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Forord
For en del år siden valgte jeg at læse psyko·analyse i 3 år.
Det blev startskuddet til en større rejse ind i den menneskelige tænkning og hvordan vi oplever verden omkring os.
Man behøver ikke at være ekspert for at have en mening om
hvad mennesker tænker og gør. Psykiatrien bruger utrolig
meget tid på at beskrive hvad patienterne tænker og gør,
men er stort set ude af stand til at forklare hvorfor
patienterne tænker og handler som de gør.
Jeg er ikke ekspert eller psykiater, men jeg vil i mine bøger
tillade mig at gøre det psykiaterne ikke gør - jeg vil komme
med en mulig forklaring på nogle af de tanker og handlinger
vi gør som mennesker, som forekommer os allesammen at
være ejendommelige. Men måske er de ikke så ejendommelige som vi går og tror. Denne bog handler i særlig grad
om de ubevidste symboler, da det er dem, der giver patienter
og behandlere grå hår i hovedet.
Glenn Borgen Hansson
ateist og vegetar
Danmark, august 2021
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Indledning
Mens jeg skrev mine bøger havde jeg nogle grundregler:
1)

Man kan ikke løse et problem
før man kender problemet

I Psykiatrien har man ikke denne tanke
(bekymring). Hvis en person har et
symptom, så er man ganske ligeglad
med hvad der er årsagen til symptomet.
Patienten skal bare have noget
neuroleptika, og så gør man ikke mere
2)

ved det. Man løser således ikke
problemer i psykiatrien - man undertrykker dem blot uden egentlig at vide
hvad det er for et problem man
undertrykker.

En model/teori for menneskets tænkning
skal forklare alle dele af den menneskelige
tænkning uden undtagelser

I psykiatrien har man enkelte modeller,
men ingen af dem virker, for de har stort
set allesammen indbyggede undtagelser,
som gør dem ubrugelige. Det er måske
ikke helt åbenlyst for alle, at det
forholder sig således i psykiatrien, men
tillad mig at bruge et eksempel, der
skærer det ud i pap:

overføre reglen til psykiatrien kunne
følgende være tilfældet: I psykiatrien
gælder det at 2 + 2 = 4, undtaget
Bornholm. Man skal så sige til sig selv:
”Hvorfor gælder reglen ikke på
Bornholm? Svaret kunne være: Det er
fordi at Bornholmere er dårlige til at
regne, og vi vil ikke gøre dem sure ved
at fortælle dem at 2 + 2 =4. Måske synes
du mit eksempel er tosset. Problemet er
at eksemplet faktisk ikke er tosset. Jeg
beskriver jo bare psykiatrien - som er
tosset.

Eksempel Forestil dig faget matematik.
I faget matematik gælder det, at 2 + 2 =
4. Men i psykiatrien har stort set alle
modeller undtagelser for at tilfredsstille
psykiaternes opfattelse af verden. Ved at
3)

Ingen af delene i en model må være i
modstrid med hinanden
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Kort fortalt - nærmest alle modeller i
psykiatrien er i modstrid med hinanden.
Den primære årsag er at alt bliver samlet
ud fra symptomer i stedet for årsager.
Grunden til at mange af psykiatriens
4)

modeller indeholder undtagelser er
netop fordi at modellerne ellers ville
være i modstrid med andre af modellerne i psykiatrien.

Modellen skal forklare hvordan alle dele
af den menneskelige tænkning står i
relation til hinanden

Dette punkt findes ikke i psykiatrien. Da
man ikke interesserer sig for
sammenhæng eller årsag, men bare
kikker på symptomer, så vil den rette
sammenhæng nok aldrig gå op for
psykiatrien.

funktioner har indflydelse på hinanden,
på samme måde som de har indflydelse
på hinanden i vores tænkning. En bog
har en start og en slutning, men det jeg
skal beskrive har ingen af delene. Det er
mere som en ring hvor en hvilken som
helst slutning er starten på noget andet.
For at forklare et sådan forholder er jeg
nødt til at bryde ringen et eller andet
sted og bare begynde at beskrive. Det
kan ikke være anderledes. Bøgerne er
subjektive fortællinger. Der er således
intet behov for at komme med beviser
for det sagte.

