspejler sig i kroppens 
refleksionspunkter og deres ligelige fordeling hen 
over kroppens seks hovedzoner.  
For det andet har chakraerne en 
udviklingsmæssig funktion (som ligeledes 
afspejler sig i drømmenes symbolfunktion).  
Som drømmene, således har altså også 
chakraerne både en afbalancerende og en 
udviklingsspecifik funktion. Det er med andre ord 
det samme grundfænomen, der afspejler sig i 
drømmene og i chakraerne.  
 

Chakraerne som energicentre i kroppen  
For så vidt som chakraerne relateres til bestemte 
kropsområder som udtryk for den livsenergi der 
fungerer i og regulerer disse områder, for så vidt 
defineres chakraerne som centre i menneskets 
energifelt, som udstrålingens fokuspunkter eller 
som energihvirvler i menneskets såkaldte 
energilegeme. Oplevelsesmæssigt viser de sig i 
form af følelser.  
 

Følelser er således kroppens reaktion på sindet 
(tankerne). Følelser opstår der, hvor sindet og 
kroppen mødes. De er et spejlbillede af sindet i 
kroppen. Sindet skaber en opbygning af energi i 
kroppen. Det er denne energi som er følelsen. 
Når du i yoga derfor arbejder med at lære dit 
sind - eller anderledes sagt, dine tanker - at 
kende, giver kroppen altid et sandfærdigt 
spejlbillede af det. Hvis der er konflikt mellem 
tanken og følelsen, så er tanken løgn og følelsen 
sandhed. En negativ følelse er et sandt 
spejlbillede af en falsk tanke. Det kan være 
svært at iagttage dine tanker, men de vil altid 
afspejle sig i kroppen som en følelse. At iagttage 
en følelse er det samme som at iagttage en 
tanke. Den eneste forskel er, at mens en tanke 
er oppe i hovedet, har en følelse en stærk 
kropslig komponent.  

 

Følelser kan også være et spejlbillede af et helt 
tankemønster. Tankemønstre kan  
skabe et forstørret og energiopladet spejlbillede 
af sig selv i form af en følelse. Det betyder, at 
hele tankens fortid også kan skabe et spejlbillede 
af sig selv i kroppen. Og hvis denne fortid er fyldt 
med smerte, så kan den vise sig som et negativt 
energifelt i kroppen. Eckhart Tolle kalder det 
den følelsesmæssige smerte-krop.  
Den indeholder al den smerte du har ophobet i 
fortiden. Den er summen af de negative følelser 
som du har ”sparet sammen” gennem livet og 
bærer på.  
 

Smertekroppen viser sig som negative følelser. 
Men hvad er en negativ følelse? Den er et 
resultat af en modsigelse skabt af egoet. Ved at 
sige ja og nej, acceptere og benægte, udvælge 
og udelade, retfærdiggøre og fordømme -splitter 
egoet tidens billeder ad. Egoets splittede og 
modsætningsfyldte billeder viser sig i kroppen 
som formdannelser af energi, kreative 
opspændinger. Det er disse spændinger som 
udløser den negative følelse. En negativ følelse 
er med andre ord en følelse, som er giftig for 
kroppen, og som forhindrer den i at fungere 
balanceret og harmonisk. Frygt, ængstelse, 
vrede, nag, bedrøvelse, had eller stærkt mishag, 
jalousi, misundelse – alle er de opspændte 
billeder, som forstyrrer energistrømmen gennem 
kroppen, og derved påvirker hjertet, 
immunforsvaret, fordøjelsen, hormon-
produktionen osv.  
 

En fælles betegnelse for alle negative følelser er 
utilfredshed.  
Hver gang du altså nærer negative følelser, så 
vid, at det er smertekroppen der nu er aktiv. I 
yoga gælder det da om blot at være neutralt 
iagttagende. De negative følelser kommer fra 
den modsigelse og splittelse der er et resultat af 
egoets vurderinger.  
Neutral iagttagelse neutraliserer således denne 
modsigelse og splittelse. Da giver du ikke energi 
til smertekroppen. Endvidere kan du forvandle 
dens negative energi igennem Bhakti-yoga, dvs. 
vha. medfølelse, hengivenhed osv.   
 

Chakraerne som refleksionspunkter for kilden 
(Gud, Brahman)  
 

Når chakraerne relateres til menneskets 
udviklingsniveau (graden af erkendelsesarbejde 
og etisk praksis), beskrives de som 
refleksionspunkter for kilden – det Gode, Det 
Sande og det Skønne. Symbolsk illustreres dette i 
form af mandalaer.  
 

Der tales om syv chakraer. De seks første 
chakraer består af to sider: indhold og essens. 
Det syvende chakra er selve kilden, essensen 
uden noget indhold. 



Hvis vi beskriver dem nedefra og op ser de sådan 
ud:  
 

1) Muladhara-chakra, som befinder sig i den 
kropszone, som indbefatter bækkenbund, 
seksualorganer, lår, samt benene som helhed. 
Mandala-symbolet består af en firbladet rød 
lotusblomst. En gul firkant og en elefant 
symboliserer jordelementet. Elefanten har syv 
snabler som svarer til de syv chakraer. En trekant 
symboliserer gudinden Shaktis kønsorgan (yoni). 
Inden i denne guden Shivas fallos omslynget af 
kundalinislangen. Øverst til højre skabelsens gud 
Brahma og den kvindelige ”dørvogter” til 
kundalinikraften: Dakini. Et guldbogstav i midten 
er mantraet ”lam”.  
Chakraets indholdsside er det manifesterede.  
Dets essensside er det umanifesterede.  
 

2) Svadhistana-chakra, som befinder sig i den 
kropszone, som indbefatter bugmidten.  
Mandala-symbolet består af en seksbladet orange 
lotusblomst. Inden i denne en ottebladet lotus, 
der symboliserer vandelementet. Heri en 
halvmåne og vanduhyret Makara. 
Sanskritbogstavet i midten betegner mantraet 
”vam”. Over mantraet ses Vishnu og Shakti 
Rakini, guddomme for blod og kropsvæsker.  
Chakraets indholdsside er bevægelsen.  
Dets essensside er det ubevægede.  
 

3) Manipura-chakra, som befinder sig i den 
kropszone, som indbefatter 
mellemgulvsmuskulaturen og solar plexus. 
Mandala-symbolet består af en ti-bladet 
lotusblomst. En orange trekant og en vædder 
symboliserer ildelementet. Over trekanten 
stormens og tårernes gud Rudra, samt den 
bevæbnede gudinde Shakti Lakini. Et sort 
sanskritbogstav er mantraet ”ram”. Bladenes 
farve er ”som en regnsky”.  
Chakraets indholdsside er emotionerne.  
Dets essensside er væren.  
 

4) Anahata-chakra, som befinder sig i den 
kropszone, som indbefatter bryst-hjerte-skulder 
partiet, hvortil ofte armene knytter sig.  
Mandala-symbolet består af en tolvbladet orange 
lotusblomst. I frøhuset to røgfarvede trekanter 
der danner en stjerne: symbol på forening af 
modsætninger. En antilope står for 
luftelementet.  
Øverst guden Vayu Bijar og Shakti Kakini, hvis 
hjerte er blødgjort af Nektar. 
Sanskritbogstavet i midten er ”yam”.  
Chakraets indholdsside er modsætningerne.  
Dets essensside er enheden. 
  
5) Vishudda-chakra, som befinder sig i den 
kropszone, som indbefatter mund-halsnakke 
bæltet.. Mandala-symbolet består af en lotus 
med 16 blade i røgfarvet purpur. En cirkel indeni 

en trekant er fuldmånen, som symboliserer 
æterelementet. Foroven til højre, Sadashiva, 
hvis fem hoveder repræsenterer de fem ”lavere” 
sanser.  
Sanskritbogstavet i midten er ”ham”.  
Chakraets indholdsside er sproget.  
Dets essensside er stilheden.  
 

6) Ajna-chakra, som befinder sig i den kropszone 
som indbefatter øjenbrynsområdet. Mandala-
symbolet består af en tobladet lotusblomst. I en 
trekant i midten ses en lysende fallos. Til højre 
gudinden Hakini, hvis seks hoveder 
repræsenterer de fem ”lavere” sanser + den 
”sjette sans”. Mantraet er ”um”.  
Chakraets indholdsside er tiden.  
Dets essensside er nuet.  
 

7) Sahasrara-chakra, som ikke befinder sig nogen 
kropszone.  
Mandala-symbolet består af en tusindbladet 
lotusblomst.  
Selve kilden, essensen uden noget indhold.  
 

Chakraernes afbalancerende og 
udviklingsspecifikke funktion  
Tredje kapitel i Patanjalis Yogasutras beskriver 
de overnaturlige oplevelser og evner, du kan 
opnå i forbindelse yoga-praksis. Patanjali gør 
nøje rede for, at du bør være meget forsigtig 
med hensyn til, i forbindelse med yoga-praksis, 
at søge at opnå overnaturlige evner og 
oplevelser, eftersom de kan skyldes (eller 
resultere i) en såkaldt spirituel krise – en 
fejlretning i ens spirituelle udvikling.  
 

Men netop derfor er det nødvendigt at du, når du 
begynder på en yoga-praksis, kender den 
spirituelle krises faldgruber. Nedenfor vil jeg 
søge at vise chakraernes afbalancerende og 
udviklingsspecifikke funktion i forbindelse med 
en undersøgelse af den spirituelle krises væsen. I 
mindre intens grad kan du nemlig forstå alle 
kriser/menneskelige problemer i lyset af dette.  
 

 
 

Den tjekkisk-amerikanske psykiater Stanislav 
Grof har allerede gjort et pionerarbejde i at 
kortlægge forskellige typer spirituelle kriser, som 
jeg nedenfor, på baggrund af egne erfaringer, 
præsenterer i en let omformuleret udgave:  



• Kundalinivækkelse. Beskrives som en 
slangeagtig energi der i spiralform bevæger sig 
fra foden af rygsøjlen op i hovedet, medens den 
åbner en række psykiske centre (chakraerne). 
Fænomenet er især kendt i forbindelse med den 
indiske tantrisme.  
 

• Parapsykisk åbning. Visuel, auditiv eller 
følelsesmæssig viden om en fortid og fremtid 
som ligger udenfor ens egen personlighed. 
Kendes især forbindelse med forskellige typer for 
clairvoyance. Endvidere hører såkaldte ”ud-af-
kroppen”-oplevelser til her.  
 

• Spirituelle kriser som en helterejse. Oplevelsen 
af sig selv som en helt der rejser gennem et 
mytologisk og fantastisk rige, fyldt med gode og 
onde kræfter, samt et væld af andre skarpt 
optegnede modsætninger. Kulminerer ofte i 
mødet med døden og efterfølgende genfødsel. 
Sådanne dødgenfødselstemaer er kendt fra 
oldtidens mysterieskoler, samt i overgangsriterne 
i skriftløse folks religioner.  
 

• Shamankrisen. I begyndelsen af sin karriere 
gennemgår shamanen ofte voldsomme prøvelser, 
den såkaldte indvielseskrise. Indvielsen omfatter 
ofte en rejse til underverdenen, hvor shaman-
aspiranten gennemgår frygtelige prøvelser med 
diverse dæmoner og andre mytologiske væsner. 
Ligesom i helterejsen kulminerer indvielsen ofte i 
oplevelsen af død, sønderlemmelse og 
tilintetgørelse. Typisk efterfølges tilintetgørelsen 
så af genopstandelse, genfødsel og opstigning til 
himmelske egne.  
 

• Kanalisering. Evnen til at komme i forbindelse 
med guddommelige væsner og 
bevidsthedsniveauer, som tænkes at besidde 
informationer af åndelig værdi for mennesker, og 
formidle kommunikation fra disse niveauer 
gennem kroppen.  
 

