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viden sammen. Derfor er det så godt, at 
vi igen og igen får impulser fra både 
daglige erfaringer, åndsvidenskaben, 
naturvidenskaben, psykologien, spiri-
tuelle oplevelser og terapiforløb.

Må 2017 berige dig med et væld af 
interessante impulser! Godt nytår fra 
alle os på Nyt Aspekt!

Kærlig hilsen

Steen Landsy, ansvh. red.

Halløjsa, dér var en interessant pointe 
… og dér var en anden! Fra alle mulige 
hjørner af livet - fx gennem dagligda-
gens erfaringer, naturvidenskaben, vis-
domstraditionerne og vores terapierfa-
ringer - får vi nye impulser, som er værd 
at sætte sammen.

Tag nu den meget anderledes måde at 
arbejde med øjne på, som artiklen om 
integreret synsterapi side 38 i dette 
nummer handler om. I øjnene kan tera-
peuten aflæse forbindelsen til klientens 
forfædre - moren ses i det ene øje, faren 
i det andet. Traumer hos fx bedsteforæl-
dre viser sig. (Her er ikke tale om iris-
diagnose.)

De fleste forstår efterhånden godt, at 
vi er summen af vores egne handlinger, 
tanker og følelser. Men i holistisk betyd-
ning hænger vi alle totalt sammen. Vi er 
forbundet i en organisk sammenhæng. 
Er det da så underligt, at også fx din 
bedstefars traumer ses hos dig?

Ja, ærligt talt - det er lidt underligt, 
men kun fordi vi endnu ikke kan gen-
nemskue, hvordan det hele hænger 
sammen. Det kommer dog hen ad ve-
jen!

I vores overbevidsthed ligger et arkiv, 
et erindringskartotek, med alle erindrin-
ger fra dette og tidligere liv - faktisk helt 
tilbage til vores dyre- og plantestadier. 
Her findes vores erindringstalentkerner, 
som er en slags åndelige ”bevidstheds-
gener”.

I realiteten korresponderer alle ånde-
lige energier naturligvis med de fysiske, 
så man kunne forestille sig, at disse vo-
res tidlige erindringer fx er forbundet 
med vores nuværende fysiske gener el-
ler med ”oplagringspunkter” i vores 
energilegeme, og at de påvirker os på 
utallige måder.

Og så? - vil du måske sige. Jo, da man 
ved forsøg i kvantefysikken har påvist, 
at bare to partikler har været i forbin-
delse med hinanden én gang, vil de al-
tid være forbundne, så kunne bedste-
fars traumer jo godt ”hænge ved” hos 
os og påvirke os psykisk og fysisk.

En sådan teori hænger sammen med 
terapiformen familieopstillinger, hvor 
stedfortræderne på forunderlig konkret 
måde evner at agere som klientens fa-
miliemedlemmer - endog de afdøde. 
Derved kan man udrede problemstil-

linger, uden at familien er til stede. (Læs 
artiklen Fred være med dem i Nyt Aspekt 
2/08 eller via www.nytaspekt.dk/jan 
2017gl).

Det kan lade sig gøre, fordi vi forstår, 
at ånd og stof hænger sammen. At tid 
og rum kun findes i fysikken, og at vi er 
en tanke i aktion. Derfor kan vores krop 
og personlighed afspejle alt.

Vi får oftere og oftere klare og mere 
omfattende indikationer på, at vi vitter-
lig er et hele - én organisk størrelse - alle 
mennesker, dyr, planter, kloder og uni-
verser. Vi har brug for at koble al denne 

Når folk oplever kaotiske 
tider, længes de efter orden. 
De griber desperat efter en 
hvilken som helst social or-
den, inklusive negativ orden, 
for at have noget at holde sig 
til.

Det resulterer i, at diktato-
rer og despoter ofte udnytter 
almindelige mennesker. Vi 
ser tyraner fremføre deres 
egen negative orden som en 
positiv forandring for at æn-
dre samfundet til noget, de 
kan profitere af på bekost-
ning af andre.

For 2300 år siden, i en an-

skede at tjene på ændringer-
ne.