Det sværeste ved at skrive om den
menneskelige tænkning, er at alle
funktionerne
er
forbundet
med
hinanden, hvilket gør det meget svært
for mig at finde et sted at sætte grænsen
mellem hvad der skal med i en bog og
hvad der ikke skal med. Rækkefølgen er
ikke lige til at fastsætte, da alle
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Kapitel 1
Konkret og abstrakt
tænkning
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Indledning
For det nutidige og moderne menneske
er det en så stor selvfølge at vi er i stand
til at tænke abstrakt, at vi ikke tænker
nærmere over, at sådan har det ikke altid

været. Det er derfor på sin plads at
forklare om emnet, for at sætte tingene i
perspektiv.

Evolution
Mennesket har været igennem en lang
evolution. Når man kikker tilbage på
vores fortid, så startede vi som en celle.
Denne celle udviklede sig med tiden til
at blive en fisk, der så igen med tiden
blev en lille gnaver. Der så igen blev en
primat, som til sidst endte med at blive
det menneske vi er i dag. Denne
evolution gennemlever hvert enkelt
menneske, og det starter med
undfangelsen. Fra det øjeblik sædcellen
møder ægget og processen med at skabe
et nyt menneske starter, starter også en
vandring fra at være en celle til at være
et menneske. Man kan opleve denne
forandring ved at scanne det ufødte barn

mens barnet stadig vokser i livmoderen.
For de fleste racers vedkommende ender
denne udvikling med en fødsel, men på
dette punkt er mennesket noget særligt.
Når mennesket bliver født er det langt
fra færdig med at udvikle sig. Jeg
tænker i denne situation primært på
vores hjerne. Når barnet bliver født har
det en hjerne som ikke er
færdigudviklet. Denne færdigudvikling
vil finde sted over de næste 15-20 år.
Indtil da må individet klare sig med en
hjerne som ikke er fuldt ud udviklet,
men det går fint for de fleste.

Konkret tænkning
Alle børn bliver født med evnen til at
tænke konkret og kun konkret. Det er
uden undtagelse med mindre barnet
bliver født med en defekt af en eller

anden form. Barnet kan ikke tænke
abstrakt, men oplever ikke en mangel på
abstrakt tænkning. I barnets øjne er
barnets tænkning komplet.
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Abstrakt tænkning
Alle mennesker får evnen til abstrakt
tænkning, men det er ikke noget vi er
født med. Det er noget der udvikler sig i
løbet af personens opvækst som en slags
overbygning til den konkrete tænkning.
Som voksen vil den abstrakte tænkning

være færdigudviklet og ligge som en
overbygning på evnen til konkret
tænkning. Først når du er voksen og ser
tilbage på dengang du var barn kan du
se at du som barn ikke havde abstrakt
tænkning. (Se grafik)

Variation
Det svinger fra person til person hvornår
den abstrakte tænkning er udviklet, så
jeg giver ikke noget tidspunkt for denne
udvikling. Hos nogle mennesker sker
det dog at hjernen ikke helt opnår det
abstraktionsniveau som findes hos
flertallet af mennesker, de såkaldt
normale. Det sker for nogle ganske få
mennesker, at denne udvikling aldrig
indtræder, og de vil derfor som voksne

ikke være i stand til at tænke abstrakt.
Andre mennesker udvikler en alt for stor
evne til abstrakt tænkning, og deres
tanker vil konstant lede personen hen på
noget abstrakt i stedet for noget konkret.
Man kan således sætte den konkrete og
abstrakte tankegang op på en skala. Alle
mennesker befinder sig et eller andet
sted på denne skala. (Se grafik)
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Opvækst (og evolution)
Vi fødes således med evnen til konkret
tænkning og potentialet til abstrakt
tænkning. Som barn har vi som
udgangspunkt kun konkret tænkning,
men den udvikler sig gennem
opvæksten, til også at omfatte abstrakt

tænkning (Se grafik). Den opvækst der
vises i grafikken nedenfor, er den
samme som den udvikling vi har været
igennem som mennesker, man kan bare
skifte ordne ud. I stedet for barn voksen, kunne det være fortid - nutid.

Selvværd
Vi lever i verden omgivet af mennesker
med forskellige niveauer af abstrakt
tænkning. En person der har svært ved
abstrakt tænkning vil med stor
sandsynlighed underspille værdien af
den abstrakte tænkning og gøre en dyd
ud af det konkrete. Hvis ikke man kan

det abstrakte så må man sætte en ære i
det konkrete. Omvendt - hvis man har
en kraftig abstrakt tænkning, så vil man
ligeledes være tilbøjelig til at ophøje
evnen til at tænke abstrakt, især hvis det
er svært at lade være.