• Nærkontakt med Ufoer. Oplevelser af 
usædvanlige lysfænomener, kommunikation med 
rumvæsner, eller oplevelser af at blive bortført 
af rumvæsner, eller af at rejse med dem til 
andre verdener.  
 

• Frembrud af erindringer fra tidligere liv. 
Oplevelsesforløb, der finder sted i andre 
historiske perioder og/eller andre lande/planeter 
– eller i forbindelse med karmiske oplevelser.  
 

• Nærdødsoplevelse. Oplevelser der er forbundet 
med døden eller dødsprocessen. Det kan være 
oplevelser af angst eller eksistentiel skyld, men 
også oplevelser af en fredfyldt, harmonisk 
tilstand efter døden.  
 

• Besættelsestilstand. En oplevelse af, at éns 
psyke og krop (det kan også være ting eller 
steder) er blevet invaderet og bliver kontrolleret 
af et væsen eller en fremmed energi, der kan 

være af guddommelig eller dæmonisk art. Ofte 
med uforklarlige kropslige manifestationer.  
 

• Enhedsbevidsthed. Oplevelser af enhed mellem 
indre og ydre, stærke positive følelser, 
trancendens af tid og rum, følelse af hellighed og 
paradoksal natur.  
 

Spirituelle kriser skyldes ikke mental sygdom, 
men manifestationer af tiden og dens mere 
kollektive og universelle billeder. Disse 
manifestationer bliver ofte ledsaget af nogle 
dybe og kraftige energier (eller energiformer), 
der gennemtrænger hele dit væsen. Og dette kan 
i mødet med smertekroppen (tankernes negative 
energifelt i kroppen), være meget lidelsesfyldt. 
Derfor bliver sådanne kriser ofte i det 
psykiatriske system fejldiagnosticeret som 
mental sygdom, på grund af manglende viden 
om, eller afvisning af sådanne energiformer. 
Dette gør ofte krisen endnu værre.  
Endvidere ser man også ovennævnte fænomener 
afvist, og latterliggjort, ud fra den ene eller 
anden enkeltvidenskab. Men dette ender i 
reduktionisme, den holdning at alt kan forklares 
ud fra den ene eller anden enkeltvidenskab. Det 
fejlagtige i dette ligger i, at reduktionismen er 
en filosofisk holdning og ikke en videnskabelig 
holdning.  
Videnskaben kan ikke besvare livsanskuelsens og 
værdiopfattelsens problem.  
 

 
 

Spirituelle kriser optræder ofte som utilsigtet 
følgevirkning af yoga, opadgående 
meditationsteknikker, krops-og oplevelses-
orienteret psykoterapi, healing, energioverførsel 
(fx Deeksha/Shaktipat), forskellige typer 
ritualer.  
 

Blandt andre udløsningsfaktorer kan nævnes: 
fødsler, ulykkelig kærlighed, cølibat, dyb sorg, 
høj feber og indtagelse af stoffer. Men en 
spirituel krise kan også komme pludseligt uden 
påviselig grund. Man kan pludselig få en 
overnaturlig oplevelse.  
 



Problemet er, at mange moderne oplevelses-
orienterede psykoterapeuter, meditationslærere 
eller andre spirituelle vejledere ofte ikke ved, at 
de teknikker de arbejder med oprindeligt er 
udviklet til direkte at fremkalde ovennævnte 
fænomener i den tro, at kriserne altid har et 
helbredende og forvandlende potentiale. Eller 
også er de ikke klar over dybden af den 
dimension de åbner op for. De kender ikke den 
ild, de leger med. Det er fx de færreste New Age 
retninger der forbinder chakraerne med kundalini 
og spirituelle kriser.  
 

Problemet i forbindelse med New Age 
bevægelsen er som nævnt forsøget på at 
integrere østens filosofi (fx chakraerne) med 
Vestens psykologi og psykoterapi.  
Psykologien er jo i dag en videnskab, som 
arbejder med empiriske beviser, eller empirisk 
indhold. Men indenfor det spirituelle område 
arbejder man netop ikke med indhold, men med 
essens, og dette har ikke noget at gøre med 
psykologi, men med filosofi.  
 

Psykologiseringen resulterer derfor i, at man 
retter sig mod indholdet og glemmer essensen, 
præcis dét som også kendetegner en spirituel 
krise. Det er fx min opfattelse at Stanislav Grof, 
på trods af hans pionerarbejde med at kortlægge 
spirituelle kriser, samt hans store 
filosofihistoriske viden, ender i en sådan 
psykologisering. Her tænker jeg især på hans 
undersøgelser af begrebet enhedsbevidsthed, 
hvor prøvestenen på ægthed har med essens 
(erkendelse) at gøre, og ikke indhold 
(oplevelser). Grof søgte fx, først ved hjælp af 
LSD-terapi, og senere, da dette blev forbudt, ved 
hjælp af en oplevelses-orienteret, krops-
psykoterapeutisk teknik (holotropi), at fremkalde 
oplevelser af samme art som dem man oplever i 
en spirituel krise – altså vha. en såkaldt 
opadgående teknik – i den tro at en sådan krise 
altid har et helbredende og forvandlende 
potentiale.  
 

Grofs påstand bliver med andre ord, at man ved 
hjælp af LSD, eller en holotropisk session, skulle 
kunne springe mange års meditationspraksis over 
og opleve det samme som de store oplyste 
mestre.  
Men det, han reelt springer over, er de 
filosofiske aspekter af editationspraksissen (de 
filosofiske spørgsmåls selv-undersøgende 
praksis), og når disse udelades, skaber han 
grobund for mange forskellige typer spirituel 
selvbedrag. Sagen er nemlig, at en vigtig del af 
åbningen mod kilden er erkendelsen af dét der 
dybest set forhindrer denne åbning. Medmindre 
man kender, fx egoets, fundamentale væsen, vil 
man ikke kunne genkende det, og det vil narre 
én til at identificere sig med det igen og igen.  

Men når man erkender forhindringerne i én selv 
(uvidenheden), er det selve kilden det Gode, det 
Sande og det Skønne – der gør erkendelsen mulig. 
Erkendelsen kan altså kun komme indefra, aldrig 
udefra.  
 

Når Grof søger at åbne op for kollektive 
oplevelser, uden at have arbejdet med 
erkendelse af egoets væsen, griber han 
forstyrrende ind i egoets selvregulerende 
strukturer, som er tænkningen og tiden. Dermed 
griber han også ind i chakraernes afbalancerende 
og udviklingsspecifikke funktion. Uafvidende 
skaber han voldsomme energimæssige udsving 
uden at forstå, at de karmiske konsekvenser 
bliver tilsvarende voldsomme 
kontrabalanceringer og tilbagesving. Grof synes 
selv at være i en besættelsestilstand, en 
besathed af oplevelser, som spejles i graden af 
voldsomhed i hans metoder, der nærmest synes 
at være forsøg på at voldtage spiritualiteten.  
 
Tiden og dens billeder  
 

Visdomstraditionerne har altid hævdet, at 
oplevelser i forbindelse med spirituelle kriser 
stammer fra tidens mere kollektive og 
universelle billedverden, der består af 
højabstrakte formdannelser af energi. Denne 
billedverden har haft mange navne: den er 
Platons idéverden, dødebøgernes bardoriger, 
mysteriekulternes Anabasis, alkymikernes 
billedgallerier, De Akashiske Krøniker, det 
kollektivt ubevidste, osv. osv. I indisk filosofi 
beskrives det som Alayavijñana (den 
fællesmenneskelige oplagringsbevidsthed, cf. 
”Lankavatarasutra”).  
 

 
 

Denne billedverden har en relativ gyldighed, 
fordi den ligger uden for personlighedens 
område, og synes at have overnaturlig karakter. 
Det bedrageriske (relative) ved den er, at den 
ligger i tiden, dvs. i fortiden og fremtiden. Hvis 
du derfor identificerer dig med den (ovennævnte 
fænomener), så forholder du dig absolut til det 
relative, forveksler billedet med virkeligheden, 
og fjerner dermed din bevidsthed fra nuet, som 
er den egentlige virkelighed og væren. Nuet 
efterlades tomt og meningsløst, det absolutte er 
forsvundet. Endvidere bliver du et hjælpeløst 
offer for energilovenes svingninger, og da har du 
den spirituelle krise.  
Som nævnt kan dette resultere i dyb lidelse, men 
det kan også resultere i egoinflation.  



Den opadgående meditationstradition  
 

Meget forenklet kan man sige, at den spirituelle 
krise opstår på grund af, at tankerne på den ene 
eller anden måde har bygget en stor 
energimængde op i en bølge. Hver gang tankerne 
bygger energi op bliver denne energi taget fra 
chakraernes essensside og bliver ført ind i deres 
indholdsside. Dette er en fejlretning i ens 
spirituelle udvikling. Hvis vi beskriver denne 
udvikling nedefra og op kan det illustreres som 
følger (vær opmærksom på, at oplevelser knyttet 
til enkelte chakraer godt kan opleves andre 
steder i kroppen og sindet, fordi alle chakraer 
griber ind i hinanden):  
 

1) I Muladhara-chakra føres energien væk fra det 
umanifesterede og ind i det manifesterede. 
Dette resulterer i formdannelser af energi, samt 
en begyndende kreativ opspænding af hele ens 
væsen. Man kan opleve brændende varme eller 
iskolde strømme, der bevæger sig op gennem 
ryggen. Pirring i underlivet, langs rygraden og op 
i hovedet. Vibrationer, uro eller kramper i 
benene og andre steder i kroppen.  
Smerter, spændinger eller stivhed i nakken samt 
hovedsmerter. Hurtig puls og øget stofskifte. 
Orgasmefornemmelser forskellige steder i 
kroppen eller totale, kosmiske orgasmer. 
Problematisk balance mellem seksuelle impulser 
og åndelig drift. Dette svarer til 
kundalinivækkelsens spirituelle krise.  
 

2) I Svadhistana-chakra føres energien væk fra 
det ubevægede og ind i bevægelsen. Dette kan 
resultere i ekstreme energioplevelser, 
bølgetoppe og bølgedale. Allerede her kan man 
ryge ind i enhedsbevidsthedens spirituelle krise. 
Det illusoriske ligger i at oplevelsen i 
virkeligheden blot skyldes at man svæver på en 
ekstrem energimæssig bølgetop (en 
højdepunktsoplevelse). Modsat kan man ryge ned 
i en bølgedal, og opleve sjælens sorte nat. 
Kundalinivækkelsen i dette område kan altså 
veksle mellem søvnløshed, manisk opstemthed 
vekslende med depression og energiforladthed.  
 

3) I Manipura-chakra føres energien væk fra 
væren og ind i emotionerne, hvad der resulterer 
i ekstreme emotionelle oplevelser, fx af at blive 
opløst i tårer eller ild.  
Endvidere kan der opstå overfølsomhed overfor 
lyde, menneskers nærvær og andre påvirkninger. 
Angst pga. uvished om processen, er også 
kendetegnende for kundalinivækkelsen i dette 
område.  
 

4) I Anahata-chakra føres energien væk fra 
enheden og ind i modsætningerne.  
Spirituelle kriser såsom helterejsen og 
shamankrisen har med dette område at gøre.  

5) I Vishudda-chakra føres energien væk fra 
stilheden og ind i sproget (billeder af især 
kollektiv og universel art). Man kan fx høre 
brølende lyde og kosmiske klange.  
Man kan få mystiske/religiøse oplevelser, 
åbenbaringer og/eller kosmiske glimt. Fx kan 
man få en illusorisk oplevelse af 
enhedsbevidsthed ved at identificere sig med et 
kollektivt/universelt billede. Spirituelle kriser 
såsom kanalisering og besættelsestilstande har 
med dette område at gøre.  
 