Fordi ændringerne var ne-
gative af natur, anså mange 
tiden for at være kaotisk. 
Men kaotisk forandring er 
hverken negativ eller positiv, 
snarere uforudsigelig og 
ikke kontrolleret af nogen 
gruppe eller enkeltperson.

2) Mennesket er grund-
læggende et velordnet væ-
sen. Folk forsøger at mini-
mere kaotiske perioder så 
meget som muligt. Virkeligt 
kaotiske tider er derfor 
sjældnere, end de fleste tror.

fællesskab varierer derefter.
For tiden oplever vi en 

overgang fra orden til kaos. 
Dette afspejler sig i den usik-
kerhed, mange føler i deres 
liv. Bemærk to ting:

1) Negativ orden må ikke 
forveksles med kaos. I årene 
2001-2010 var vi vidne til en 
høj grad af negativ orden; 
ændringer i regler og forret-
ningsliv skabte finansielle 
sammenbrud og social uro.

Men uanset hvor kaotisk 
det føltes, var det alligevel en 
ordnet proces. Den blev kon-
trolleret af nogle få, som øn-

En mester skaber ikke orden, 
når tiden er kaotisk.

Dette er en dyb taoistisk 
sandhed. Taoismen opdeler 
faserne i samfundet i tider 
med social orden og tider 
med socialt kaos. Hvordan 
man reagerer og arbejder i sit 

- er det mest spændende!

Vi er vitterlig et hele - én organisk størrelse - alle mennesker,  
dyr, planter, kloder og universer. 

Hvem vil du berige?
Et af de steder, hvor man altid møder nye impulser, er her i Nyt Aspekt!

Vi mener selvfølgelig, at mange flere kunne have gavn af vores artikler. Derfor har 
vi et fantasitilbud - et helt vanvittigt billigt tilbud til nye interesserede (der ikke har 
holdt Nyt Aspekt i 2015 og 2016): De kan få et helt år (fire numre) for kun 100 kr.!

Hvem kender du, som er holistisk interesseret, men som ikke holder Nyt Aspekt? 
Send personens navn og adresse til nytaspekt@mailmak.com eller ring på 96 44 45 
07 - så modtager vedkommende næste nummer sammen med et indbetalingskort.

Og til dig trofaste læser siger vi: Mød os på Facebook!
Så får du mere ud af din kontakt med Nyt Aspekt!

Det vi ikke ved Hvordan kan vi mestre

Kaotiske  
tider?

af Casey Kochmer, 
taolærer

Bevar roen. Hold dig sund og stærk.  
Vær åben for forandring.

Globalt set ligger vi i øjeblikket  
mellem orden og kaos.

Vil du
- lade dig forandre af  
   udefrakommende kræfter?
- følge dit indre potentiale  
   og blomstre som dig selv?

Det farligste af alle tidspunkter er øjeblikket 
mellem orden og kaos, hvor systemer og  

regler kastes rundt hulter til bulter.
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potentiale og kanalisere din 
forvandling til hjertet. Iro-
nisk nok er kaos også en tid, 
hvor folk lyser op og bliver 
den bedste udgave af sig 
selv.

Jeg kender mange, som 
dropper ud af mainstream-
kulturen og lever bedre og 
sundere. Hvis tilstrækkeligt 
mange gør det, bliver det 
den førende bølge. Vi kan, i 
kaostider, vokse og forbedre 
livet og samfundet. Vi kan 
udnytte tiderne til at være i 
vores hjerter. Vi kan tage den 
ekstra energi, som kaosset 
frigør, og bruge den i vores 
liv.

I 60’erne lød det håbefuldt: 
”Alt, hvad du behøver, er 
kærlighed”. Sidenhen har 
folk opdaget, at det ikke helt 
er nok. Kærlighed er en vej 
til at forvandle verden, men 
vi behøver også vilje til og 
engagement i at omforme os 
selv. Vi må være bevidste og 
udvise personlig styrke for 
at følge med gennem æn-
dringerne.

Lad os kombinere kærlighed, 
opmærksomhed og styrke, så vi 
finder en vej, der i sandhed kan 
forvandle både os selv og vores 
kultur.