Strukturen
Udgangspunktet er altså at vi bliver født
med konkret tænkning og potentialet til
abstrakt tænkning. Der vil således ikke
findes mennesker der kun kan opfatte
ting abstrakt. Da den abstrakte tænkning
er en overbygning til konkret tænkning,
så vil evnen til konkret tænkning altid

være til stede hvis evnen til abstrakt
tænkning er til stede. Eller sagt med
andre ord. Hvis et hus har en førstesal,
så må der også være en stueetage, da
førstesale ligger ovenpå stueetager.
Omvendt behøver et hus med stueetage
ikke nødvendigvis at have en førstesal.
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Hvad er det optimale?
Det optimale er: 1: At have både
konkret og abstrakt tænkning. 2: At
have lige meget af begge dele. 3: At
have evnen til at skifte mellem de to
former for tænkning samt 4: At gøre det
ubesværet og hurtigt. Det optimale er
således ikke at have en hjerne hvor det

konkrete er dominerende, for så vil man
overse de situationer hvor der tales om
noget abstrakt. Det nytter heller ikke
med en hjerne domineret af abstrakt
tænkning, for de vil føre til situationer
hvor konkrete situationer fortolkes som
noget abstrakt.

Øvelse gør mester
Når jeg skriver at en person med
overvejende konkret tænkning til være
tilbøjelig til at vælge konkrete
aktiviteter, så skal det ikke fortolkes
absolut. Alt kan opøves, og det kan
abstrakt tænkning. - øvelse gør mester.
Der er dog grænser. Der kan kun
forbedre dig i abstrakt tænkning inden
for det potentiale din hjerne har for

abstrakt tænkning. Hvis du er en voksen
person helt uden evne til abstrakt
tænkning, så har din hjerne ikke evnen
til denne form for tænkning, og en sådan
person kan øve sig lige så tosset det skal
være. En sådan person vil aldrig opnå
abstrakt tænkning lige meget hvor
meget han prøver.

Den hurtige hjerne
Når vi hører andre tale, så skal vi ikke
tænke yderligere over hvad der bliver
sagt. Vi kan godt i det ene øjeblik høre
en konkret sætning, og straks derefter
efter en abstrakt sætning. Vores hjerne
er så hurtig til at finde ud af hvad der

gælder i en given situation, at vi stort set
aldrig tænker over det. Det sker bare
helt af sig selv, med mindre man bevidst
beslutter sig at tænker over hver enkel
sætning og tænke over indholdet.
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Normal·området
Det normale område er bredt hos det
moderne menneske. De mennesker der
ligger i normalt·området på ovenstående
skala vil alle være normale. Dog vil de
ikke være lige tilbøjelige til at se på
verden på en abstrakt måde. Dette vil
for mange mennesker komme til udtryk

i deres arbejde eller deres hobby. En
meget konkret tænkning vil føre til at
personen til være tilbøjelig til at
foretrække aktiviteter der er konkrete.
Igen vil personer med stor abstrakt
tænkning være tilbøjelig til at vælge
aktiviteter der har et abstrakt indhold.

Valg af aktiviteter og job
Hvis du er meget konkret i din
tænkning, vil du også være tilbøjelig til
at vælge konkrete aktiviteter. Det kan
være noget fysisk, eller noget med
konkrete tekster. At være ingeniør eller
advokat kræver ikke synderlig meget
abstrakt tænkning. Ingeniøren kikker
tørt på tallene, og hvis de er gode nok,
ja så holder broen også. Hvis du er

jurist, så vil du hver dag læse tekster
skrevet i kanceli-sprog, hvis eneste også
er at sikre at der ikke er plads til
fortolkning. Der står det der står i loven
og ikke andet. Har du derimod let til
abstrakt tænkning, vil du med stor
sandsynlighed også vælge sådanne
aktiviteter. Det kan være som kunstner,
digter eller forfatter.