6) I Ajna-chakra føres energien væk fra nuet og 
ind i tiden. Der opstår fx parapsykiske evner, 
samt lysfænomener. Dette kan også resultere i 
svækket koncentrationsevne, 
hukommelsesbesvær, samt total isolation fordi 
de indre oplevelser ikke kan kommunikeres ud. 
Spirituelle kriser såsom parapsykisk åbning, 
nærkontakt med ufoer, nærdødsoplevelser, samt 
frembrud af erindringer fra tidligere liv, har med 
dette område at gøre. Men området er centrum 
for alle de spirituelle kriser, fordi det også er i 
dette område bevidstheden identificerer sig med 
tiden, og dermed skaber egoet og tænkningen.  
 

Fortiden og fremtiden er tænkningens 
tidsdimension, hvis fysiske afspejlingspunkt altså 
ligger i Ajna-chakra - øjenbrynsområdet. Dette 
område er med andre ord helt centralt, når du 
går i gang med yoga. Når tankerne derfor bygger 
energi op, løber denne energi op i hovedet. Der 
bliver anderledes sagt dannet en spiralagtig, 
kreativ opspænding af hele dit væsen.  
 

 
 

Når denne spænding stiger til et vist kritisk punkt 
i de forskellige chakraer brydes den ligesom en 
bølgetop, og der indtræffer en oplevelse af den 
ene eller anden art.  
Oplevelsen er energibølgens brænding. Den 
opbyggede energi bryder i oplevelsens indhold og 
visioner, følelser og symboler. Og hvis den 
opbyggede energimængde er stor nok, kan man 
skabe en åbning hvorigennem indholdet af tiden 
og dens billeder kan begynde at strømme ind.  
 



Tiden er ikke blot den personlige historie, men 
også den kollektive og den universelle historie, 
og derfor er indholdet af tiden og dens billeder 
bundløst. Et fuldstændigt fascinerende 
perspektiv, og farligt.  
 

I sit positive aspekt er indholdet af tiden og dens 
billeder sublimt og guddommeligt, og derfor en 
kilde til fascination. Mange såkaldt opadgående 
meditationstraditioner arbejder med at bygge 
energi op i en bølge for at få en oplevelse af 
dette sublime og guddommelige indhold. Det gør 
man bl.a. igennem koncentration – det kan være 
koncentration på et chakra, et mantra, en 
genstand eller noget andet. Men du må hele 
tiden huske på, at koncentration alene er en ren 
mental ting, og derfor en tankeaktivitet.  
 

 
 

Faren ligger i identifikationen med ens tanker og 
ens smertekrop – og dermed i identifikationen 
med hele tidens billedverden, som er strukturen 
under tænkningen.  
Selve identifikationen er lig med egoet, og den 
energi som er bygget op i det positive aspekt af 
tidens billedverden, vil være i stand til at blæse 
egoet op i inflation. Og da har en spirituel krise 
absolut ikke et helbredende og forvandlende 
potentiale.  
 

Det ”positive” aspekt ved en spirituel krise er 
det mest selvbedrageriske, fordi det som oftest 
ender i egoinflation og total manglende 
selverkendelse. Inflation har mange grader – lige 
fra troen på sig selv som Messias, til blot en trang 
til at blive hængende i sine oplevelser/evner 
(som fx Grof, selvom han selv, på anden vis, 
advarer imod inflationsfænomenet).  
 

Den sidstnævnte form for inflation er med andre 
ord uhyre udbredt blandt New Age-kulturens hær 
af terapeuter, clairvoyante, medier, healere, 
shamaner etc. – men også blandt deres klienter, 
altså dem som har oplevet deres evner.  

Endvidere kan man tale om den intellektuelle 
inflation blandt vrimlen af New Age drømmere. 
At der er tale om en krise er kendetegnet ved at 
det positive, ligesom det negative rummer 
elementer af uerkendt uvirkelighed, splittelse, 
stagnation, angst eller meningsløshed. 
Konsekvensen er, at man får standset sin 
spirituelle udvikling. 
 Tidens billeder vil som billeder altid være 
defineret af deres negationer. Og i sit negative 
aspekt er indholdet af tiden og dens billeder 
derfor afskrækkende og dæmonisk. 
Modsætningerne i denne struktur kan således 
ikke adskilles, men definerer hinanden. Så jo 
mere du identificerer dig med den ene pol i et 
sådant modsætnings-par, og ekskluderer den 
anden pol (som det er tilfældet i ego-
inflationen), jo mere vil den efterladte pol virke 
stærkere og stærkere på sin polære partner. Det 
skyldes, at energi virker som strømninger 
indenfor en helhed. Den energi du har opbygget i 
den guddommelige pol (som du skal huske kun er 
et billede) vil således til sidst vil slå over i sin 
modsatte dæmoniske pol. Simpelthen for at 
afbalancere en ubalance i helheden. Problemet 
(selvbedraget) ligger i, at en kontrabalancering 
ikke behøver ske i dette liv, men først i det 
næste. I indisk livskunst må du altså nødvendigvis 
se dig selv i et sådant stort perspektiv.  
Imidlertid har mange i en spirituel krise oplevet 
en sådan kontrabalancerende udvikling. Dette er 
lidelsesaspektet, men til gengæld en langt bedre 
mulighed for selverkendelse.  
 

Når du identificerer dig med dine tanker og din 
smertekrop mister du din væren og bliver 
identisk med energilovenes svingninger, der 
indenfor helheden virker som et universelt 
afbalanceringssystem (som fx også i læren om yin 
og yang, hvor for meget yin foranlediger et sving 
over i yang og omvendt). I denne identifikation 
vil du med andre ord blive udsat for bølgedale, 
for kontrabalanceringer, samt karmiske 
tilbagesvingninger. Og disse vil være meget 
voldsomme taget i betragtning, hvilke 
energimængder du i en spirituel krise har med at 
gøre.  
 

En spirituel krise i sit negative aspekt er kendt 
under betegnelsen Sjælens sorte nat.  
 

Kun i forbindelse med, at dette lidelsesaspekt 
rummer en mulighed for selverkendelse, kan man 
tale om, at en spirituel krise kan have et 
forvandlende og helbredende potentiale. Men 
det kræver, at man har værktøjerne til at 
komme ud af krisen igen, og her kan ingen 
opadgående traditioner bruges. Til dette kræves 
en nedadgående tradition, som man derfor ligeså 
godt kunne have anvendt fra begyndelsen, uden 
at have spildt måske halvdelen af sit liv.  



Den nedadgående meditationstradition  
 

Alle mennesker i en intensiv, spirituel træning 
(uanset hvilken tradition den tilhører) 
gennemløber på kort tid en betragtelig mængde 
eksistentiel fylde, som er årsag til lidelse. Denne 
eksistentielle fylde ligger i tiden og dens 
billeder. Ganske vist vågner du til et større 
nærvær og en større livsintensitet. Men dette er 
også en opvågnen til din egen og andres, 
erkendte eller uerkendte, lidelse.  
 

Imidlertid er der stor forskel på, om den 
spirituelle træning udvikler sig til en spirituel 
krise eller ej. Den spirituelle krise er nøje 
forbundet med egoet, altså identifikationen med 
tankerne og smertekroppen og derfor med tidens 
billeder. I denne identifikation bliver sindet, når 
der er tale om en spirituel krise, så at sige 
oversvømmet med oplevelser af indholdet af 
tiden og dens billeder, og man forstår ikke hvad 
det er der går for sig. Og dermed har man enten 
egoinflationen eller den dybe lidelse.  
 

Dette sker imidlertid ikke, når den spirituelle 
træning forløber korrekt. Og det er min erfaring, 
at de såkaldte nedadgående 
meditationstraditioner er en langt bedre sikring 
imod spirituelle kriser end de opadgående 
meditationstraditioner.  
 

At praktisere indisk livskunst, således som jeg i 
denne artikel har beskrevet den, må 
nødvendigvis høre ind under en nedadgående 
meditationstradition, hvor al kreativ 
opspænding, igennem væren i nuet, afspændes 
væk fra tidens billeder. Væren i nuet starter i 
Ajna-chakra, med opmærksomhedstræning 
(træning af neutral iagttagelse).  
Men træningen af opmærksomheden må 
nødvendigvis begynde med fokusering eller  
koncentration. Og på dette punkt er der en 
masse faldgruber i meditation, for hvad skal man 
fokusere bevidstheden på (et punkt mellem 
øjnene, et indre billede, et chakra, en ydre 
genstand, et mantra eller en bøn)?  
 

Igennem fokus og koncentration stiger 
energiniveauet, og hvordan sikrer man sig at 
denne forøgede energi løber ind i nuet, og ikke 
ind i tankerne og op i hovedet, med risiko for at 
ende i en spirituel krise? Hovedet befinder sig i 
tiden, mens kroppen befinder sig i nuet. Den 
neutrale iagttagelse må derfor forbindes med 
kroppen.  
Mine egne erfaringer med en spirituel krise siger 
mig, at Harafokusering er den bedste garanti for, 
at energien løber i den rigtige retning. Og hvis 
energien allerede cirkulerer forkert (fx hvis du er 
i en spirituel krise), så vil træningen af Hara 
korrigere dette.  

Hara er dit vitale midtpunkt, et område i 
kroppen, et tyngdepunkt hvis centrum er 
beliggende ca. 4-5 cm under navlen, inde i 
kroppen fortil. Hara er med andre ord den helt 
centrale indgang til nuet, og derfor en 
eksistentiel nødvendighed for balance og 
livsudfoldelse. Det gælder alle mennesker, så 
derfor kan du lige så godt fra starten have Hara 
med i din opmærksomhedstræning.  
 

 
 

Hara betyder på japansk ikke blot mave i 
anatomisk forstand, men har eksistentiel 
betydning (begrebet er centralt i zen-
buddhismen). Hara er altså ikke et chakra. Her 
tænkes på svadhisthana og/eller Manipura. Dette 
skal understreges, fordi der i en del af den nyere 
tids New age livssyn hersker den opfattelse, at 
Hara er et chakra – altså den misforståelse, at 
Hara blot er en station på vejen mod højere 
liggende chakraer.  
 

Nej, Hara betyder hverken noget subjektivt eller 
objektivt, men den oplevelse af livsfølelse, 
spontanitet og selvforglemmelse du er i, når du 
er fuldstændig eksistentielt tilstede i nuet. I 
Hara er du midt i nuet, midt i det egentlige, midt 
i livets strøm, og derfor åben for livets kilde, 
som er det Gode, det Sande og det Skønne.  
Hara er indbegrebet af grounding eller 
jordforbindelse, og din naturlige afbalancerende 
energifordeler.  
 

Energien flyder i denne praksis tilbage fra 
chakraernes indholdsside imod deres essensside. 
I Ajna-chakra flyder energien tilbage fra fortid og 
fremtid, tilbage fra sorger og bindinger, planer 
og bekymringer, ind i nuet og derfor ned gennem 
hovedet, ned i kroppen, fra chakra til chakra, 
medens den energi som er bundet i deres 
indholdsside bliver frigjort, og bevæger sig 
indefter imod essensen: altså fra sprog til 
stilhed, fra modsætninger til enhed, fra 
emotioner til væren, fra bevægelse til det 
ubevægede, fra det manifesterede til det 
umanifesterede. Kroppen bliver omgivet af den 
ny energis nærvær og livsglæde. Det hele sker 
igennem en smelten, en slippen, en hengivelse 
(her vil optræningen af kærlighed og medfølelse 
hjælpe, fx som i bhakti-yogaen). Og sådan er 
forløbet fx også blevet beskrevet af den oplyste 
indiske mester Sri Aurobindo. Chakra-processen 
forløber her omvendt – oppefra og ned.  



