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INDLEDNING

 Stress truer med at blive menneskehedens fjende nummer ét. Trods det 
kender de fleste alt for lidt til, hvordan deres sind er indrettet. Og hvorfor 
er det vigtigt? Fordi vi bygger det op omkring en række illusioner, som gør 
os skade. Ved at lære disse illusioner at kende kan vi påvirke vores liv i 
hvilken som helst retning.
 Og det er slet ikke så indviklet at lære mere om sig selv. Bogens første 
fire kapitler handler om illusioner, og til hvert kapitel hører en række 
øvelser, som skal overføre filosofien til hverdagen. Det er ikke nok at forstå 
idéerne - de skal afprøves.
 Vi skaber disciplin og indre ro ved hjælp af en særlig 
bevidsthedstilstand, som endnu er relativ ukendt, men den er beskrevet i alt 
fra klassisk psykologi og moderne psykiatri til buddhisme og yoga. Kapitel 
fem og seks introducerer denne tilstand og giver nogle simple anvisninger 
til, hvordan man opøver den ved hjælp af  meditation blandt andet.
 Man kan med stor effekt afprøve den idé, at livet aldrig bliver markant 
bedre end nu. Vi er vant til  at vurdere alt som positivt og negativt, og på 
den måde skubber vi hele tiden nuet væk og glemmer alt om at bemærke, 
hvordan livet egentlig udfolder sig. Det er vigtigt at nå frem til en helt anden 
indsigt. Den opnår vi ved at fjerne nogle illusioner, og det kræver blot 
øvelse og udholdenhed.
 Denne bog har mest af alt sin baggrund i filosofi. Nogle idéer er 
filosofiske klassikere, der går flere tusinde år tilbage, mens andre er nye og 
inspireret af  psykologer, psykiatere, neurologer, fysikere og genforskere.



 Buddhismen er uden sammenligning den institution, der har skrevet 
mest om sindet og dets vaner og måde at fungere på. Derfor er det oplagt at 
bruge deres filosofiske og psykologiske iagttagelser. I de seneste årtier har 
H.H. Dalai Lama arbejdet sammen med videnskabsfolk. Disse samarbejder 
har blandt andet været skanninger af mediterende munke for at undersøge, 
hvilken indvirkning medfølelse har på vores sind, og forsøg med 
mindfulness, som er en del af det buddhistiske meditationssystem. 
Samarbejdet har især fået vinger med det banebrydende arbejde i The Mind 
And Life Institute.
 Dalai Lama taler et sted om to forståelser af virkeligheden: Ultimativ 
eller konkret. Ultimativt kunne vi tænke på, at alt bare er bygget op af 
forskellige atomer - dig, din cykel, lande, Jorden og alle stjerner og planeter. 
Det er dog ikke den virkelighed, vi helt konkret forholder os til dagligt. I 
den konkrete virkelighed er vi menneskelige og betragter ikke vores 
omgivelser som kombinationer af atomer. Vores venner reducerer vi ikke til 
en samling atomer. Pointen er, at man godt kan ønske at slippe alle sine 
begrænsninger, men man må kunne tilgive sig selv for at være menneskelig 
og arbejde ud fra den indrømmelse. Med andre ord skal man glæde sig over 
de små, konkrete skridt fremad i stedet for at fokusere på det ultimative mål 
langt ude i fremtiden. Husk det, når øvelserne kommer, og giv slip på den 
del af dig, der fortæller om alt det, der ikke fungerer. Hvis du knytter dig til 
en masse tanker om resultater, risikerer du at opgive for hurtigt.
 De buddhistiske indsigter i sindet er i dag grundlag for f.eks. Jon Kabat-
Zinn og hans arbejde på universitetet i  Massachusetts. Han har skabt The 
Stress Reduction Clinic, hvor han benytter mindfulness til at afhjælpe stress. 
Den idé er nu skabelon for mere end to hundrede klinikker i  USA. Han er 
et fremragende eksempel på, hvordan videnskab og buddhisme kan 
supplere hinanden.
 Mindfulness er et alternativ til de mange selvudviklingsprogrammer, der 
beder os tænke positivt eller på andre måder ændre vores holdninger. Vi er 
mange, der ville have gavn af at tænke mere positivt i vores hverdag, ingen 
tvivl om det. Men mindfulness er et system, der lærer os at se udover de 
sædvanlige betegnelser “positiv” og “negativ”. Hvad får man ud af det? Jo, 
vi lærer os selv at kende i stedet for at manipulere vores følelser. Vi opdager 
faktisk, hvordan vores sind fungerer, og så kan man ikke ønske sig et bedre 
udgangspunkt for at skabe ændringer; nu ved man jo, hvor man står. Det er 



