
En celle besidder bevidsthed, der sætter den i stand til at fungere og bevare 

opmærksomheden på dens funktion og begrænsning. Celler med samme funktion 

danner et organ, og tilsammen danner alle organer et helt menneske, der er fyldt 

med bevidsthed. Denne bevidsthed gør, at vi kan observere vores krop, vores 

følelser og overbevisninger, og den er iagttageren af vores eksistens. Det synes 

derfor nærliggende at konkludere, at bevidsthed også er vores hukommelse, da den 

registrerer og observerer livet i vores krop. Hjernen og den øvrige del af kroppen 

er de instrumenter, der bruges af vores bevidsthed til at opleve og erkende den 

fysiske verden, og derudfra formes vores minder. Eksempelvis lærer vi ved at se, 

lytte og læse, men vi lærer også ved at gøre og røre. Jo flere af vores sanser vi 

inkluderer i læringsprocessen, jo mere forankret er vores viden. At lære er mere 

eller mindre en fuldkropsoplevelse. 

 

Hjernen bliver ofte betragtet som sædet for vores hukommelse. Det ser for mig ud 

til, at hjernen hovedsageligt er involveret i processen med at genkalde og udtrykke 

minder, for vores erindringer findes som tidligere beskrevet i hele kroppen, i vores 

bevidsthed som en helhed. Det er vores personlige og vores fælles bevidsthed, der 

overvejende er vores hukommelse, og især det der kaldes vores 

langtidshukommelse. Hjernen modtager mange forskellige formløse input, og ud af 

dem skaber den et øjeblikkeligt mentalt billede, der kan komme til udtryk på 

forskellig vis. De forskellige input kan komme fra vores indre og fra ydre indtryk 

og fra vores fælles bevidsthed. Fælles bevidsthed er vores fælles erkendelser, der 

stammer fra vores levede oplevelser. 

 

Et eksempel på, hvordan hukommelsen fungerer, kan være historien om den 

traumatiserede soldat, som bliver retraumatiseret af en uventet høj lyd, der minder 

om lyden fra en pistol, hvorved han oplever flashbacks fra en tidligere krigsepisode, 

og kroppen reagere med et kamp-flugt respons. Det nuværende input er den ukendte 



høje lyd, som fremkalder en erindring fra fortiden, der opfattes af  hans hjerne som 

en øjeblikkelig hændelse, der i øjeblikket er helt virkelig for soldaten, og hans krop 

reagerer med flugt-kamp responset. Senere bliver soldaten opmærksom på den 

aktuelle situation, og opdager at der er ingen reel fare, og hans krop slapper gradvist 

af igen. Hans underbevidste krop og hjerne reagerer ud fra tidligere erindringer på 

et nuværende input, som han med en større bevidsthed blev opmærksom på ikke 

handlede om den virkelighed han befandt sig i her og nu. 

De input kroppen løbende modtager kan være gamle og nye og mere eller mindre 

synlige, hørbare og mærkbare, og det er nærmest umuligt at være fuldt ud 

opmærksom på disse mange indtryk, som kan være ganske subtile. Alligevel 

reagerer kroppen og til tider med et meget kraftigt flugt-kamp-frys respons, fordi 

erindringen fortsat er der. 

Input såsom ansigtsudtryk, billeder, fysisk kontakt, dyr og natur fremkalder billeder 

i vores hjerne og vækker følelsesmæssige erindringer i kroppen. Det samme gælder 

for de mere formløse input såsom musik, dufte, stemninger der på samme måde 

fremkalder billeder i hjernen og vækker erindringer i kroppen.  

Alle input opleves i nuet, så gamle minder der dukker op påvirkes af nutidige input, 

og omvendt nuværende input påvirkes af gamle minder, der allerede eksisterer. 