Når du praktiserer indisk livskunst omsætter du 
ikke dit liv med energiens bølgebevægelser. Og i 
denne spirituelle tryghed er du tilstede som en 
rolighed, en hvilende, upåvirket tilstedeværen, 
der véd om energiens svingninger; der véd at 
billedet ikke svarer til virkeligheden, ja, som 
forholder sig relativt til det relative og absolut til 
det absolutte (dét som den indiske filosof 
Shankara kaldte Skelneevnens Kronjuvel). Denne 
meditative væren ser og accepterer 
energibevægelserne, men er ikke identisk med 
dem. Den er et stabilt nærvær midt i 
energibølgernes opbygninger, brydninger, toppe 
og dale (her kan udøvelsen af karma-yoga 
hjælpe).  
 

Denne meditative væren lejrer sig i en dyb 
forståelse og accept af tiden og dens billeder – 
samt af den lovmæssighed energien følger. Og 
dermed befinder den sig midt i livets strøm, og 
er åben for livets kilde.  
 

 
 

Konfrontationen med tiden og dens billeder - og 
dermed den eksistentielle fylde som skaber 
lidelse - består altså i denne tilstand ikke i, at du 
åbner op for indholdet af tiden og dens billeder. 
Konfrontationen består her i en erkendelse 
(jnana-yoga) af essensen af tiden og dens 
billeder. Konfrontationen har på denne måde en 
helt anden helbredende og forvandlende værdi. 
Du begynder at få glimtvise erfaringer af livets 
kilde – Det Gode, det Sande og det Skønne – fordi 
erkendelse i sig selv er nøje forbundet med 
denne kilde. Disse glimt er altså en art 
hjælp/nåde fra kildens side.  
 

Sandheden er med andre ord et land uden veje. 
Erkendelsen kan, med hjælp fra kilden, kun 
komme indefra, aldrig udefra. Du finder altså 
ikke sandheden gennem nogen organisation, 
nogen tro, noget dogme, nogen præst eller noget 
ritual, og heller ikke gennem filosofisk viden 
eller psykologiske metoder. Du finder den kun 
gennem de filosofiske spørgsmåls selv-
undersøgende praksis, ved at erkende egoets, og 
derfor tænkningens og tidens væsen, eller 
essens. Denne forståelse giver til gengæld en 
gradvist voksende fornemmelse af, at du er 
spirituel tryg på din rejse mod denne kilde.  
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Opgave om Stemmehørere 
Sidsel Ørnebjerg Larsen 
 

1. Indledning 
1.1. Problemstilling 
I mit arbejde på en psykiatrisk afdeling i 
København, har jeg mødt mange patienter for 
hvem det at høre stemmer, er et stort og 
invaliderende problem. Jeg har set patienter 
vandre hvileløst rundt på hospitalets gange med 
høretelefoner, for at overdøve kommenterende, 
kommanderende, grove og uhyggelige stemmer. 
En patient fortalte mig engang, at det eneste 
han ønskede var at være en god og nærværende 
far for sin 5 årige søn, men det var meget svært 
for ham når flere stemmer kommenterede alt 
hvad han sagde og tænkte. På den ene side hjalp 
medicinen ham til at dæmpe stemmerne, på den 
anden side følte han, at hvis han fik for meget 
medicin blev han til en zombie og så var han lige 
vidt. 
 
Jeg har ofte oplevet at de patienter der har 
hørehallucinationer, ikke kun opfatter det som 
enten positivt eller negativt, men begge dele.    
Hørehallucinationer er den hyppigst 
forekommende hallucination hos mennesker, 
diagnosticeret med skizofreni og optræder hos 
50-75 % i denne gruppe (Hemmingsen, 1997). 
Hørehallucinationer forekommer også indenfor 
anden diagnose end skizofreni, for eksempel 
forskellige psykotiske tilstande. Den primære 
behandling af hørehallucinationer sker ved hjælp 
af antipsykotisk medicin der helt eller delvist 
stopper stemmerne og dæmper angst og uro.  
Jeg har ofte undret mig over hørehallucinationer; 
dels den bagvedliggende årsagssammenhæng, 
dels den medikamentelle behandling, der for en 
del patienter ikke udgør en tilstrækkeligt 
effektiv behandling. Behandlingsresistente 
patienter udgør et stort problem i psykiatrien, og 
ca. 15-20 % af mennesker med en skizofreni-
diagnose bedres ikke eller kun minimalt af 
antipsykotisk medicin (materiale fra 
psykiatrifonden).  
 
Jeg mangler supplerende redskaber, når jeg i mit 
arbejde søger at hjælpe og drage omsorg for de 
mennesker der ikke responderer på medicinen, 
men også de mennesker der ikke har fuld effekt 
af medicinen eller ikke ønsker medicin i 
tilstrækkelig dosis, på grund af bivirkningerne. 
Når gruppen af patienter, der ikke oplever 
lindring ved medicinering, er så forholdsvis stor 
kunne vi som disse menneskers hjælpere og 
behandlere måske spørge os selv, om det kan 
have relevans at revurdere vores tilbud i 
hospitalspsykiatrien og tilegne os supplerende 
perspektiver.  

Hørehallucinationer kan anskues ud fra mange 
forskellige perspektiver, fx det 
naturvidenskabelige, der bygger på en biokemisk 
forståelse af, at hørehallucinationer optræder på 
baggrund af en fejl i hjernekemien. I et 
psykologisk perspektiv kan hørehallucinationer 
opfattes som en psykologisk reaktion på et 
psykisk traume. Parapsykologi, spiritualitet og 
religiøsitet kan nævnes som andre anskuelser. 
Her opfattes hørehallucinationer som et udtryk 
for fx telepati eller at mennesket i kraft af sin 
tro eller en indre tilstand har mulighed for at 
samtale med ikke fysiske væsener 
(Escher,”Spiritual frames of references” 
upubliceret). I denne opgave vælger jeg at 
beskrive den parapsykologiske og spirituelle 
anskuelse under betegnelsen åndeligt perspektiv 
(denne opgaves omfang umuliggør en nærmere 
diskussion af dette valg). 
I den hospitalspsykiatriske opfattelse af 
hørehallucinationer anses stemmerne som et 
symptom på sindssygdom, hvis ætiologi man ikke 
kender. Her er målet at behandle stemmerne 
væk, oftest med medicin, fordi man overvejende 
mener at sindssygdom er en kronisk tilstand. 
Samarbejdsperspektivet mellem 
behandleren/hjælperen og patienten er, at det 
er behandleren/hjælperen der er eksperten på 
sygdommen. Her adskiller det 
naturvidenskabelige perspektiv sig fra Recovery-
perspektivet, som i disse år er fremherskende 
indenfor socialpsykiatrien. Der findes mange 
definitioner på Recovery. Københavns kommune 
udgav i marts 2004 en rapport om Recovery. 
Rapportens sigte, var at skabe et 
orienteringsgrundlag for anvendelsen af Recovery 
i socialpsykiatrisk regi. I udarbejdelsen af 
rapporten var flere grupper repræsenteret, 
bruger- og pårørendeorganisationer, ledere 
indenfor socialpsykiatri samt overlæger m.m. 
Udvalget der udarbejdede rapporten bygger 
blandt andet deres forståelse på litteratur af 
Alain Topor og Pernille Jensen. I rapporten er 
valgt følgende definition på Recovery: 
 

”Recovery er en individuel oplevet proces, hvor 
en person i interaktion med sin omverden 
kommer sig fra en tilstand præget af psykisk 
lidelse til en tilstand, hvor han/hun kan leve et 
tilfredsstillende liv på egne præmisser og have 
en meningsfyldt hverdag ud fra egne ønsker og 
værdier. 
Det kan føre til, at han/hun kommer videre og 
bliver i stand til at opbygge og bruge sit 
netværk, til at begå sig i sit lokale miljø, og kan 
vælge at tage del i det omgivende samfund på 
alle niveauer.” 
(RECOVERY – Orienteringsgrundlag i forhold til 
socialpsykiatri i 
 Københavns Kommune, 2004, s.11) 



Recovery-perspektivet bygger på, at man kan 
komme sig efter psykisk sygdom. I denne 
forståelse anskues hørehallucinationer (kaldet 
stemmehøring) som en tilstand der er mulig at 
mestre. Lars Thorsgaard, der er speciallæge i 
psykiatri og overlæge i Herning, tænker Recovery 
som et relationelt begreb og han betoner den 
meget intensive relationelle faktor som 
medvirkende til patienters Recovery. Han mener 
at en ”dybt unik ændringsproces” ikke kan 
forekomme uden at den starter i en relation eller 
har sine oprindelige kilder fra en relation 
(Thorsgaard, 2006 s.43) 
  

Den hollandske professor i socialpsykiatri Marius 
Romme har forsket i stemmehøring og fundet at 
4 % af befolkningen hører stemmer, deraf er 
under halvdelen i kontakt med det psykiatriske 
system.  (Smith og Coleman 2006). Disse 
mennesker kalder han ikke-patienter og de er 
karakteriseret ved, at de kan kontrollere 
stemmerne og anser dem som en positiv del af 
hverdagen (Romme 1998, s. 39-63 ). Dette er 
ikke et ubekendt fænomen da der gennem 
litteraturen er beskrevet mange kendte 
stemmehørere, fx Jesus, Jeanne D`arc og 
Hildegaard Von Biingen (Escher, ”Spiritual frames 
of references” upubliceret). Pointen her er, at 
størstedelen af de mennesker der er 
hørehallucinerede kan mestre de stemmer de 
hører. 
 

Marius Romme og Susan Escher har udviklet et 
interviewskema. Spørgsmålene belyser hvornår 
stemmerne optrådte første gang, hvad de består 
i, hvem de er, samt hvilke mestringsstrategier 
stemmehøreren anvender.. Formålet med at 
kortlægge menneskets stemmehøre oplevelse er, 
at støtte en mestringsproces og ikke 
nødvendigvis at reducere eller eliminere 
stemmerne (Romme, ) Stemmehørerinterviewet 
kan downloades på www.socialpsykiatri.dk  
 

Denne måde at arbejde med stemmehøring på, 
er udbredt og i mange lande er der skabt 
stemmehørernetværk, hvor stemmehørere kan 
mødes, udveksle erfaringer, oplevelser og 
mestringsmåder. I Danmark opstartede det første 
stemmehørernetværk i 2004 
(www.voicehearer.dk ).   
 
Netværket blev ”løbet i gang” af Mike Smith1 og 
Ron Coleman2 der begge er forfattere til bogen 

                                                 
1. Mike Smith er englænder, psykiatrisk sygeplejerske, 

Bachelor of science, Masters of Arts og her en Ph.D i 

sammenhæng mellem traumer og psykoser. Mike Smith er 

forfatter til flere bøger, har medvirket i flere radio og tv- 

 

”Stemmehøring – fra offer til sejrherre” udgivet i 
Danmark 2006. Bogen baserer sig på erfaring og 
forskning af Marius Romme og er skrevet i et 
Recovery perspektiv (Smith og Coleman, 2006)  
Kan stemmehøreinterview metoden anvendes i 
behandlingspsykiatrien?  
Stemme-høre interviewet benyttes til at hjælpe 
mennesker med at mestre deres stemmehøre 
oplevelse og den skal ses i sammenhæng med 
recovery perspektivet. I hospitalspsykiatrien 
arbejder den psykiatriske sygeplejerske som 
kontaktperson for mennesker der er 
stemmehørere. I Recovery betones det 
relationelle aspekt som en væsentlig faktor og 
jeg har en formodning om, at den psykiatriske 
sygeplejerske kan forbedre og supplere sine 
metoder til at hjælpe hørehallucinerede og 
behandlingsresistente patienter, ved at anvende 
interviewet og ved at fokusere på det 
relationelle aspekt i kontakten med patienten. 
Det er dette jeg ønsker at undersøge i denne 
opgave. 
 