Midt i en brydningstid
Det kan være utroligt svært for os
nutidsmennesker at forstå at der var en
fortid uden abstrakt tænkning. På
samme måde kan det være utroligt svært
at forstå at der også har været en lang
overgangstid, hvor nogle mennesker slet
ikke kunne tænke abstrakt og andre kun
kunne tænke abstrakt i mere eller
mindre grad. Der findes således en
overgangs·periode mellem tiden hvor
alle mennesker kun kunne tænke
konkret og de moderne nutidsmennesker, hvor stort set allesammen
kan tænke både konkret og abstrakt
uden anstrengelser. En kendt person, der
levede i denne overgangsperiode var
Jesus. Når jeg læser det nye testamente i
bibelen er det tydeligt for mig i hvor høj
grad Jesus var i stand til at tænke
abstrakt og i hvor høj grad hans

medmennesker ikke kunne tænke
abstrakt. Det er derfor han måtte rende
rundt og sige sine lignelser igen og igen
uden at nogen tilsyneladende forstod
hvad han sagde.
Under evolutionen af den abstrakte
tænkning må der nødvendigvis være
perioder, hvor kun få mestre den
abstrakte tankegang, mens flertallet
udelukkende tænker konkret. Derfor
havde Jesus store udfordringer i sin
samtid, da han i høj grad var i stand til
abstrakt tænkning midt i en tid hvor
flertallet tænkte konkret. Da Jesus
fortæller at hans kongerige ikke er af
denne verden, er der tydeligvis ingen
der fatter hvad han taler om. Han
snakker ikke om himlen eller om guder.
Han snakker om evnen til at forstå og
22

beskrive verden abstrakt, og da det
abstrakte ikke er fysisk, altså af denne
verden, så kan hans lyttere ikke komme
frem til andet, end at han da må tale om
at han er en konkret konge eller også
taler han om den himmel andre
mennesker tror på. Eller sagt på en
anden måde.
Jesu ord bliver presset ned i de kasser
som hans lyttere nu engang har at putte
ting ned i, og det er IKKE kassen til
abstrakte ting, for den har de ikke. Jesus
lever midt i en religiøst tid, så derfor må
alt hvad han siger, da handle om noget
religiøst. Da han bliver korsfæstet får
han en skilt med teksten ”Jødernes
konge”, som om han er en konkret
konge. Det lykkedes ikke for Jesus, at
forklare at hans verden var abstrakt,

altså ikke af denne verden. Jeg betragter
Jesus som en historisk person. Jesus
levede i en meget religiøs tid, men i
mine øjne var Jesus ikke religiøs. Han
var et menneske, der prøvede at lære
sine medmennesker at tænke abstrakt,
men det lykkedes ikke.
For at få det moderne psykiatere
kalder for en bizar vrangforestilling, så
kræver det at personen har evnen til
abstrakt tænkning. Uden den abstrakte
tænkning er den bizarre vrangforestilling ikke mulig. På Jesu tid var
abstrakt
tænkning
ikke
særlig
fremtrædende. Det er derfor ret sikker at
de såkaldte bizarre vrangforestillinger
også må have været ret sjældne i
befolkningen.

Hvad gælder?
Hver gang man står over for en person
der kommer med en udtalelse, så kan
den stort set altid opfattes konkret eller
abstrakt, da alle abstrakte udtalelser har
oprindelse i noget konkret. En mand,
der siger at han er fra Mars kunne jo
konkret godt mene at han er fra Mars.

Det kunne også bare være en metafor
for at han føler sig fremmed i verden
(her på jorden) og derfor udtaler at han
føler det som om han er fra Mars og står
her på jorden blandt en masse jordboere.
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Opsummering
Mennesket har været igennem en
voldsom mental udvikling. Vi startede
som dyr. Senere lærte vi at tænke
konkret. Så begyndte vi at udvikle
evnen til abstrakt tænkning. I en
overgang var befolkningen således
sammensat overvejende af mennesker
der udelukkende tænkte konkret og
enkelte der kunne tænke abstrakt.
Evolutionen har gjort at stort set alle
moderne mennesker kan tænke abstrakt
når de bliver voksne. Alle moderne
mennesker bliver således født med

evnen til konkret tænkning. De fleste
opnår gennem opvæksten evnen til også
at kunne tænke abstrakt. Nogle få
mennesker udvikler aldrig evnen til
abstrakt tænkning og nogle enkelte får
en overudviklet abstrakt tænkning. De
fleste mennesker udvikler sig dog
normalt og får en evne til abstrakt
tænkning, der ligger i normal·området.
Nogle normale mennesker har således
mere abstrakt tænkning end andre, men
de er allesammen normale.
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Kapitel 2
Bevidsthed og ubevidsthed
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Indledning
Forholdet mellem vores bevidsthed og
ubevidsthed er stærkt undervurderet i
vores tænkning og følelser. Det er som
om at der ofte bliver talt hen over dette
emne. Ofte fordi en anerkendelse af
ubevidsthedens funktion kræver at vi

indrømmer ting om os selv, som i sig
selv
er
angstfremkaldende,
og
mennesker har absolut ikke lyst til at
opleve mere angst end højest
nødvendigt. Jeg skal her blot sige noget
kort og generelt om bevidsthed.