Da vi ikke er fuldt ud bevidste om de mange forskellige input vi løbende modtager og 

de mange fysiologiske processer, der sker i vores krop, kan den ubevidste indlæring 

skabe forvirring og resultere i symptombehandling. Her følger et eksempel på dette: 

En ung kvinde kommer i konsultationerne med mavesmerter og hjertebanken. I 

fysisk henseende er der ingen tegn på sygdom ud fra hendes symptomer. Kvinden 

ønsker medicin til at afhjælpe hendes symptomer. Hun får den ønskede medicin, 

og samtidig opfordres hun til at undersøge, hvorfor disse symptomer dukker op. Et 

stykke tid herefter vender hun tilbage og siger, at hun har bemærket, at hendes 

hjertebanken og mavesmerter opstår, når hun ser en bestemt rød bil eller lugter  til 



en bestemt parfume. Hun erindrer med et, at hendes kæreste havde begge dele, men 

de var ikke længere kærester, fordi hun oplevede sig seksuelt misbrugt af ham. 

Efter at have fortalt sin traumatiske historie og befriet sig selv for sine følelser af 

skam og skyld forsvandt symptomerne. Hvis man ser på mekanismen, så forbinder 

hendes underbevidsthed et nuværende mentalt billede af en tilfældig rød bil og en 

speciel parfumeduft med et tegn på fare, og hendes krop reagerer med hjertebanken 

og mavesmerter. Da hun blev bevidst om mekanismen og blev befriet for sin skam, 

slappede hendes krop og sind af, hvorved de fysiske symptomer forsvandt. Dette er 

et eksempel på, hvordan ubevidst læring og hukommelse sidder i kroppen som en 

helhed. Hendes, sind, ego, personlighed, er ikke bevidst om sammenhængen 

mellem traumet og hendes nuværende følelser og fysiske symptomer, men hendes 

krop og hjerne husker det, når de udsættes for en rød bil og en bestemt parfumeduft 

og producerer symptomer. Kroppen fortsætter med at producere symptomer, indtil 

hun erkender den smertefulde hændelse og bliver bevidst om sammenhængen 

mellem krop og sind. Med andre ord, så vækker den intelligente krop det ubevidste 

sind. Erindringen om traumet er i hendes personlige bevidsthed såvel som i den 

fælles bevidsthed af menneskelige erkendelser, hun erkender det blot senere. 

Hendes sind, som i begyndelsen er helt uvidende om kroppens hukommelse, søger 

tillærte forklaringer på hendes fysiske symptomer. Som når hun siger: ”Kan det 

være et mavesår? ”Ja, det kan blive et mavesår, men det er blot vores benævnelse 

af et fysisk symptom. Kroppen reagerer på noget, og måske kan vi sammen finde 

frem til, hvad der ubevidst foregår i din krop,” var mit svar på hendes spørgsmål. 

Den medicin, hun bad om, lettede hendes mave-symptomer i et stykke tid. Senere 

ophørte hun med den, da hun fik forståelse for sin fulde kropsreaktion. Hun blev 

mere opmærksom på krop, sind og bevidsthed. 

 



Læring er en individuel proces, der kan foregå på et rent intellektuelt plan og på et 

dybere kropsligt niveau. Den sidstnævnte form for læring er mere forankret, som 

de fleste allerede har erfaret. 

Jeg vil tro, at de fleste har erkendt, at vi indlærer bedst gennem egne høstede 

erfaringer, hvorimod viden der udelukkende bliver formidlet gennem ord og tekst 

lettere glemmes, især hvis den ikke kan relateres til den hverdag vi lever i. 

Vi indlærer også bedre, når vi er parate til at modtage information, og det er vi, når 

vi oplever informationerne meningsfulde i vores nuværende liv. For selv om 

læreren deler sin værdifulde viden, er det alene modtageren, der afgører, om han 

eller hun er åben for at modtage den, og dermed genbruge den. Vi opfanger det, der 

giver mening for os, og før eller senere vil vores viden udskiftes med ny viden, i 

takt med at vores fælles bevidsthed udfolder sig. 