Afgrænsning af problemstillingen 
I opgaven vil jeg koncentrere mig om den 
hospitalsindlagte patient med diagnosen 
skizofreni, der hører stemmer. Medicinsk 
behandling skal være helt/delvist virkningsløs 
eller patienten ønsker ikke medicin i 
tilstrækkelig dosis pga. bivirkninger, der ikke kan 
behandles sufficient med relevant medicin. Jeg 
vil undersøge, hvordan den psykiatriske 
sygeplejersken kan anvende stemme høre 
interview til at hjælpe patienten, der ønsker at 
arbejde med stemmerne, med at mestre sin 
stemme høre oplevelse og jeg vil have fokus på 
det relationelle aspekt i forholdet mellem 
sygeplejerske og patient. 
 
1.3. Formål med projektet 
Formålet med dette projekt er at undersøge 
hvordan stemmehøre interview kan anvendes til 
den hospitalsindlagte patient der hører stemmer.   

                                                                                   
 

programmer og har desuden modtaget titlen som Årets 

sygeplejerske i England i 1997 (Smith og Coleman 2006 s.5).  

2. Ron Coleman har brugt 13 år af sit liv i det engelske 

psykiatriske system, hvor han blev behandlet for skizofreni. 

Med hjælp fra stemmehørenetværket i England har han 

fundet vej til at komme sig og arbejder i dag som konsulent 

bla i WHO-regi. Ron Coleman har skrevet flere bøger og 

artikler om recovery (Smith og Coleman 2006 s.5) 

 

 

 



2. Problemformulering: 
 
 

Hvordan kan den psykiatriske sygeplejerske 
anvende Stemme-Høre-Interview metoden i sit 
arbejde med den indlagte skizofrene patient 
således at: 
 

Selve situationen og patientkontakten former sig 
i overensstemmelse med grundlæggende 
principper for kommunikation og terapeutisk 
relations-behandling – Menneske-til-menneske 
forholdet. 
Interaktionen og metoden kan hjælpe patientens 
mestring af at høre stemmer  
 

 
2.1. Begrebsafklaring 
Kommunikation: 
Kommunikation – verbal og non-verbal – er ifølge 
Sygeplejeteoretiker Joyce Travelbee, den proces 
der muliggør menneske til menneske forholdet, 
dermed varetagelsen af patientens behov og 
indfrielse af sygeplejens mål og hensigt 
(Travelbee, 1999, s.138 -139, 153-158) 
 
Terapeutisk relationsbehandling: 
Terapeutisk relationsbehandling, er den 
behandling hvor sygeplejersken ved at anvende 
en intellektuel disciplineret tilnærmelsesmåde 
og ved at bruge sig selv terapeutisk, via 
relationen til patienten, tager vare på patientens 
behov (Travelbee, 1999, s.41-45). 
 
Menneske-til-menneske-forholdet: 
Menneske-til-menneske-forholdet, er det forhold 
sygeplejersken bevidst opbygger ved at benytte 
sig af terapeutisk relationsbehandling og 
erfaringer med patienten. Menneske til 
menneske forholdets kendetegn er tillid 
udsprunget af sympati og medfølelse, samt 
gensidig forståelse og kontakt. Kendetegnet er 
endvidere, at patienten får taget vare på sine 
behov (Travelbee, 1999, s.177) 
 
Mestring: 
I henhold til Aron Antonovskys teori er mestring 
et udtryk for, i hvilken grad man, udfra ”en 
oplevelse af sammenhæng”, stressorer og 
ressourcer, aktivt og fleksibelt formår at tilpasse 
sig de stimuli, man konstant udsættes for 
(Antonovsky, 1987 s.1-56)  
 
3. Metodologiske overvejelser 
Mit undersøgelsesspørgsmål ligger op til et 
kvalitativt observationsstudie. Jeg vil observere 
sygeplejersken foretage stemmehøre-interview 
sammen med en patient, der opfylder de 
kriterier jeg har opstillet i afgrænsningen. Med 
et kvalitativt observationsstudie ønsker jeg at få 
indsigt i interaktionen mellem sygeplejersken og 
patienten.  

Mit teoretiske perspektiv er fænomenologisk, 
idet jeg ønsker at forstå sygeplejerskens og 
patientens handlinger og adfærd i situationen ud 
fra deres eget subjektive perspektiv. Da jeg 
endvidere vil gennemføre mit observationsstudie 
udfra en bevidst teoretisk ramme og medtænke 
min rolle som både sygeplejerske og observatør, 
samt fortolke data med den valgte teori, vil mit 
perspektiv også være hermaneutisk.  
 
3.1. Begrundelse for valg af teoretiker: 
Da den sociale situation er et komplekst område 
med mange aspekter, har jeg dels valgt at 
fokusere på de sygeplejefaglige principper der 
handler om kommunikation og terapeutisk 
relationsbehandling – menneske-til-menneske-
forholdet, udfra sygeplejeteoretiker Joyce 
Travelbees teori. Dels har jeg valgt den 
medicinske sociolog Aron Antonovskys teori om 
mestring. 
Joyce Travelbees teori er sammenfattet i hendes 
bog ”Menneske-til-menneske forholdet” der blev 
udgivet i 1966. Joyce Travelbees definerer 
sygepleje således: 
 

”sygepleje er en mellommenneskelig process der 
den profesjonelle sykepleiepraktikeren hjelper 
et individ, en familie eller et samfunn med å 
forebygge eller mestre erfaringer med sykdom 
og lidelse og om nødvendig å finne mening i 
disse erfaringene” 
(Travelbee, 1999, s.29) 
 
Jeg er af den opfattelse, at Aron Antonovskys 
teori kan supplere Joyce Travelbees, da den 
giver en dybere forståelse af hvilke elementer 
mestring består i. I joyce Travelbees teori 
beskrives mestring som det sygeplejersken ”gør” 
ved at etablere et forhold til den syge (Ibid, 1999 
s.35). Ved at inddrage Aron Antonovskys teori 
ønsker jeg at have en bredere vinkel på min 
analyse til besvarelse af min 
problemformulering. Antonovsky bekæftiger sig 
med det salutogenetiske perspektiv – altså det 
perspektiv der søger efter de 
sundhedsfremmende ressourcer i mennesket. Jeg 
synes at dette perspektiv er relevant i forhold til 
mit teoretiske udgangspunkt for empiri – 
konstruktionen, der tager afsæt i Recovery 
perspektivet, at mennesket med en alvorlig 
psykisk lidelse er i stand til at komme sig.   
Det der er interessant er, hvorvidt Aron 
Antonovskys begreber er relevante og brugbare i 
den specifikke situation, om de kan sige noget 
om hvilke elementer der fremmer mestringen af 
situationen. 
 

 
 
 



4. Teori  
4.1. Joyce Travelbees sygeplejeteori 
Joyce Travelbee (1926-1973) blev i 1946 
uddannet sygeplejerske i USA. Hendes teori 
bygger på et eksistentialistisk filosofisk grundlag. 
Joyce Travelbee mener, at sygeplejens mål og 
hensigt opnås gennem etablering af menneske-
til-menneske-forholdet. Etableringen af dette 
forhold er en proces i fire faser (Ibid. 1999, s. 
41). Hun definerer dette forhold således: 
”Et menneske-til-menneske-forhold er primært 
en erfaring eller en rekke erfaringer som finner 
sted mellom en sykepleier og de(n) hun har 
omsorg for. Hovedkjennetegnet ved disse 
erfaringene er at den syke (eller familien hans) 
får sine behov ivaretatt. Menneske til menneske 
forholdet bliver målrettet bygd opp og 
opprettholdt av den profesjonelle sykepleieren”. 
(Ibid 1999, s. 177) 
 

Joyce Travelbee mener at sygeplejersken tager 
vare på behovene når hun besidder og anvender 
en disciplineret intellektuel tilnærmelsesmåde. 
Hvilket vil sige, at sygeplejersken nærmer sig 
problemer logisk, at sygeplejersken har indsigt i 
videnskab indenfor fysik, kemi, psykologi, 
adfærd, sygepleje og medicin. Denne 
tilnærmelse skal kombineres med evnen til at 
bruge sig selv terapeutisk. Hvilket vil sige, at 
sygeplejersken gør brug af sin egen personlighed 
og kundskab med det sigte, at etablere et 
forhold til patienten, at strukturere 
sygeplejeinterventionerne og at bevirke en 
forandring hos patienten (Ibid, 1999, s.41-45). 
Joyce Travelbee anser kommunikation for at 
være den proces der muliggør opbygningen af 
menneske til menneske forholdet, dermed 
varetagelsen af behov og indfrielse af 
sygeplejens mål og hensigt. Hun kommer med 
foreslag og refleksioner over forskellige 
kommunikationsteknikker og belyser også den 
non-verbale side af kommunikation (Ibid, s138-
39,153-158) 
 

4.2. Aron Antonovskys teori om oplevelse af 
sammenhæng 
Aaron Antonovsky (1923-1994) var frem til sin 
død professor ved afdelingen for medicinsk 
sociologi ved Ben Gurion universitetet i Israel. 
Antonovsky udviklede gennem forskning begrebet 
”Oplevelse af sammenhæng” og fandt, at jo 
stærkere ”oplevelse af sammenhæng”, desto 
længere ville mennesket befinde sig mod 
sundhedspolen på et sundheds/-sygdoms 
kontinuum (Antonovsky, 2000, s.9-32). 
Han definerer begrebet således: 
”Oplevelse af sammenhæng er en global 
indstilling, der udtrykker den udstrækning, i 
hvilken man har en gennemgående, blivende, 
men også dynamisk følelse af tillid til, at (1) de 

stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, 
er strukturerede, forudsigelige og forståelige; 
(2) der står tilstrækkelige ressourcer til 
rådighed for en til at klare de krav, disse stimuli 
stiller; og (3) disse krav er udfordringer, det er 
værd at engagere sig i.”(s.37) 
 

Begrebet ”oplevelse af sammenhæng” består af 
følgende tre komponenter: (1) Begribelighed, (2) 
Håndterbarhed og (3) Meningsfuldhed (Ibid, s.34-
40) 
Han beskriver, hvordan oplevelsen af 
sammenhæng udvikler sig gennem livet og 
belyser de dynamiske aspekter af, samt 
muligheden for terapeutisk forandring af 
oplevelsen af sammenhæng. (Ibid, s.105-139) 
 

5. Den empiriske undersøgelse 
Rammen for observationsstudiet er et intensivt 
psykiatrisk hospitalsafsnit i København med plads 
til 10 patienter. Sygeplejersken x har en 
specialistfunktion i afsnittet og han har flere års 
erfaring som psykiatrisk sygeplejerske. Han har 
en gang tidligere arbejdet med 
stemmehørerinterview og patienten havde 
efterfølgende givet udtryk for, at hun havde gavn 
af dette. 
Sygeplejersken foreslår, at jeg spørger patienten 
x om han vil deltage. Jeg vælger ikke at læse 
patientens journal, da jeg i observationsstudiet 
har en intention om, at opleve og observere det 
der sker, så fordomsfrit som muligt. Da jeg selv 
arbejder i hospitalspsykiatrien er jeg rutineret i, 
at danne mig et overblik og en forståelse ud fra 
journalindholdet. Da jeg ikke skal fungere som 
kontaktperson for patienten i denne situation, 
finder jeg det forsvarligt at træffe dette valg i 
forhold til metoden. Gennem samtaler i 
personalerummet ved jeg, at patienten har en 
baggrund som stud. med. for 12-13 år siden. 
Patienten har været indlagt cirka 6 måneder og 
han har under indlæggelsen været bæltefikseret 
i en periode på 6 uger. Patienten beskrives som 
kronisk hørehallucineret trods høje doser 
antipsykotisk medicin. Jeg indhenter tilladelse 
hos afdelingsledelsen, der accepterer 
observationsstudiet. Jeg skriver et brev til 
patienten der fortæller om observationsstudiets 
formål og baggrunden for dette (Bilag A). 
Sygeplejersken læser brevet igennem, da det 
samtidig beskriver de præmisser jeg sætter op 
for observationsstudiet. Sygeplejersken 
accepterer præmisserne. Da patienten 
tilkendegiver at han ønsker at deltage, giver jeg 
ham bogen ”Stemmehøring – fra offer til 
sejrherre” af Mike Smith og Ron Coleman samt 
det fulde interviewskema. Jeg vælger at give 
ham dette materiale så han selv kan læse og 
måske blive inspireret samt få indblik i min 
baggrundsviden for observationsstudiet. 
 