vejen til  at blive et ægte menneske med alt, hvad det indeholder af glæder, 
sorger, opture og nedture. 
 Når vi begynder at ane, hvordan sindet fungerer med mange vurderinger 
og upræcise tanker, begynder vi at forstå sindets ustabilitet, men på en 
gavnlig måde. Vores indsigt vil afsløre for os, hvordan vi tøjler vores sind. 
Med indsigten følger vores chance for at skabe det liv, vi ønsker, fordi vi 
forstår, at vi selv vælger.
 Det er mit håb, at denne bog vil stille nogle spørgsmål, der rokker ved 
nogle af de såkaldte sandheder, vi hver dag accepterer. Mange af disse er 
mest af alt illusioner, som begrænser os. Når begrænsninger bortfalder, er 
der plads til en udvikling, som pludselig virker helt naturlig. Jeg håber, at 
øvelserne vil give bare et lille glimt af de muligheder, der ligger gemt i at 
anvende filosofi i hverdagen. 
 Man kan skabe et liv med den viden, at man har alt, hvad man 
nogensinde har brug for. 



1 ILLUSIONEN OM STABILITET

En jagt på stabilitet

 Lad os starte jagten på stabilitet langt væk fra os selv og vores tilværelse 
nemlig på solen. Hver morgen står den op, hver aften går den ned. Sådan 
har den gjort siden Jordens fødsel for ca. 4,7 milliarder år siden. Når vi 
kigger op, virker den både uforanderlig og tidløs. Hvis vi drister os til  at 
nærme den, vil  vi dog finde ud af, at den i virkeligheden er én stor gasovn. 
Den forbrænder brint og udsender konstant den varme, vi er så afhængige 
af, men varmen kommer netop af, at solen brænder sig selv op. Det menes, 
at der højst er seks milliarder forbrændingsår tilbage, hvilket vil sige, at 
solsystemet nærmer sig halvdelen af sin formodede levetid. På den måde 
må det være rimeligt at konkludere, at den sol, vi mener aldrig har ændret 
sig, i virkeligheden er ustabil, foranderlig og tidsbegrænset. Ganske vist er 
forandringerne langsomme, men de er der.
 Vi springer tilbage til Jorden og ser på planeten som helhed. Set fra 
satellithøjde virker Jorden ganske stabil og uforanderlig trods de skiftende 
vejrtilstande. Lad os sige, at man ikke alene havde muligheden for at se 
Jorden ude fra, men også i forskellige tidsperioder. Så ville man være vidne 
til, at alle kontinenterne en gang var samlet i ét stort kontinent, og at alle 
plader i Jordens undergrund til stadighed bevæger sig. Middelhavet er ved at 
forsvinde, da det afrikanske kontinent bevæger sig nordpå. Af dyrearter vil 
man se, at mere end 99% af alle arter er uddøde, og at menneskeheden 
først for nylig har udviklet sig til den dominerende art. 
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 Der findes også forandringer, der sker i en cyklus. Her er et tydeligt og 
meget markant eksempel skiftet mellem ebbe og flod i  f.eks. Vadehavet ved 
Danmarks vestkyst. Skiftene skyldes månens tiltrækning, og når månen er 
nærmest Jorden, resulterer det i højvande; det er et helt konkret bevis på, 
hvordan planeter indvirker på og forandrer hinanden.
 Et andet eksempel på en forandringscyklus er årstiderne. Hvor cyklussen 
med ebbe og flod sker på døgnbasis, altså en kort cyklus, er årstidernes skift 
en længere cyklus. Nu er idéen med en cyklus jo bare, at dens dele konstant 
vender tilbage i uændret form, men her bedrager vores sanser os. Når 