Bevidsthedens struktur
Sproget omkring vores bevidsthed har
generet mig i lang tid. Mennesket har en
bevidsthed der består af to dele: 1) Den
bevidste del og 2) den ubevidste del.
Men når det tales om bevidsthed, så er

det ikke altid lige til at vide hvad der
tales om. Lad mig forklare nærmere.
Vores bevidsthed omtales som regel på
følgende måde:

Bevidsthed
Bevidsthed
Ubevidsthed
Når der til dagligt bliver talt om
bevidsthed så indeholder sproget en
mangel. Manglen opstår fordi vi tager
bevidsthed og deler det op i bevidsthed
og ubevidsthed. Det er med til at skabe
forvirring om hvad vi egentlig taler om.
Hvis
bevidsthed
indeholder
et
underpunkt der OGSÅ
hedder

bevidsthed, så er det umuligt i en
samtale at vide om en person udtaler sig
om den samlede bevidsthed altså både
den bevidst del af vores tænkning og
den ubevidste del af vores tænkning.
For at skære det helt ud i pap har jeg
derfor skrevet det samme igen men på
en mere specifik måde:

Den samlede bevidsthed
Den bevidste del
Den ubevidste del
Nu kan der ikke længere være tvivl når
vi taler om bevidsthed, for hvis man
skal tale om den samlede bevidsthed så
kan man netop sige den samlede
bevidsthed, og hvis man kun ønsker at
tale om den bevidste del af vores
tænkning, ja så siger man netop dette den bevidste del af vores tænkning. Jeg

er godt klar over at det medfører at vi
skal sige lidt flere ord, men nu er der
ikke længere tvivl om hvad vi taler om.
Det er ikke nødvendigt at skrive mere i
dette kapitel om vores bevidsthed, da
jeg kommer ind på emnet i de andre
kapitler.
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Kapitel 3
Tænkning og bevidsthed
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En model for tænkning og bevidsthed
Jeg kommer ind på to egenskaber
vedrørende vores hjerne i denne bog.
Det ene er bevidsthed og det andet er
tænkning. Faktisk er der en relation

mellem disse to egenskaber. Man kan
derfor sætte egenskaberne op overfor
hinanden i et skema på følgende måde:
(Se grafik)

Opstillingen er 2 x 2 hvilket giver fire

mulige måder at tænke på.

A - Fortiden
Det hele startede med at vi var
fortids·mennesker
uden
bevidst
tænkning og uden evnen til at tænke
abstrakt. Dette er punkt A i skemaet. Det
er denne tilstand der er udgangspunktet

for det moderne menneske. Efterhånden
som vi udviklede os fik vi både
bevidsthed og evnen til konkret
tænkning.

B - Bevidstheden
Det næste der sker i menneskets
evolution er at bevidstheden opstår.
Bevidstheden opstår fordi vi oplever et
tryk fra naturen, der kræver at

mennesket hele tiden er nødt til at være
opstillingsparat for at overleve. Jeg vil
forklare det nærmere i en anden bog.

C- Det umulige
Situationen med at et væsen skulle have
ubevidst abstrakt tænkning eksisterer
ikke. Den er en umulighed. Bevidsthed
med konkret tænkning (B) må

nødvendigvis opstå før ubevidst abstrakt
tænkning har en chance for at opstå. Jeg
forklarer det nærmere i en anden bog.

D - Evolutionen ender
Sidste trin på udviklingsskalaen er
tænkning
med
abstrakt
bevidst

tænkning. Det er den direkte efterfølger
til situation B, og endestationen.
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Bemærkning
Den rækkefølge jeg har nævnt her skal
ikke ses som et udtryk for at det altid vil
ske hos levende væsener. Det skal blot
ses som et potentiale. Alle levende
væsener har dette potentiale, men det er
langt de færreste racer/individer der
opnår denne tilstand. Selve modellen
har fire muligheder der viser hvad der

maksimalt kan lade sig gøre med
kombinationen
af
tænkning
og
bevidsthed. Det skal dog ikke ses som et
udtryk for at en race derved ikke
længere kan udvikle sig, det vil blot
være på andre områder og med andre
funktioner.