Da den kulturelle kompleksitet3 gør det umuligt 
at beskrive alle aspekter af den sociale situation, 
har jeg valgt et fokuseret observationsstudie som 
skabelon for min empiri-konstruktion (Kristensen 
og Krogstrup, 1999, s.150-151). Ifølge Kristensen 
og Krogstrup kan den fokuserede observation give 
en dybtgående undersøgelse af aspekter ved den 
sociale situation. Da det er de fem begrebers 
udtryk i situationen, som jeg ønsker at 
observere, forekommer det oplagt at vælge 
fokuseret observation. Jeg har udarbejdet en 
observationsguide, hvor der øverst er plads til 
faktuelle oplysninger, som varighed af 
observationen etc. og hvor de fem begreber er 
listet op (Bilag B). 
 
Kristensen og Krogstrup anbefaler, at man ikke 
skriver noter under samvær med feltets 
deltagere, fordi det indebærer en fare for, at 
personerne ændrer adfærd. Jeg valgte dog at 
notere ned i observationsguiden undervejs. Jeg 
synes ikke det forekom påfaldende unaturligt, da 
både sygeplejersken og til tider også patienten, 
noterede i stemmehørerinterviewskemaet. Jeg 
prøvede dog at fokusere min opmærksomhed 
mest muligt på situationen og ikke så meget på 
noterne.  
 
Jeg lavede i alt tre observationer. 
Observationerne foregik tre forskellige steder på 
afdelingen, afdelingssygeplejerskens kontor, 
samtalerummet og ergoterapi køkkenet. Det var 
sygeplejersken der valgte rammerne for 
situationen, oftest ud fra en betragtning af hvor 
der var plads og nogenlunde uforstyrret. Notater 
fra observationerne og notater efter, samt mine 
refleksioner over rammerne i de enkelte 
situationer og fysiske placering i rummet, kan 
studeres nærmere i Bilag C. 
 
Udover notaterne som jeg gjorde mig under 
observationerne, skrev jeg notater umiddelbart 
efter hver observation. Ved tredje observation 
ønskede patienten at stoppe. De umiddelbart 
efterfølgende samtaler jeg havde med 
sygeplejersken og patienten, skrev jeg ned og 
dette er også en del af min empiri.  
Ifølge Kristensen og Krogstrup er en generel 
tommelfingerregel ved observationsstudiet, at 
brud og skift i den sociale interaktion kan rumme 
væsentlig information til at identificere grænser, 
normer og værdier, som er centrale for 
forståelsen af den pågældende sociale situation 
(Ibid, s.151) 
   
 
 

                                                 
 

6. Bearbejdning og analyse af data 
Jeg har valgt at bearbejde datamaterialet ud fra 
principperne om kodning, kategorisering og 
begrebsliggørelse (Halkier, 2002, s.78-83). 
 Jeg har bearbejdet mine notater fra 
observationerne, og de notater jeg skrev 
umiddelbart efter observationen, ved først at 
overføre alle notaterne til Word-dokument og 
derefter læse de fulde tekststykker igennem tre 
gange. På denne måde har jeg forsøgt at sikre 
mig, at jeg ser notaterne og observationerne i en 
sammenhæng og kan genkalde mig, det af mig 
oplevede meningsindhold. 
Ved kodningen har jeg nummereret bidder af 
tekstdata og efterfølgende med kursiv givet 
datasekvensen en kode som jeg fandt 
beskrivende for indholdet. Under denne proces 
begyndte at danne sig et mønster, hvor de 
samme koder kunne dække efterfølgende 
datasekvenser. Jeg systematiserede så vidt 
muligt, ved at genbruge koderne hvor jeg fandt 
det dækkende. Fordelen ved at arbejde på 
denne måde er, at der skabes et system af 
temaer, som yderligere kondenserer 
datamaterialet. Jeg skrev de 5 begreber på hvert 
sit stykke papir, derefter printede jeg 
datamaterialet med nummerering og mærkater 
ud 5 gange på forskellige farver papir. På denne 
måde kunne jeg under hvert begreb indsætte de 
datasekvenser, jeg syntes hørte til under 
begrebet. Jeg har på den måde kategoriseret 
datamaterialet ud fra de teoretiske begreber. 
Jeg viderebearbejdede dette materiale ved, 
under hvert af de fem begreber at se efter 
sammenhænge og kontraster mellem 
datasekvenserne og samle det i grupper ved at 
stille fortolkende spørgsmål til materiale. Det vil 
sige samlede datamaterialet i kategorier. 
 
6.1. Skema over begreber og kategorisering af 
datamaterialet: 
 
Begreb Kategorier 
 

Kommunikation Den verbale          
kommunikation 
 - Sygeplejersken ved 1. og 2. 
observation 
 - Sygeplejersken ved 3. 
observation 
 - Patienten ved 1. og 2. 
observation 
 - Patienten ved 3. 
observation 

 

 Den non-verbale  
 kommunikation 
 - Sygeplejersken  
 - Patienten 
 



Begreb        Kategorier 
 

Terapeutisk  - Relationens udtryk  
Relations-  mellem sygeplejerske og 
Behandling og patient 
 

Menneske-til- 
Menneske forhold 
 
 
Begreb        Kategorier 
 

Begribelighed - Patientens begribelighed 
- Positive træk ved 
stemmehøreroplevelse 
- Negative træk ved 
stemmehøreroplevelse 
- Hæmmende faktorer for 
ressourcer 
- Fremmende faktorer for 
ressourcer 

 
Begreb        Kategorier 
 

Terapeutisk  - Patientens hånd-  
Relationsbehandling  tering af situationen 

 

- Hæmmende faktorer for 
håndtering af stemme-
høreroplevelse 
 

- Fremmende faktorer for 
håndtering af stemme-
høreroplevelse 
 

- Sygeplejerskens hånd-
tering af situationen 
 

- Sygeplejerskens hånd-
tering ved 3 observation 

 
Begreb        Kategorier 
 

Meningsfuldhed - Patientens opfattelse af 
den bagvedliggende 
mening af stemmehører- 
oplevelsen 

 

- Modarbejdende faktorer 
for patientens egen 
oplevede mening 

 

- Situationens menings-
fuldhed for patienten 

 

 - Sygeplejerskens støtte af 
patientens meningsfuldhed 
i situationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Analyse og Fortolkning med teori 
I de tre observationer, jeg gjorde mig af 
stemmehørerinterviewet, er der et slående brud 
mellem de første to observationer og den tredje 
observation, hvor patienten helt ønskede at 
stoppe interviewet. Jeg vil til sidst i analysen se 
på dette brud ud fra de forskellige begreber, da 
jeg mener der i dette brud kan ligge vigtig 
information omkring de dilemmaer der kan 
optræde ved, at den psykiatriske sygeplejerske 
anvender stemmehørerinterviewmetoden med 
den indlagte patient. Dette valg betyder, at jeg 
nedtoner dybden og omfanget af min analyse af 
de fem begreber.  
 
7.1. Kommunikation belyst udfra Joyce 
Travelbees teori 
I observationerne bruger både sygeplejersken og 
patienten selve spørgeskemaet som 
styringsredskab; det vil sige at de begge aktivt 
vender tilbage til spørgsmålene når samtalen har 
bevæget sig væk fra emnet. Fx beder patienten 
direkte om, at sygeplejersken spørger ud fra 
spørgeskema (56) og sygeplejersken benytter fx 
spørgeskema ved at sige ”lad os vende tilbage til 
konkret spørgsmål”. Sygeplejersken bruger også 
spørgeskemaet til at afrunde samtalen, ved fx at 
sige ”jeg synes vi skal slutte af med spørgsmål 
6.2 ”(99). 
Patienten fortæller sammenhængende og 
tydeligt omkring sin indre stemmehøreroplevelse 
og sygeplejersken understøtter denne proces ved 
at gentage og opsummere det patienten siger ( ). 
Denne måde at gentage ord eller udsagn, kaldes 
af Joyce Travelbee for parafrasering, og 
teknikken kan understøtte udforskningsprocessen 
og uddybningen af patientens udsagn (Travelbee 
s.155-157). Når indholdet af det patienten 
fortæller parafraseres, og indholdet således 
udforskes nærmere, giver det mulighed for, at 
patienten yderligere organiserer sin forståelse af 
stemmehøreroplevelsen og dermed kan teknikken 
udvide patientens kognitive forståelse af 
oplevelsen. 
 

Ifølge Travelbee er kommunikation ikke et mål i 
sig selv, men et middel til at nå 
interaktionsprocessens mål, som er at opfylde 
sygeplejens mål og hensigt. Kommunikation er en 
gensidig proces, hvor sygeplejersken og 
patienten påvirker hinanden. Travelbee 
pointerer, at mennesker ikke deler noget 
meningsfyldt med hinanden, hvis man ikke er 
relativt sikker på, at det, man deler, vil blive 
modtaget, altså det modsatte af afvist, 
ignoreret, nedvurderet og latterliggjort (Ibid 
s.137). 
 

 
 



Ser man overordnet på kommunikationen, er 
patienten velformuleret, analyserende og 
reflekterende, han anvender fremmedord i sit 
sprogbrug og er god til at udtrykke sig omkring 
sin indre tilstand (52,53,59,105). Sygeplejersken 
udtrykker og tilkendegiver sin forståelse af det 
patienten siger fx ved at sige ”ja det forstår jeg” 
(11, 98) og ved, gennem samtalerne at brumme 
og nikke anerkendende (49). Man kan således 
sige, at eftersom et grundlæggende mål for 
sygeplejen er, at hjælpe patienten til at mestre, 
og såfremt spørgeskemainterviewet understøtter 
denne proces, så kommunikerer sygeplejersken i 
ovenstående sekvenser på en måde der 
”modtager” det patienten siger og understøtter, 
at det patienten siger, er meningsfuldt. 
 
Igennem mine observationer er både 
sygeplejerskens og specielt patientens 
kropssprog, ansigtsmimik og gestik ganske 
sparsom. Dette ændrer sig ved afslutningen af 
første og anden observation, hvor patienten og 
sygeplejersken smiler til hinanden og jeg får 
oplevelsen af en mere uformel stemning (39). 
Dette må selvfølgelig lede min opmærksomhed 
over på den formelle karakter situationen får ved 
min tilstedeværelse i rummet, altså at både 
sygeplejerske og patient måske oplever at de 
skal præstere noget eller gøre det ”godt”. Det 
kan også fortolkes således, at der er positive 
følelser og en indforståethed i relationen mellem 
sygeplejersken og patienten.  Man kan også 
inddrage det perspektiv at patientens sparsomme 
kropssprog er et udtryk for, at han er påvirket af 
medicin.     
 

Delkonklusion 
Spørgeskemaet bliver brugt som styringsredskab 
gennem samtalen, både af sygeplejersken og af 
patienten. Det er et redskab, der hjælper til at 
holde fokus på formålet med samtalen. 
Ved at sygeplejersken anvender parafrasering i 
kommunikationen, giver det mulighed for at 
indholdet af samtalen udforskes nærmere. Dette 
giver mulighed for at patienten yderligere 
organiserer sin forståelse af 
stemmehøreroplevelsen. Parafraseringsteknikken 
kan således udvide patientens kognitive 
forståelse af stemmehøreroplevelsen. 
 
Sygeplejersken tilkendegiver verbalt og non-
verbalt at han forstår det patienten fortæller. 
Når sygeplejersken kommunikerer på denne 
måde, der ”modtager” det patienten siger og 
understøtter, at det patienten siger, er 
meningsfuldt, så vil dette hjælpe patientens 
mestring, såfremt stemmehøre interviewet 
generelt hjælper patienten til at mestre sin 
stemmehøreroplevelse. 
 