foråret vender tilbage, smelter en del af isen tilsyneladende, som den plejer, 
men mange hævder, at vandstanden i verdenshavene er støt stigende. I 
Danmark bringer efteråret altid blæst, men i  følge meteorologer skal vi 
berede os på, at det bliver mere intenst i fremtiden.
 Tilsyneladende forandrer et menneske sig ganske langsomt fra barn til 
ung og til  gammel. Håret gråner, musklerne bliver svagere, og man får 
rynker. Hvad mange ikke ved er, at alle menneskets omkring 10 trillioner 
celler skiftes ud hele tiden. På den måde siger man, at vi har skiftet alle 
vores celler ca. hvert syvende år. Visse dele af kroppens celler skiftes 
hurtigere end andre, og det tager kun indersiden af mavesækken omtrent 
fem dage at blive udskiftet, hvor leveren skiftes hver sjette uge. Selv cellerne 
i kroppens byggesten, DNA, skiftes. Så når man taler om “min krop”, 
fristes man til at spørge: Hvilken én af  dem? 
 Havde man et supersyn, der kunne se på atomart niveau, ville man se 
kroppen som konstant forandrende i bevægelser mellem liv og død. Man er 
begyndt at tale om kroppen som flydende for at komme væk fra idéen om en 
fast og uforanderlig krop. Retter man supersynet mod åndedrættet, vil  man 
se mennesket udånde atomer fra væv og organer og indånde milliarder af 
atomer fra omgivelser for at bruge dem som nye byggesten. Kroppen 
skabes med andre ord af en evig udveksling med vores omgivelser, og 
omkring 60% af kroppens atomer stammer fra eksploderende stjerner (det 
giver helt ny betydning til udtrykket “at føle sig som en stjerne”).
 Fornyligt gjorde man en interessant opdagelse i  forhold til udvekslingen 
mellem mennesker: har man nogensinde bemærket, at et ældre ægtepar 
ligner hinanden, ja så behøver det ikke være et tilfælde. Forskere mener, at 
ægtepar, som udviser særlig stor forståelse for hinanden og forsøger at 
komme til enighed, med tiden har kopieret hinandens ansigtsudtryk mange 
gange. Det gør vi mennesker nemlig ubevidst for at sympatisere med andre. 
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Følelser resulterer i ansigtsudtryk, og de benytter sig af særlige 
muskelkombinationer i  ansigtet, og når de trænes op, kan vi  ende med at 
ligne hinanden (beskrevet af bl.a. professor i psykologi John Gottman fra 
University of Washington). Man må i høj grad overraskes over alle de 
forandringer, mennesket gennemgår, vel at mærke uden selv bevidst at 
iværksætte det.
 En sidste pointe til at afrunde dette kapitels bevægelse ned ad i størrelse. 
Atomers bestanddele er noget af det mindste, vi kan dele verden ind i. De 
fleste er vel bekendt med begreberne protoner, elektroner og neutroner, og 
jeg vil gætte på, at de fleste i deres klasseværelse har haft modeller af 
atomer, hvor elektroner svæver omkring protoner som måner omkring en 
planet. Den model må vi smide ud. Hvis du nogensinde har ønsket at være 
to steder på én gang, skulle du måske have været en elektron. På forunderlig 
vis kan elektroner være alle og ingen steder på én gang, og det kræver 
ganske få elektroner for at skabe en hel elektronsky omkring protonkernen. 
Derfor må vi konkludere, at når man ser på et tilsyneladende uforanderligt 
spisebord, så består det blandt andet af et utal af elektronskyer, der raser af 
sted i et vanvittigt tempo.