Liv på andre planeter
Såfremt det i fremtiden viser sig, at der
findes liv på andre planeter, hvilket jeg
tror der er stor chance for, så ser jeg
ikke anden mulig udvikling for disse

levende væsener end jeg her at skitseret.
A må være udgangspunktet. B er en
naturlig følge af A. D er den endelige
måde at tænke på for et levende væsen.

29

30

Kapitel 4
Den mindste ulempe
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Den mindste ulempe
Som mennesker er vi ret bekvemmelige.
Det er en del af vores natur. Derfor vil
det altid være sådan at hvis vi skal
vælge mellem to onder, så vælger vi
altid det mindste onde. Der er dog
situationer hvor det ser ud som om at
det ikke er tilfældet, men det er blot
fordi personen selv eller beskueren ikke
har alle informationer tilrådighed, og så
kan det godt umiddelbart se ud som om

at tingene er på hovedet, at personen har
valgt det værste af to onder, men det er
ikke tilfældet. Vi vælger ALTID det
mindste onde.
Forestil dig at en person skal vælge
mellem to situationer, som ikke har lige
stor ulempe for personen. Det kunne fx
være som i grafikken, et valg mellem B
og A.

Det er tydeligt i grafikken, at situation B
er den, der giver det mindste onde i
forhold til situation A. Alle mennesker
vil automatisk vælge B fremfor A. A har
den største ulempe. Forestil dig nu en ny

situation hvor der også er et valg
mellem to situationer, som ikke har lige
stor ulempe, men nu er valget mellem A
og C. (Se grafik)
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Som det fremgår af grafikken, har
situation C en større ulempe end
situation A. Derfor vil alle mennesker
vælge situation A fremfor C. Jeg har vist
to grafer hvor der skulle vælges mellem
situationer med ulemper i forskellig
grad. Begge situationer havde en
mulighed med høj ulempe og en
situation med lav ulempe. Det
interessante er dog, at i den første graf
var A den største ulempe og blev derfor
fravalgt fremfor B. I den næste situation
var C den største ulempe og blev derfor
fravalgt fremfor A.
I den første graf blev A fravalgt, da
den gav den største ulempe, og i den
næste graf blev A tilvalgt, da den gav
den mindste ulempe. I begge situationer
havde A den samme mængde ulempe.
Hvorvidt A bliver fravalgt eller tilvalgt
afhænger således udelukkende af hvad
der bliver sammenlignet med A.
Spørgsmålet er så hvilken relevans det
har for en person med anoreksi eller
rengøringsvanvid? For en person med
anoreksi eller rengøringsvanvid gælder
nøjagtig den samme regel som for alle
andre ”normale” mennesker - de vælger
den situation, der giver det mindste
onde. Problemet er bare, at for personen

selv og beskueren, ser det ikke lige ud
til at være tilfældet, for det ville da være
bedre for dem at være uden anoreksi
eller rengøringsvanvid (B) - eller ville
det? Hvis situation B repræsenterer det
normale og situation A repræsenterer
anoretikeren
og
personen
med
rengøringsvanvid,
så
vil
både
patienterne selv og beskuerne være
enige om at situation B er bedre end
situation A, som patienterne har valgt.
Det vækker undren hos både de såkaldt
normale og patienterne at A er valgt
fremfor B, men det er fordi at
sammenligningen er forkert.
Det handler om bevidsthed. Både
patienterne og beskueren er bevidste om
A og B. De er også bevidste om at B er
at foretrække fremfor A. Det er jo netop
derfor det vækker udren at A er valgt
fremfor B. Den virkelige sammenligning burde være mellem A og C.
Problemet er blot at situation C ikke er
bevidst for patienten og derfor heller
ikke kan forklares for beskueren. Det
valg som patienten fortager er helt
korrekt, for det er mellem A og C, men
da kun A og B er bevidste for
patienterne og beskueren, kommer
valget til at se underligt ud. (Se grafik)
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Som det fremgår af grafikken er der tre
situationer at forholde sig til, både A, B
og C. Patienterne foretager det helt
korrekte valgt mellem situation A og C,
og vælger A. Grunden til valget siger
næsten sig selv. A er en mindre ulempe
end C. Problemet er bare at C ligger på
de ubevidste plan hos patienten, således
at patienten og beskueren kun har
bevidst adgang til situation A og B.
Patienten foretager et ubevidst valg
mellem A og C, hvilket er A, men på det
bevidste plan ser det underligt ud fordi
B jo er et mindre onde and A. Det er her
konflikten i patientens bevidsthed
opstår, for hvorfor vælger patienten dog
A, når patienten bevidst godt kan se at
situation B er et mindre onde? Patienten
formår ikke at se, at valget af A, faktisk
er et godt valg, men situation C
eksisterer kun for patienten på det
ubevidste plan, så patienten er har ikke
mulighed for bevidst at sammenligne
situation A og C, og derved erfare at
situation A faktisk er et godt valg.
Beskueren vil være lige så forundret
som patienten over valget, men valget er