7.2. Terapeutisk Relationsbehandling og 
menneske til menneske forholdet belyst udfra 
Joyce Travelbees teori 
Ifølge Travelbee er et kendetegn ved menneske-
til-menneske forholdet og et mål for sygeplejen, 
at patienten får taget vare på sine behov 
(Travelbee 1999,s.41). 
 
Anden observation bliver indledt med en 20 
minutters samtale om patientens medicinske 
behandling. At sygeplejersken giver plads til 
denne samtale viser, at sygeplejersken ikke bare 
fokuserer på det aftalte mål, nemlig 
stemmehøre-interviewet, men også giver plads 
til patientens behov som de træder frem i 
situationen.  
 

Når sygeplejersken skal varetage patientens 
behov vil sygeplejersken, ifølge Travelbee, 
besidde og anvende disciplineret intellektuel 
tilnærmelse og terapeutisk brug af sig selv. 
Sygeplejersken besidder og anvender for 
eksempel disciplineret intellektuel tilnærmelse 
da han i samtale med patienten om medicin, 
bruger sin farmakologiske viden. Det kommer 
også til udtryk i hans generelle anerkendelse og 
accept af det patienten siger (49,61,104) og hans 
pædagogiske overvejelser (125), fordi dette må 
formodes at bygge på hans viden fra psykologisk-
pædagogisk felt.  
Terapeutisk brug af sig selv betyder ifølge 
Travelbee, at sygeplejersken gør brug af sin egen 
personlighed og kundskab, med det sigte at 
etablere et forhold til patienten, at strukturere 
sygeplejeinterventionerne, og at bevirke en 
forandring hos patienten (Ibid s.44-45).  
 
Sygeplejersken inddrager flere gange 
fælleserfaringer i samtalen ved fx at sige ”du har 
tidligere fortalt mig ” (55,78,106), hvilket 
yderligere bidrager til, at patienten begriber sin 
indre stemmehøre-oplevelse i relation til 
tidligere situationer. Samtidig viser det, at 
sygeplejersken og patienten har tilbragt tid 
sammen hvor der er skabt fælles erfaringer 
gennem samtaler og situationer. Dette fortolker 
jeg på den måde, at sygeplejersken ved at bruge 
sig selv terapeutisk har etableret et forhold til 
patienten. Samtidig vil jeg formode, at 
sygeplejersken har valgt at arbejde med 
stemmehøre interview for at bevirke en 
forandring hos patienten, hen imod en bedre og 
mere bevidst mestring af sin stemmehøre-
oplevelse.  
Dette understreger ud fra min synsvinkel, at 
sygeplejersken bruger sig selv terapeutisk.  
  

 
 
 



Ifølge Travelbee er det graden og arten af 
erfaringer mellem sygeplejerske og patient der 
er de vigtigste faktorer i den tredje fase af 
menneske-til-menneske-forholdet, empatifasen”. 
Det er her sygeplejersken på et rent mentalt 
plan kan forudsige patientens adfærd og 
fornemme patientens indre tilstand, fordi 
sygeplejersken har erfaringer med patienten 
(Ibid s.193-200). Det skal indskydes, at empati i 
Travelbees forstand ikke er tillagt en 
følelsesmæssig komponent, modsat andre 
sygeplejeteoretikere, for eksempel Kari 
Martinsen. På et tidspunkt siger sygeplejersken 
”sådan tænkte jeg nok du ville svare” (sekvens). 
Dette kunne tyde på, at sygeplejersken i et eller 
andet omfang er i stand til at forudsige 
patientens adfærd og dermed gennemgået den 
proces der bevirker, at sygeplejersken er i stand 
til at se forbi patientens ydre adfærd og 
fornemme patientens indre oplevelse, altså har 
gennemgået empatifasen.  
 

Et gennemgående træk i de første to 
observationer, er patientens villighed til at 
fortælle om og aktivt undersøge sin stemmehøre-
oplevelse. Tillid er et vigtigt begreb i Joyce 
Travelbees teori. Hun mener, at tillid optjenes 
når sygeplejersken gennem sine handlinger viser, 
at hun er til at stole på (Ibid, s.209-210). At 
patienten engageret fortæller om sin 
stemmehøre-oplevelse, kan dels vise, at 
patienten finder mening i at kortlægge sin 
stemmehøre-oplevelse og at deltage. Dels kan 
det illustrere den tillid der er opbygget mellem 
patienten og sygeplejersken.   
Tillid er ifølge Travelbee resultatet af sympati og 
medfølelse. Man kan derfor formode, at der 
forud for stemmehøre interviewet er opbygget et 
menneske-til-menneske-forhold mellem 
patienten og sygeplejersken, hvor de fire faser i 
opbygningen af forholdet er gennemlevet, at 
sympati og medfølelse i tilstrækkelig grad har 
afspejlet sig i sygeplejerskens handlinger, 
således at der er opnået en tillid mellem dem. 
Travelbee skriver, at patienten oplever tillid når 
han forstår at han fuldt og helt kan stole på, at 
sygeplejersken ikke vil svigte ham (Ibid, s.210). 
 

Delkonklusion: 
Sygeplejersken giver plads til patientens behov 
som de træder frem i situationen. Dels gennem 
brug af disciplineret intellektuel 
tilnærmelsesmåde ved at bruge sin viden om 
farmakologi og gennem overvejelser og viden fra 
det psykologiske og pædagogiske felt. Dels 
gennem terapeutisk brug af sig selv, hvilket viser 
sig gennem det forhold der er etableret og det 
viser sig i sygeplejerskens valg af 
stemmehørerinterviewet, som en del af 
patientens behandling. 

Patientens villighed i at fortælle om og aktivt 
undersøge sin stemmehøre oplevelse, tolker jeg 
som et udtryk for patientens tillid til 
sygeplejersken og at der er skabt et menneske-
til-menneske-forhold mellem sygeplejersken og 
patienten.   
 

7.3. Mestring belyst ud fra Aron Antonovskys 
teori. 
Jeg er af den opfattelse, at sygeplejersken aktivt 
kan understøtte patientens oplevelse af 
sammenhæng og dermed patientens mestring, 
ved at understøtte de tre elementer som 
oplevelsen af sammenhæng består i. 
 
Begribelighed 
Antonovskys komponent ”begribelighed” handler 
om, at indre og ydre stimuli er begribelige på et 
kognitivt plan (Antonovsky, 2000 s.34-35). 
Patienten fremtræder intelligent, han udtrykker 
sig sammenhængende og forståeligt, han 
reflekterer, analyserer og anvender fremmedord 
samt selvopfundne ord og metaforer til at 
beskrive sin indre oplevelse (sekvens). 
Sygeplejersken anvender parafrasering hvilket 
kan bidrage til, at patienten yderligere 
organisere sin forståelse af stemmehøre-
oplevelsen og dermed udvider sin kognitive 
forståelse af oplevelsen.  
 

Håndterbarhed 
Antonovskys komponent ”håndterbarhed” 
henviser til en oplevelse af, at man har 
ressourcer og kontrol til at klare de krav man 
stilles overfor; dette kan for eksempel være 
andre mennesker som man har tillid til 
(Antonovsky s.34-40). 
Sygeplejersken kan i denne henseende i sig selv 
være en ressource for patienten i situationen. 
Forudsætningen for dette må være, at der forud 
for stemmehørerinterviewet er opbygget et 
menneske-til-menneske forhold og etableret en 
tillid mellem sygeplejersken og patienten. Dette 
mener jeg er tilfældet i mine observationer af 
sygeplejersken og patientens interaktion, hvilket 
jeg har anskueliggjort i ovenstående analyse. 
Sygeplejersken spørger i situationen ind til 
patientens mestringsstrategier (sekvens) og 
bekræfter patientens mestringsstrategier fx siger 
patienten at han kan bede de gode stemmer, 
”vennerne” om at beskytte sig mod de 
ubehagelige stemmer, ”fjenderne”. Dette 
bekræfter sygeplejersken ved at sige ”Du er fuldt 
beskyttet lige nu”.  
Jeg tolker dette således, at sygeplejersken er en 
ressource, der ved at understøtte og bekræfte 
patientens mestringsstrategi, understøtter 
patientens ressourcer til at håndtere den 
negative og belastende side af 
stemmehøreroplevelsen.   



Medicin kan også være en vigtig ressource når 
patienten skal mestre situationen. På den ene 
side kan medicinen dæmpe angst og uro i 
situationen og dermed give patienten emotionelt 
ro til at gennemføre stemmehøre-interviewet 
med mest muligt udbytte. På den anden side kan 
medicinen virke så sløvende at patienten har 
svært ved at være deltagende. Sygeplejersken 
kan også her være en vigtig ressource for 
patienten, qua sin farmakologiske og 
psykologiske viden, at støtte patienten i at være 
i så velafbalanceret medicinsk behandling som 
muligt.   
 

Meningsfuldhed 
Antonovskys komponent ”meningsfuldhed” 
henviser til, at mennesket har områder af sit liv 
som betyder meget, som det er værd at 
engagere sig i og som på den måde giver mening 
både følelsesmæssigt og kognitivt.  
Igennem observationerne fremgik det tydeligt, at 
patienten finder mening i sin stemmehøre 
oplevelse, dels udfra et psykologisk perspektiv 
hvor han ser stemmernes indtræden i hans liv 
som udtryk for stressende livsbegivenheder, dels 
udfra et åndeligt perspektiv (sek). Patienten 
opfatter stemmerne som åndelige væsener, der 
99% af tiden er venner og som for eksempel 
lærer ham om planter, botanik, mineraler, 
computere og astrologi. 1% af tiden er 
stemmerne ikke fysiske væsener der udøver 
psykiske angreb på ham og som han får hjælp til 
at beskytte sig mod af ”vennerne”.  
At patienten vælger at deltage og engagerer sig i 
stemmehørerinterviewet tolker jeg som udtryk 
for, at stemmernes område og den viden og det 
venskab de præsenterer ham for er meningsfyldt. 
Sygeplejersken tilkendegiver sin accept og 
forståelse af det patienten siger gennem det 
verbale og non-verbale sprog, på denne måde 
understøtter sygeplejersken, at det, patienten 
siger, er meningsfuldt, at det er sandt, rigtigt og 
væsentligt. 
 

Delkonklusion 
Patientens intelligens og evne til at udtrykke sig, 
kan have væsentlig betydning for 
begribeligheden. Sygeplejersken kan understøtte 
denne komponent ved at anvende parafrasering. 
Såfremt menneske-til-menneske forholdet er 
etableret vil denne relation mellem 
sygeplejerske og patient fungere som en 
ressource for patienten og understøtte 
patientens håndterbarhed i situationen. Dels ved 
at sygeplejersken støtter og bekræfter 
patientens mestringsstrategi, dels ved at støtte 
patienten i en afbalanceret medicinsk 
behandling.  
Når sygeplejersken gennem verbal og non-verbal 
kommunikation udtrykker forståelse og accept af 

det der er meningsfuldt for patienten, 
stemmerne, så understøttes patientens oplevelse 
af, at det er meningsfuldt. 
 