Hjertet repræsenterer for-
bindelsen både til andre og 
til dit eget liv. At være i hjer-
tet - og samtidig hvile sikkert 
i sig selv - er det, som gør en 
forskel og senere skaber 
grundlag for fleksibilitet. Det 
er tidens udfordring og glæ-
de. Jeg vil mene, at lige netop 
nu er den bedste af alle tider 
… Den bliver kun den vær-
ste, hvis du ikke lever som 
dig selv.

Læg mærke til, at under en 
forandringsproces kan vi 
tage mange gode valg. Det er 
ikke slutresultatet, som tæl-
ler, men snarere at være sik-
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Bølger af ændringer breder 
sig og laver om på samfun-
det og folks levevis. Hvad be-
tyder det for dig?
• Vil du lade dig forandre af 
udefrakommende kræfter? 
Eller:
• Vil du følge dit eget indre 
potentiale - tillade dig at 
blomstre som dig selv?

Du må kende dig selv for 
at gøre din personlige for-
vandling lettere. Hvad vil 
det sige at ”kende sig selv”? 
For mig vil det sige at accep-
tere sig selv fuldt og helt. Det 
kan koges ned til tre slags ac-
cept:
1) At have fred med ”fakta” 
- fortællingen om, hvem du 
er.
2) At være forankret i en per-
sonlig overbevisning og 
”tro”.
3) At være opmærksom og 
bruge hele sit sanseapparat 
til at mærke, hvordan foran-
dring fylder ens liv.

Ikke mange mennesker ta-
ger sig tid til at lytte til deres 
indre stemme. Uanset om vi 
kan lide det eller ej, former 
2017 sig til en test. Hver især 
presses vi til at se på, hvem 
vi er.

Alligevel vil mange følge 
”moden”, lade sig forme af 
frygt og udefrakommende 
kræfter fremfor at tage sig 

tid til at omdefinere sig selv i 
overensstemmelse med per-
sonlige sandheder og stå 
stærkere imod tidens ten-
denser.

Jeg foretrækker en anden 
mulighed: Lev smukkere. Det 
er muligt at være bevidst om 
din indre natur, at favne dit 

derimod den fase, hvor den 
sociale orden falder fra hin-
anden og bliver til kaos, eller 
den fase, hvor kaos reorgani-
seres til orden. Altså over-
gangstiden, glimtet af et 
skift, det ukendte øjeblik, 
hvor alle mærker, at noget 
virkelig ændrer sig.

Alt i alt er kaos ikke så de-
struktivt som negativ social 
orden, for folk er tilbøjelige 

til at være mere forsigtige i 
kaostider. Det farligste af alle 
tidspunkter er øjeblikket mel-
lem orden og kaos, hvor syste-
mer og regler kastes rundt 
hulter til bulter.

Taoismen lærer os at tage 
en pause imellem de skiften-
de tilstande, for at vi bevidst 
kan følge med i processen. 
Det handler ikke om at samle 
sig informationer. Faktisk vil 
forsøg på at forstå det hele 
bare virke lammende og ikke 
beroligende.

Opdag, hvordan pausen - 
den ægte pause - er en aktiv 
tilstand, hvor vores essens er 
åben overfor alt omkring os. 
Hvor vi ikke bedrevidende 
sætter alt i bås, men op-
mærksomt accepterer sam-
menhængene.

I pausen kan vi se og der-
næst udvælge de sammen-
hænge, der styrker vores es-
sens, og give slip på dem, 
der hæmmer os. Når situati-
onen udvikler sig til enten 
orden eller generelt kaos, er 
det muligt at handle derefter.

Her mellem 2016 og 2020 
er vi begyndt at være vidner 
til begivenheder, som globalt 
set ligger på en skala mellem 
orden og kaos. Derfor anbe-
faler jeg på det kraftigste, at 
vi tager os tid til en pause.