Stabilitet i hjernen

 Ét af de mere opsigtsvækkende fund i nyere forskning er, at vi 
mennesker rent faktisk kan ændre hinandens krop uden så meget som at 
røre hinanden. Den internationalt anerkendte psykolog og 
videnskabsjournalist Daniel Goleman giver i “Social Intelligens” en række 
eksempler på, hvordan handlinger over for vores medmennesker spiller ind 
på både dem og os. Et simpelt eksempel er fjendtlighed, der øger 
blodtrykket, men føler vi os tilstrækkelig skræmte, kan fjendtlighed udløse 
en angstreaktion, der udover en høj puls også resulterer i hjertebanken, 
ændring af blodets surhedsgrad, spændte muskler, skærpet koncentration 
og sågar et stop i fordøjelsessystemet. 
 På den mere behagelige side viste en undersøgelse, at en gruppe af 
kvinder, der netop havde været udsat for en stressende eksamenssituation, 
udskilte større doser af stoffet oxytocin (der giver en følelse af tilfreds 
afslapning) ved lyden af deres mors beroligende stemme i telefonen. 
Oxytocin har en relativt kort levetid i hjernen, men den virker øjeblikkeligt 
beroligende. 
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 Vi skaber naturligvis også forandringer i vores egen krop, når vi f.eks. 
dyrker motion og på den måde styrker vores muskler og forbrænder fedt, 
men også hjernen påvirker vi helt fysisk. Når vi får nye idéer, fødes nye 
synapser (forbindelser mellem nerveceller). Mindfulness-baseret terapeutisk 
behandling af OCD dæmper aktiviteten i “the worry circuit” (et kredsløb 
fra den orbitofrontal cortex til striatum), altså en målbar ændring i hjernen. 
 Professor i genetik Fred H. Gage mener, at når man dyrker motion på 
frivillig basis, skaber man flere neurale stamceller i den del af hjernen, der 
kaldes hippocampus. Man ved, at mennesker med depression har en 
indskrumpet hippocampus, så her anes forklaringen på, at motion virker 
antidepressivt. 
 Sharon Begleys “Train Your Mind, Change Your Brain” indeholder et 
massivt opbud af beviser og indikationer på, hvordan vi konstant forandrer 
vores hjerne - det, der ofte samles i begrebet “neuroplasticitet”. Faktisk 
lader hjernen til at være så plastisk, at:

“The environment and our experiences change our brain, so who 
you are as a person changes by virtue of the environment you live 
in and the experiences you have” 

                                Fred H. Gage
       Train Your Mind, Change Your Brain, s. 71

 Man kan godt glemme idéen om, at hjernen er færdigudviklet efter 
teenageårene, og at det derefter går ned ad bakke på grund af de 
hjerneceller, vi mister. En gammel hund lærer konstant nye tricks - 
hvis den vil. 

Stabilitet i sindet

 Man må forkaste idéen om, at vores verden er stabil. Alt påvirker 
hinanden i ét stort forandringsspil, der startede ved big bang og aldrig 
ender. Lad os se, hvordan det forholder sig med vores indre verden. 
 Der hersker uenighed om, hvordan sindet egentlig skabes, og nøjagtigt 
hvad skal vi definere som sindet? Det bliver temmelig kompliceret i en vis 
fart. En gang var vi overbeviste om, at sindet er hjernens produkt og derfor 
skal findes fra halsen og op, men vi må tro om. Sindet kan ligesom 
neuroner ikke begrænses til hovedet. F.eks. er smerte en underlig 
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kombination af kroppens signaler og sindets fortolkning, og deraf følger 
vores forskellige smertetærskler.
 Lad os for nu enes om, at vores sind indeholder vores bevidste tanker. 
Derudover er der hukommelse, der kan hentes information fra, når det er 
nødvendigt, men de fleste vil også mene, at hukommelsen af og til sender 
mindre velkomne tanker til bevidstheden; enhver med traumer ville fravælge 
disse minder om muligt. Det er en vigtig pointe.
 Hukommelsen er sindet i  tid og rum. Sindet bevæger sig uden problemer 
på tværs af adskillige årtier og over hvilken som helst distance, man evner at 
forestille sig. Hukommelsen består som bekendt af langtidshukommelsen 
og korttidshukommelsen (også kendt som arbejdshukommelsen). 
Neurologer mener, at forskellen mellem de to er, at korttidshukommelsen 
fungerer via aktive nervesignaler i hjernebarken, der kun holdes aktive så 
længe, de er nyttige. Langtidshukommelsen er et helt neuralt netværk 
placeret dybt i hjernen. 
 Man kan se hele hukommelsessystemet i det lys, at hvad der egentlig er 
relevant er det, der når frem til opmærksomheden. Vi kan jo ikke bevise 
eksistensen af et minde, der ikke når frem til opmærksomheden, og 
psykologer bruger netop dette at trække minder frem fra hukommelsen til 
opmærksomheden med henblik på nærmere undersøgelse. Det er ekstra 
interessant, at faktisk ændrer man således mindet og ændrer dermed rent 
fysisk det neurale netværk i hjernen. Konklusionen på dette er, at 
langtidshukommelsen ikke er “mere permanent”, end at man kan hive 
minder frem og ændre dem. Det må være godt nyt for alle med dårlige 
minder.