Vi lærer hver dag. Ethvert møde med et andet menneske eller en given situation er 

en potentiel læringsmulighed, og det går hurtigere, hvis vi er villige til at lære af 

hinanden. Gennem denne proces opdager vi måske, at den, der var læren i en 

sammenhæng, kan være eleven i en anden sammenhæng, da vi alle høster 

forskellige oplevelser hver dag. 

 

Vi er en unik bevidsthed i en unik krop med et unikt sanseapparat, og vi lærer 

uanset om vi er opmærksomme på det eller ej. Vi har alle adgang til viden om vores 

egen og vores fælles eksistens, da vi alle er energisk forbundet. 

 

Hukommelse er en kompleks proces, der rækker ud over hjernen. Undersøgelser 

har afsløret, at det ikke er størrelsen på hjernen, der bestemmer en persons 

hukommelse eller intelligens. I denne sammenhæng er det interessant at vide, at 

hvalens hjerne har en vægt på 7,5 kg sammenlignet med en menneskelig hjerne, der 

i gennemsnit er omkring 1,4 kg. Selvom en hval er et intelligent dyr med en 

hukommelse, er den stadig ikke i stand til at skabe på den måde, mennesker er. At 



skabe handler også om at være i stand til at genkalde minder og modtage inspiration 

fra vores højere bevidsthed. Det synes åbenlyst, at hjernen er et instrument for vores 

bevidsthed, og at den bruges til at opsamle input, danne billeder og kommunikere, 

og at hjernen i sig selv har en kortvarig øjeblikkelig hukommelse, der gør den i 

stand til at reagere prompte på noget, der er ubevidst for sindet. 

Hukommelse kan beskrives som livserfaringer, der er gemt i vores individuelle 

såvel som vores fælles bevidsthed. Dette inkluderer bevidstheden i hele vores 

fysiske krop, da hver celle besidder bevidsthed. Tænk på at nogle traumatiserede 

mennesker kan reagere med ”kamp-flugt-frys” responset ved en ganske let berøring 

af deres krop.  

 

En dansk professor i neurovidenskab Jakob Balslev Sørensen, udtrykte i 2018, at 

hukommelsen hovedsageligt er placeret i hjernebarken.  Han sammenholder 

hjernen med en computer og skriver: ”En harddisk på en computer gemmer al den 

information, den får at vide, men hjernen er selektiv. Vi husker tydeligt ting, der er 

vigtige for os, såsom vores børns fødsel, men vi kan ikke huske de tusinder af 

gange, vi har bundet snørebånd. Det skyldes, at vores følelser styrer, hvilke 

begivenheder der er værd at huske, og hvilke der er irrelevante. ”Hans forklaring 

beskriver klart, hvordan vores følelsesliv har indflydelse på vores hukommelse, og 

vores evne til at genkalde minder. Vi ved nu at følelseslivet er i kroppen som en 

helhed, så hele kroppen medvirker til vores hukommelse gennem den bevidsthed 

helt ned på celleniveau.  Angst er den følelse der kan spores bag de mange andre 

følelser, vi benævner på forskellig vis bortset fra følelsen af lykke. Så angst og 

lykke er de to grundlæggende følelser, der er involveret i udvælgelsen af vores 

bevidste minder.  Samtidig kan de samme to følelser skabe ubevidste minder i vores 

bevidsthed. Jeg forestiller mig, at det giver mening for de fleste mennesker, hvis 

de tænker på de minder de husker, og dem de prøver at glemme, og dem de 

glemmer. 



Følelser er ganske enkelt kemiske reaktioner, der mærkes i kroppen og udløses af 

forskellige input og i særdeleshed vores egne tanker. Følelser kan være ubevidste 

for sindet, og de kan styre sindet. Så vores usynlige erindringer er forbundet med 

vores usynlige følelser, som er forbundet med vores usynlige sind, som er en del af 

vores usynlige bevidsthed. Hjernen og kroppen er blot synlige redskaber til at 

frembringe og genkalde erindringer. 