At blive stærkere
Kraftfulde strømninger be-
væger for tiden samfundet i 
uforudsigelige retninger. 

uventede mangler. Sørg for, 
at dit arbejde har kvalitet, så 
det er holdbart; invester i 
gode redskaber og materia-
ler, så de ikke svigter i kriti-
ske øjeblikke.
• Invester i personlig tid. Hold 
dig i form og hjælp også dem 
omkring dig til at holde sig 
sunde og raske. Kaostidens 
stress vil skubbe os ud mod 
vores grænser. Pas på jer 
selv, så I holder jer stærke og 
kan flyde med de uventede 
skift, der vil komme.
• Forvent ingenting! Kaossets 
natur er, at alt bliver uforud-
sigeligt. Vær åben for foran-
dring, fremfor at forsøge at 
gætte dig til alle de tilfældige 
drejninger, der vil komme, 
eller at dreje situationen i en 
anden retning.

Ordnede tider er primært lo-
giske, kaotiske tider er primært 
intuitive.

At holde pause
Kaos overvælder velordnede 
personer pga. de uforudsige-
lige potentialer. Det skaber 
en illusion om, at alt sker 
hurtigere. Men aktiviteterne 
i sig selv foregår ikke i et hø-
jere tempo, det handler sna-
rere om de uforudsigelige 
hændelser, som bryder dag-
liglivets vante gang. Én vil-
kårlig hændelse bliver til en 
kaskade af uforudsete begi-
venheder.

Når orden hersker, ser vi 
ikke så meget af dette, fordi 
man med vilje har skabt et 
system, der skjuler det meste 
for os.

Kaos tvinger dig til at hånd-
tere alt på én gang. De fleste 
reagerer på dette ved at prø-
ve at blokere for ændringer-
ne.
• At modsætte sig foran-
dring er det samme som 
langsomt at nedbryde sin 
sjæl. (Det fører ofte til de-
pression, hvilket forstærker 
tæringen.)
• Nogle mennesker bliver 
overvældede og giver op. De 
fejes til side af begivenheder-
ne og mister deres ståsted i 
livet.

Ironisk nok er det ikke sel-
ve de kaotiske tider, der vir-
ker mest kaotiske. Det er 

er du ikke opmærksom, når 
kaoskræfterne slår til.
• Vær tålmodig og vær vågen. 
Kaotiske tider er hverken 
gode eller dårlige - ”god” og 
”dårlig” er menneskets mo-
ralske vurderinger. Kaotiske 
tider medfører store foran-
dringer og dermed mulighe-
der, som er både velgørende 
og dybt omvæltende. Tålmo-
dighed giver dig overskud 
til at bruge dine resurser 
med god timing, og med op-
mærksomhed og indføling 
beslutter du da, hvilke mu-
ligheder, der er ægte positi-
ve.
• Søg mod kvalitet fremfor det 
billige/hurtige. Kaos tærer på 
folk, ting og sociale systemer. 
Ting bliver lavet billigt, bry-
der sammen, og der opstår 

overvejende ifølge de sociale 
spilleregler. Der er derimod 
ikke mange, som flyder be-
hageligt med strømmen i  
kaotiske tider. De baserer sig 
på ydre sociale regler og 
handler ubevidst, overreage-
rer eller følger gamle normer, 
som ikke gælder længere.

Et sæt enkle retningslin-
jer for dig, der vil mestre 
kaotiske tider:
• Forstærk din kontakt med 
nærmiljøet. At være aktiv og 
funderet i det nære hjælper 
dig igennem uventede æn-
dringer og afsavn og styrker 
dig, så du ikke bliver et let 
offer for udnyttelse.
• Stræk dig ikke for langt. Hvis 
du har for mange jern i ilden, 

og selvretfærdighed i foran-
dringstider. Taoismen lærer 
os at være opmærksomme 
for at begrænse tabet af per-
sonlig frihed i forhold til 
dem, der vil indføre negativ 
orden.

Hvor længe en kaosperio-
de vil vare, er det umuligt at 
sige - det ligger i sagens na-
tur. Kaostegnene er derimod 
ganske forudsigelige: sam-
menbrud af velordnede proces-
ser.