Hvordan tid skabes i sindet

 I behandling af posttraumatisk stresstilstand (PTSD) kan man bruge 
vores mulighed for at ændre de neurale netværk i hjernen konstruktivt. Man 
kan f.eks. bede patienten tænke på lad os sige overfaldsmanden, og så i 
tankerne overhælde ham med maling, svare igen på hans fornærmelser, eller 
hvad man finder nyttigt at ændre. Sådan indser patienten, at man har 
mulighed for at påvirke mindet og ikke er prisgivet sin fortid. 
 Er det, jeg påstår her, at fortiden ikke er stabil? Ja, det er. Man kan 
faktisk aktivt forandre fortiden. Fortiden eksisterer blot som et meget 
omfangsrigt edderkoppespind af tanker. Faktisk vil du have svært ved at 
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bevise fortiden - den kunne være en illusion i dit sind. Prøv at tænke på en 
situation med en af dine venner for ti år siden, og bed så denne ven om at 
fortælle nøjagtigt, hvad der foregik, hvad I snakkede om, hvilket tøj I havde 
på, hvordan vejret var og så videre. I nogle tilfælde vil du spørge dig selv, 
om I overhovedet tænker på den samme situation, fordi jeres udlægninger 
er så markant forskellige. I kan med andre ord ikke blive enige om en 
objektiv udlægning, men er derimod stærkt subjektive. Fortiden er vores 
egen sandhed, og jo længere vi kommer på afstand af den, jo mere ustabil 
bliver den, da vores hukommelse så småt vil svigte os.
 Man kan endda sige, at fortiden er et miskmask af fakta og fiktion, da 
sindet ikke holder sig tilbage fra at digte på minder for at få dem til at 
hænge sammen. Husker du f.eks. en samtale med en ven, hvor I sad ned, vil 
sindet indsætte et udvalg af stole, vægge, gulvtæpper, farver og meget andet, 
fordi du med tiden har opbygget et utal af skemaer for, hvordan livet typisk 
udfolder sig. Du har et skema for det at gå i skole, for restaurantbesøg, for 
familieudflugter etc. Disse skemaer bruger sindet flittigt både til  fortid og 
fremtid. Ved fortiden benyttes de som sagt til at indsætte begivenheder i, så 
man ikke behøver at huske alle detaljer. Hvis din ven fortalte dig, at han 
havde billetter til Champions League-finalen, er gulvtæppet ikke en detalje, 
du har brug for at huske. Ergo: fortiden er ustabil netop på grund af denne 
sammenblanding af  fakta og fiktion.
 Tanker om fremtiden er mest en vurdering af sandsynligheder, så vi 
behøver næppe mange argumenter for at se den som ustabil. Da fremtiden 
endnu ikke har eksisteret, må også den kaldes en mulig illusion i vores sind. 
Igen kan skemaer være tilsyneladende nyttige måder at foregribe slagets 
gang på, men skemaer er også vores desperate forsøg på at kontrollere 
fremtiden. Og her er en væsentlig pointe: skemaerne er et af vores forsøg 
på at skabe stabililtet og derigennem tryghed ved at forudsige fremtiden. De 
er en del af  vores forsvarsmekanismer.

Et par indledende ord om bevidsthed

 Sindets ubetingede hersker er opmærksomhed. Det, der får 
opmærksomhed, gives liv. Det, der ikke får opmærksomhed, er kun en 
mulighed. Ja, man kan sige, at universet indeholder et uendeligt potentiale, 
som sindet vælger at skabe ud fra; var universet en gigantisk buffet, er det 
sindet, der vælger det, der skal på tallerkenen. 
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