7.4. Bruddet mellem de første to observationer 
og den tredje observation. 
I de første to observationer spørger 
sygeplejersken ind til patientens følelser (40, 
41), udtrykker forståelse (11, 98), brummer og 
nikker (49) og har åben ansigtsmimik (106). I den 
tredje observation siger patienten fra overfor at 
deltage i stemmehøre-interviewet, både verbalt 
og non-verbalt; fx svarer han ikke, og har hele 
tiden en rynke mellem øjenbrynene 
(112,113,117,123). I tredje observation spørger 
sygeplejersken ikke til patientens følelser 
(112,113,117), han trækker vejret tungt og 
fremtræder stresset (116). En tolkning af dette 
kunne være, at sygeplejersken er stresset og i 
situationen derfor ikke formår at bevirke en 
forandring i patienten ved fx at spørge ind til 
følelser.  
Sygeplejersken fortalte mig efter tredje 
observation, at patienten og sygeplejersken 
umiddelbart før tredje observation havde været 
til stuegang med overlægen og diskuteret 
medicinsk behandling. Sygeplejersken havde ved 
stuegangen støttet overlægens opfattelse af, at 
patienten ville have godt af depotinjektion frem 
for tabletbehandling, hvilket patienten var imod 
(121). Set i lyset af dette, kan det tænkes, at 
der mellem sygeplejersken og patienten 
udspillede sig et paradoks som blokerede 
sygeplejerskens terapeutiske brug af sig selv og 
at patientens tillidsforhold til sygeplejersken var 
svækket efter samtalen med overlægen. Forstået 
på den måde, at sygeplejersken i 
stuegangssituationen ikke var loyal overfor 
patientens ønsker og behov, men forholdt sig til 
forskellige faglige argumenter. 
Efter tredje observation fortalte patienten mig, 
at han ikke ville være med, fordi han var sur på 
overlægen. Han ville gerne fortsætte 
stemmehørerinterviewet senere. 
 

Patienten har i de første to observationer flere 
gange fortalt om de negative virkninger han 
oplever af medicinen: fx fortæller han at han 
oplever medicinsk behandling som truende, og at 
han er bange for at blive ødelagt fordi han 
allerede vejer 140 kg. Endvidere synes han ikke 
medicinen skal tages hele tiden, kun ved 
psykotiske tilstande, da den sløver og ødelægger 
hans livskvalitet (75). Patienten giver gennem de 
første to observationer, flere gange udtryk for, 
at psykiatrien ikke har forstået ham, at 
psykiatrien ikke så hans stemmehøre-oplevelse i 
relation til de stressende livsbegivenheder og 
den ensomhed han følte for 12-13 år siden, da 
stemmehøre-oplevelsen begyndte.  



Dette kommer til udtryk i sekvens 25 og 27; her 
kalder patienten det første møde med 
psykiatrien for ”antagonistisk” på den måde, at 
han opfatter de første stemmer som en slags 
trøst fordi hans forældre var blevet skilt, 
hvorimod psykiatrien fortalte ham at det var 
meget forkert, at høre stemmer (28). Patientens 
mistillid og oplevelse af, at psykiatrien ikke har 
forstået ham kommer fx til udtryk i sekvens 31 og 
50, hvor patienten ikke vil fortælle navne på 
stemmerne fordi det kan ”bruges” af en 
psykiater.  
 

Det er interessant, at patienten ved sin åbenhed 
omkring sin stemmehøre-oplevelse udtrykker 
tillid til sygeplejersken, fordi sygeplejersken 
netop er en del af den psykiatri som han samtidig 
har mistillid til. Dette åbner op for flere 
fortolkninger: dels den, at patienten ikke ser 
sygeplejersken som en ”kategori” men som et 
individ. Dels kan det afspejle patientens 
opfattelse af sig selv som offer, og det kan 
afspejle, at patienten rent faktisk har været 
genstand for mindre end optimal kontakt med 
det psykiatriske system, hvilket fra patientens 
synsvinkel kunne opsummeres i følgende 
mangelforhold: ingen empati i forhold til hans 
stemmehøre oplevelse; ingen ”opklaringsproces” 
i relation til hvad der kunne have forårsaget hans 
stemmehøre-oplevelse; og derfor en oplevelse af 
mistillid baseret på følelsen af ikke at blive 
forstået. 
 

Delkonklusion: 
De dilemmaer der er forbundet med den 
terapeutiske relationsbehandling, kan komme til 
udtryk ved brug af stemmehører interview på en 
hospitalsafdeling. I observationerne viser dette 
sig ved sammenligning af de første to og den 
tredje observation. Sygeplejersken og patienten 
interagerer anderledes med hinanden i tredje 
observation og de begrunder begge dette med 
den forudgående stuegang og diskussion omkring 
patientens medicinering. Jeg tolker dette således 
at sygeplejerskens terapeutiske brug af sig selv i 
interview situationen er blokeret, sygeplejersken 
er stresset og spørger ikke ind til patientens 
følelser. Patienten har på grund af 
stuegangssituationen reaktiveret sin mistillid til 
psykiatrien og sygeplejersken er i situationen 
også genstand for denne mistillid. Patienten 
oplevede et loyalitetsbrud ved stuegangen, da 
sygeplejersken støttede overlægens 
overbevisning. Dog genoprettes tilliden kort efter 
og patienten ønsker at genoptage stemmehøre 
interviewet, hvilket kunne tyde på, at der i 
relationen mellem sygeplejersken og patienten 
er opbygget et så stærkt tillidsforhold, at 
relationen kan bære, at sygeplejersken ikke altid 
er loyal og støtter patienten såfremt at der er 

væsentlige faglige argumenter bag. Dette synes 
at understrege vigtigheden af tillid i forholdet 
mellem patient og sygeplejerske. 
 

8. Diskussion 
Det forekommer mig, at stemmehørerinterviewet 
er et oplagt redskab til at hjælpe mennesker der 
hører stemmer med at kortlægge og mestre 
deres stemmehøre oplevelse eller 
hørehallucination. Gennem min analyse synes det 
at træde frem, at den psykiatriske sygeplejerske 
kan anvende dette redskab i sin sygeplejepraksis 
på en intensivt psykiatrisk hospitalsafdeling. På 
den ene side, må det betones at tillid i 
relationen mellem sygeplejerske og patient er en 
grundlæggende faktor. Det betyder, at hvis 
stemmehøre interviewet skal anvendes må 
sygeplejersken opbygge et forhold til patienten, 
hvor sygeplejersken viser sig værd at stole på. På 
den anden side kan der opstå det dilemma, at 
sygeplejersken på baggrund af sin faglige viden, 
optræder illoyalt overfor patientens ønsker og at 
tilliden brydes. Dette skal både sygeplejersken 
og patienten kunne rumme mentalt og 
følelsesmæssigt og sygeplejersken må være i 
stand til at planlægge interaktionen udfra 
psykologisk og pædagogisk viden. 
  
Stemmehørerinterviewet skal ses i et 
Recoveryperspektiv – altså en grundholdning til, 
at man kan komme sig efter en psykisk lidelse 
som skizofreni. Det er ikke en proces der kan 
”styres” af den professionelle hjælper, det er en 
proces hvor den professionelle hjælper kan 
præsentere patienten for forskellige redskaber 
for eksempel stemmehøre interview og gennem 
den terapeutiske relationsbehandling, inspirere 
patienten til at aktivere sin egen recoveryproces 
og finde sin egen vej gennem sygdomstilstanden 
hen imod bedring. Denne grundholdning til 
psykisk lidelse kan på den ene side være svært 
forenelig med det hospitalpsykiatriske systems 
overvejende naturvidenskabelige perspektiv og 
ekspertviden, fordi dette perspektiv kan 
underminere patientens ønsker og autonomi. På 
den anden side er det uetisk ikke at forsøge sig 
med nye metoder i hospitalspsykiatrien, i de 
tilfælde hvor traditionelle behandlingsmetoder, 
så som medicinsk behandling, er utilstrækkelig.  
 

9. Konklusion 
I min problemformulering, spurgte jeg hvordan 
sygeplejersken kan anvende stemmehøre 
interview metoden ud fra principper om 
kommunikation, relationsbehandling og mestring. 
Observationsstudiet har vist, at selve 
spørgeskemaet kan bruges som styringsredskab 
gennem samtalen, både af sygeplejersken og af 
patienten. Det er et redskab, der hjælper til at 
holde fokus på formålet med samtalen. 



Sygeplejersken kan i sin kommunikation med 
patienten anvende parafrasering, dette giver 
mulighed for, at indholdet af samtalen udforskes 
nærmere og at patienten yderligere organiserer 
og udvider sin kognitive forståelse af 
stemmehøreroplevelsen. 
Når sygeplejersken verbalt og non-verbalt 
tilkendegiver at han forstår det patienten 
fortæller og kommunikerer, på en måde der 
”modtager” det patienten siger, så understøtter 
sygeplejersken, at det patienten siger, er 
meningsfuldt.  Dette vil hjælpe patientens 
mestring, såfremt stemme høre interviewet 
generelt hjælper patienten til at mestre sin 
stemmehøreroplevelse. 
 

Sygeplejersken kan give plads til patientens 
behov som de træder frem i situationen. Dels 
gennem en disciplineret intellektuel 
tilnærmelsesmåde, hvor sygeplejersken bruger 
sin faglige viden og inddrager overvejelser og 
viden fra det psykologiske og pædagogiske felt. 
Dels gennem terapeutisk brug af sig selv, hvilket 
viser sig gennem den relation der er etableret og 
det viser sig i sygeplejerskens valg af 
stemmehører interviewet, som en del af 
patientens behandling. 
 

Patientens villighed til at fortælle om og aktivt 
undersøge sin stemmehøre oplevelse, tolker jeg 
som et udtryk for patientens tillid til 
sygeplejersken og at der er skabt et menneske-
til-menneske forhold.  
 

Patientens intelligens og evne til at udtrykke sig, 
har en væsentlig betydning for patientens 
begribelighed i forhold til situationen og 
stemmehøre oplevelsen. Dette er en vigtig 
mestringsressource. Sygeplejersken kan hjælpe 
patientens mestring ved at anvende 
parafrasering teknikken i kommunikationen.  
Såfremt menneske til menneske forholdet er 
etableret vil denne relation mellem 
sygeplejerske og patient fungere som en 
ressource for patienten, ved at sygeplejersken 
støtter og bekræfter patientens 
mestringsstrategi.  
 
De dilemmaer der er forbundet med den 
terapeutiske relationsbehandling på et 
hospitalsafsnit, kan komme til udtryk ved brug af 
stemmehørerinterview.  
På den ene side kræver anvendelsen af 
stemmehørerinterview et tillidsforhold, på den 
anden side befinder sygeplejersken sig i en 
arbejdssituation, hvor hun ud fra faglig viden kan 
handle mod patientens ønsker og autonomi. 
Sygeplejersken kan i min fortolkning anvende sin 
pædagogiske og psykologiske viden til at 
afbalancere eventuelle tillidsbrud.  

Frygten for tillidsbrud skal ikke afholde 
sygeplejersken fra at anvende 
stemmehørerinterview i relationsbehandlingen 
med de patienter der er plaget af 
hørehallucinationer og som ikke opnår sufficient 
behandling med relevant medicin. Det ville være 
i modstrid med etiske principper. 
 

10. Perspektivering  
Den vinkel der ikke er plads til i nærværende 
opgave, er en fordybelse i meningsbegrebet. 
Både Joyce Travelbee og Aron Antonovsky bygger 
deres forståelse af meningsbegrebet på Viktor 
Frankls logoterapi (Travelbee, 1999 s.36; 
Antonovsky, 2000 s.220). Logoterapien 
beskæftiger sig med menneskets søgen efter 
mening og meningen med menneskets eksistens. I 
dette observationsstudie trådte det tydeligt 
frem, at patientens stemmehøreroplevelse 
overvejende har et ”åndeligt” perspektiv. Ud fra 
den betragtning, at sygeplejersken ofte lægger 
et holistisk menneskesyn til grund for sin praksis, 
og da ”ånd” er et underbelyst emne i tilgængelig 
sygeplejelitteratur og oftest bliver sat i 
forbindelse med religiøsitet (Christensen, Katrine 
og Søndergaard, Britta (2007). Sygeplejersken, 
årg.107, nr.5, s.14-21), kunne det være 
interessant at udforske forskellige aspekter af 
det åndelige perspektiv i forhold til 
sygeplejerskens praksis. 
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