Folk ved som regel in-
stinktivt, hvad de skal gøre i 
ordnede tider. Det meste kan 
forudsiges, og folk handler 

den kaotisk tid, blev dette 
skrevet i den kinesiske vis-
domsbog Tao Te Ching:
Hykleri
Når vejen (tao) forsvinder, viser 
retfærdighed og retskaffenhed 
tilsyneladende vejen, men viden 
og kløgt følger efter og sikrer 
stort hykleri. Når harmoniske 
tilstande opløses, begynder lo-
ven at begrænse vore hjem. Når 
en nation glider ud i kaos, bliver 
loyalitetens og patriotismens åg 
reglen.

Mange taoistiske værker 
advarer mod nationalisme 

SJæLENS OG åNDENS YIN OG YANG

Vi lever mellem disse to poler i vores væsen.  
Man snyder sig selv ved at tænke på livet som kun ét aspekt,  
når vi i virkeligheden hvirvler rundt i mange aspekters yin- og yang-poler.
At holde sig til blot én del af sit væsen skaber en ophobning, som igen 
skaber en kaotisk oversvømmelse: Universet vil altid automatisk gribe ind 
og kaste rundt med tingene. ill
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”Taoismen lærer os at 

tage en pause  

imellem de skiftende 

tilstande.”

”Lad os kombinere 

kærlighed,  

opmærksomhed  

og styrke,  

så vi finder en vej, 

der i sandhed kan 

forvandle både os 

selv og vores kultur.”
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Hvorfor får franske børn 
ikke ADHD?
I USA er mindst 9 % af alle skolebørn diagnosticeret med ADHD og får medicin 
for det. (I Danmark (2014) menes der at være 5 % drenge og 2 % piger; i 2013 
fik 38.000 danskere ADHD-medicin.) I Frankrig er andelen af børn diagnosticeret 
med og medicineret for ADHD mindre end 0,5 %. Hvad kan denne store forskel 
skyldes?

I USA betragtes ADHD som en lidelse med biologiske årsager, og den fore-
trukne behandling er psykostimulerende medicin såsom Ritalin. (I Danmark kal-
des ADHD en neuropsykiatrisk lidelse.)

Franske børnepsykiatere foretrækker at kigge efter det underliggende pro-
blem, der er årsag til barnets reaktioner - ikke i barnets hjerne, men i dets so-
ciale kontekst. De behandler derefter med psykoterapi eller familierådgivning. 
Desuden er definitionen af ADHD ikke så bred som i USA, hvor der er en ten-
dens til at sygeliggøre meget af det, der er normal børneadfærd.

I Frankrig overvejer man også ernæringsmæssige årsager, idet man ved, at 
visse børns adfærd forværres efter at have spist fødevarer med kunstige farve-
stoffer, visse konserveringsmidler og/eller allergener.

Og så er der selvfølgelig de vidt forskellige filosofier om børneopdragelse. 
Børn i Frankrig får fx ikke lov til at småspise, når de vil. Forældrene sørger for 
faste rammer og struktur - det gør børnene gladere og tryggere, mener de.
Kilde: MayDay Danmark

Vask op i hånden, børn!
Dén bliver måske svær at sælge i hjemmene, men det kan være en løsning, 
hvis vi vil reducere risikoen for allergi blandt børn. Efter at universitetet i Göte-
borg havde studeret flere hundrede familier, var konklusionen, at børn fra 
hjem, hvor der vaskes op i hånden, har færre allergier end børn fra hjem med 
opvaskemaskiner. Forskernes teori er, at når man udsættes for diverse bak-
terier, udvikles et stærkt immunsystem.

I alt indgik 1.029 børn i alderen 8-9 år i undersøgelsen. Kun 12 % af famili-
erne vaskede stadig op i hånden. Familierne med opvaskemaskine rapporte-
rede om 38 % eksem og 7 % astma. I familier, der vaskede op i hånden, var 
tallene hhv. 23 % eksem og 2 % astma.

De familier, der var mindst plaget af allergi, havde i øvrigt to andre fælles-
nævnere: De spiste jævnligt fermenteret mad (fx sojasauce og surkål), og de 
købte fødevarer fra en lokal bondegård.