Alle erindringer er i vores personlige bevidsthed, uanset om sindet kan erindre dem 

eller ej. Som vi ved fra huske anæstesipatienterne rækker bevidstheden ud over den 

fysiske krop, og samtidig er den en del af vores fælles bevidsthed, hvorfra vi kan 

hente inspiration. Spørgsmålet er blot, om vi er i stand til at opfange det. 

Vi har en tendens til at forveksle det formløse sinde med den formfulde hjerne, og 

tro at de er et, og derved kan vi glemme, at alt er skabt ud af formløshed, og at vi 

skaber ud af formløshed.  

Formløshed kan ikke afgrænses, og det er derfor vanskeligt at beskrive med 

afgrænsende begreber. Det menneskelige sind adskiller ting og danner begreber for 

at forstå og finde ord for detaljen. I denne proces kan vi glemme, at alt er forbundet 

på en eller anden måde, hvis vi ser helt ned i den formløse detalje. 

 

Neurokirurgen Dr. Eben Alexander belyser med sin nærdødsoplevelse, hvordan 

bevidsthed og hukommelse er forbundet, og hvordan hjernen er et redskab. Hans 

hjernebark var uden målbar aktivitet, mens han lå i dyb koma. Han var dog stadig 

ved bevidsthed i en anden dimension, som han beskriver i sin bog. Da han vågnede 

op fra dyb koma vidste han ikke umiddelbart hvem han var, og hvor han var, men 

han kunne umiddelbart fortælle om de fantastiske oplevelser, han havde haft mens 

han var tilsyneladende bevidstløs og hjernen var uden målbar aktivitet. Han 

genvandt gradvist erindringen om personen "Eben Alexander," da han vendte 

tilbage til sin krop og sine vante omgivelser. Hans historie er et eksempel på, hvor 

kompleks hukommelse er, og at samtidige input fra omgivelserne tilsammen med 



en højere bevidsthed er involveret i processen. I henhold til lægernes egen teori om 

hjernens skulle dr. Eben Alexander ikke være i stand til at opleve eller drømme, 

når hjernebarken er ude af funktion. Dr. Eben Alexander havde imidlertid farverige 

oplevelser, mens han tilsyneladende var bevidstløs, og hjernen kunne formidle 

dem, da han igen vågnede op fra sin koma. 

 

Kroppen, som vores hjerne er en del af, er et værktøj, der bruges til at skabe og 

fremkalde vores bevidste og ubevidste minder. 

 

 

 

Alt sker i øjeblikket, i nuet. De nuværende indtryk farves af gamle minder og af 

fremtidsbilleder, og omvendt erindres de gamle minder gennem vores nuværende 

situation og tilstand. Vi lever i nuet, vi skal bare opdage det. 

Professor og psykolog Daniel Stern har skrevet en interessant bog, "Det nuværende 

øjeblik i psykoterapi," der beskriver dette i detaljer. Den er på referencelisten. 

 

Potentielt set har vi alle adgang til en højere bevidsthed om vores egen og vores 

fælles eksistens, da vi alle er energetisk forbundet. Den fælles bevidsthed og 

dermed den fælles hukommelse stammer fra vores levede oplevelser. Bevidstheden 

lever videre efter vores fysiske død og eksisterer som formløse minder, der kan 

inspirere os fortløbende, hvis vi er åbne for det. 

I den sammenhæng er det opmuntrende og inspirerende at læse Anita Moorjanis 

historie: "At dø for at leve."  Hun var en kræftramt kvinde, hvis liv hang i en meget 

tynd tråd. Imod alle odds og til stor overraskelse for lægerne, overlevede hun ved 

et mirakel. Under en nærdødsoplevelse blev hun bevidst om, hvordan hendes eget 

sind skabte hendes fysiske lidelse. Hun tog denne øjeblikkelige læring til sig, og 



helede sig selv på mirakuløs kort tid. Miraklernes tid er ikke forbi, og det er aldrig 

for sent at lære, hvis vi er åbne for det. 


