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Forord  
I denne bog ordnes forskningsresultater om menneskets adfærd i et systemisk helhedsbillede vha. et 
matematisk sprog, kybernetik. W.R. Ashby foreslog noget lignende flere årtier siden; men jeg er vist 
den første, som har taget ham på ordet. Hans kybernetik omfattede lukkede systemers tilpasning, så jeg 
har udvidet klassisk styringsteori med levende systemers veksling mellem tilpasning og omstilling.  
 
Et helhedsbillede omfatter ikke absolut alt, der kunne tænkes at være relevant. Dette helhedsbillede 
omfatter definitioner af både det sunde, ’normale’ menneske og det sunde, ’normale’ miljø samt relati-
onerne mellem dem. Afvigelser er sekundære, men ikke til at komme uden om, for udsagnet: "Menne-
sket er sin egen værste fjende” dækker over et sæt af alt for hyppige afvigelser fra menneskets sunde 
normalitet, der har ret snævre grænser. Både individets og artens valgmuligheder er begrænset, og græn-
serne indsnævres og udvides over tid som følge af forstyrrelser-forstærkninger (parametre) og som følge 
af de valg, som individet (arten) hidtil har truffet - og evt. lært af.  
 
Ikke to individer er ens, og de oplever aldrig samme interaktion med verden, heller ikke enæggede tvil-
linger i samme familie. Det er nødvendigt at generalisere for at udtrykke noget meningsfuldt om virke-
lighed. Intet menneske kan vide alt; men ethvert individ kan i sit vågne NU løbende designe fortid og 
fremtid - kreativt eller ej. Dagligsproget er ofte upræcist, og jo mere vi fokuserer på det ukendte, des 
mere går vore mareridt i opfyldelse. Nogle former for frygt er medfødt og nogle internaliseres eller læres 
og udvikles til angst. Angst og desperation kan føre til mord og/eller selvmord, mens andre udvikler ny 
parathed for - og engagement i - åbne opgaver.  
 
Det er sundt at fokusere på de positive sider af livet, optræne evnen til at stille relevante spørgsmål og 
søge kvalificeret hjælp, når det er nødvendigt. Og yde andre hjælp til selvhjælp - eller nødhjælp - når 
det er påkrævet. Livet og dets udvikling er ikke ’retfærdigt’; men det kan løbende designes - og metodisk 
vælges – inden for mulighedernes grænser. Udvikling af selvregulering mhp. selvreguleret udvikling er 
forbundet med moderat tilfredshed eller trivsel, evt. glæde, men sjældent lykkefølelse.  
 
Vi fødes og dør alene, og undervejs skilles vi fra dem, som vi kommer til at elske og/eller at have tillid 
til. Der er forskel på det, et menneske er, og det, et menneske gør/undlader (vælger): Ingen er perfekt, 
og ingen vælger hensigtsmæssigt hele tiden, hvilket kræver selvironi i passende doser! Generelt er men-
nesket et følelsesstyret, irrationelt pattedyr (primat), og vi skal mindre kæmpe mod vor trivsels ydre 
fjender og mere med os selv.  
 
Opgaven er ikke at finde ud af, hvad du gjorde forkert, men at finde ud af, hvordan du gør det rigtigt, 
dvs. søge-finde og opretholde dynamisk balance mellem ekstremer! Du skal kravle, før du kan gå, også 
mentalt og socialt, og øvelse gør mester. Det er uundgåeligt, at vi mister balancen, indtil vi er parate, 
eller når vi bliver gamle, og nedbrydning/afvikling får overtaget.  
 
Jeg har anvendt anekdoter, mediecitater og -resuméer samt illustrationer til at udfylde ’huller’ og tilføje 
lidt humor. Jeg har (for det meste) anført året for oplevelsen eller for nyhedens offentliggørelse. De 
fleste illustrationer har jeg udtænkt selv, mens nogle få stammer fra litteraturen. Anekdoter, citater, re-
suméer og illustrationer er alle markeret med grå baggrund for at vise ukendt gyldighed og pålidelighed.  
Kantede parenteser [.] er mine indskud i illustrationer, mediecitater og resuméer.  
Runde parenteser (.) er mine indskud i den øvrige tekst.  
 
 
Farum 2015  
 
Tak til de, hvis skuldre jeg står på, og til de, som inspirerede mig. Ansvaret er kun mit.  
Forhåbentlig er mine skuldre brede og stærke nok til, at andre tør stå på dem eller lader sig inspirere.  
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