Endnu slår forskerne ikke på tromme for at kassere opvaskemaskinen. De 
ønsker først mere forskning.
Kilde: The Optimist

en dør til forvandling. Hvor-
dan du bruger tidens kaos-
energi er også et valg i for-
hold til din personlige ud-
vikling.                                   r

Casey Kochmer, Hawaii, under-
viser i tao, henv.: www.personal 
tao.com

den nødvendige tid til at ud-
forske deres liv i dybden, for 
det ukendte skræmmer.

Tænk ikke på kaotiske tider 
som dårlige tider. Det er op 
til os at bruge alt til at ud-
vikle os. Kaotiske tider tilby-
der nye muligheder. Åbner 

indsats tager det ca. to år at 
klare trin 1-5 med adskillige 
gentagelser - og ti år at blive 
en mester i sit eget liv.

Men denne vej kræver stor 
tålmodighed - meget taoi-
stisk. De fleste vil vælge blot 
at gribe til, hvad de ser andre 
gøre. Ikke mange tør tage sig 

ker på, at processen passer til 
din natur. Mange vil nok bli-
ve overraskede over, hvor de 
ender, men de vil finde glæ-
de, hvis processen er i sam-
klang med hjertet. Valget er 
dit, uanset hvor meget andre 
prøver at tage magten fra 
dig.

Husk altid disse 7 trin i 
personlig udvikling:
1. Accept.
2. Opmærksomhed.
3. Arbejd med at udforske 
din natur. Leg er afgørende 
for enhver forandring. Seri-
øst - leg handler om at teste 
og afprøve muligheder. Hvis 
du ikke leger samtidigt med, 
at du fornyer dig, er der risi-
ko for, at du falder tilbage til 
det, du var. Når ældre men-
nesker ryger ind i en krise, 
tvinger deres tillærte form 
og samfundet dem til at 
glemme dette vigtige aspekt 
i livet.
4. Gentag 1-3 igen og igen 
(dvs. vær tålmodig).
5. Hvil i dig selv.
6. Nu er du nået til et punkt, 
hvor du har bearbejdet og 
sluppet det meste af det, der 
holder dig tilbage.
7. Tag en pause og vurder 
dine fremskridt. NB: Prøv al-
drig at løse alle dine proble-
mer på én gang, for så vil nye 

problemer finde et smuthul 
og kravle ind under huden 
på dig igen.

Bevæg dig fremad i forun-
dring og glæde. Med en god Kaotiske tider tilbyder nye muligheder. åbner en dør til forvandling.

Politi med indføling
Empatisk konfliktløsning blev for nylig sat på 
skoleskemaet for en gruppe amerikanske politi-
betjente. Målet er færre skader og dødsfald og 
mindre stress blandt såvel betjente som borge-
re.

I første omgang er 1.200 betjente i Louisville, 
Kentucky, udvalgt til at lære bl.a. meditation og 
ikkeaggressiv kommunikation på International 
Center for Compassionate Organizations 
(ICCO).

- Skiftet fra en ”krigermentalitet” til en empa-
tisk og kompetent politikultur er væsentligt for et 
effektivt og velfungerende politiarbejde, siger 
Ari Cowan fra ICCO. - Det kan give større effek-
tivitet for den enkelte betjent, færre grelle eller 
fatale hændelser, nedsat stressniveau og større 
opbakning fra borgerne.

Hvis forsøget i Louisville bliver en succes, vil 
programmet blive indført i hele USA fra marts 
2017.

Et britisk team er ved at udvikle et lignende 
center og drøfter allerede nu empatisk konflikt-
løsning med landets forretningsliv og politi.
Kilde: Positive News

Vidste du … ?
At de dyr, der selv kan danne C-vitamin, danner en  

mængde, der for et menneske ville svare til 2000 mg om dagen! 
Under sygdom og stress danner de endda mere.  

Fødevarestyrelsen anbefaler danskerne 80 mg dagligt …  
C-vitamin er et effektivt og ufarligt helsemiddel,  

selv i store doser.
Kilde: Mit Helbred

”Ordnede tider er  

primært logiske,  

kaotiske tider  

er primært  

intuitive.”
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