et godt valg.
Jeg er godt klar over at læseren vil
være lige så forundret over mine
argumenter, for hvordan kan anoreksi
eller rengøringsvanvid være et godt
valg? Det skader jo personen. Personen
med anoreksi risikerer at dø og personen
med rengøringsvanvid risikerer at
ødelægge sin hud ved nærmest at vaske
den til blods? Stadigvæk .... Det er fordi
der sker et valg imellem noget som
patienten er bevidst og noget som
patienten IKKE er bevidst - noget der
kun er til stede på det ubevidste plan.
Valget af A er det rigtige for patienten,
for patienten har den opfattelse at
situation C faktisk er en værre situation
end anoreksi og rengøringsvanvid,
uanset hvor tosset det end måtte lyde for
patienten selv og beskueren. Hvor tosset
det end måtte lyde, så er der tale om et
godt valg, for mennesker vælger ALTID
det mindste af to ulemper uanset hvad
det så end måtte være. Med hensyn til
anoretikeren kan man jo undre sig, for
anoreksi kan jo medføre døden. Findes
der virkelig ting, der er værre end
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døden?
Ja! .. det gør der faktisk ... for nogle år
siden blev der lavet nogle undersøgelser
om hvad mennesker frygtede mest af alt
i verden, og døden var faktisk ikke det
mennesker frygtede mest ... Det der stod
som nummer et og som de fleste
mennesker faktisk frygtede mere end
døden, var tanken om at skulle holde en
tale offentligt for en masse mennesker.
Så selv om døden er noget vi frygter, så
findes der ting værre end døden, og det
gælder også for anoretikeren (Det
betyder ikke at alle anoretikere er bange
for at holde en offentlig tale).
Ubevidstheden spiller en meget større
rolle for vores adfærd, end de fleste går
rundt og forestiller sig. Mennesker går

konstant rundt og træffer beslutninger
baseret på information vi ikke længere
kan huske, fordi det er sunket ned i
vores ubevidsthed, men informationen
har på ingen måde mistet sin styrke bare
fordi vi ikke længere har den i vores
bevidsthed.
Næste gang du møder en person der
har tanker eller adfærd du synes er
meget underlig, så skal du huske på at
personen har valgt disse tanker og denne
adfærd fordi personen mener at det
giver færrest ulemper. Der findes ting,
der er værre end døden, og der findes
ting, der er værre end at vaske hænderne
til blods... Du skal blot finde ud af hvad
det er. Først da kan du hjælpe personen.
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Kapitel 5
Bizarre vrangforestillinger
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Bizar vrangforestilling
Nuværende definition
En forestilling som er fuldstændig

umulig samt kulturel uacceptabel.

Min bemærkning
Grunden
til
at
forestillingen
forekommer fuldstændig umulig er fordi
forestillingen netop fortolkes konkret i
stedet for som en metafor, som det jo
retteligt er. Jeg kan godt undre mig over
at noget skal betrages som en sygdom,
blot fordi det er eller ikke er en del af en

kultur. Vi skal behandle mennesker ens,
uanset hvilken kultur de kommer fra. En
model for den menneskelige tænkning
der ikke dækker alle menneskers
tænkning uanset kultur er ikke nogen
særlig god model.

Lad mig i stedet for komme med
følgende forslag til hvad det burde

hedde og hvad definitionen burde være:

Ubevidst metafor
Ny definition
En udtalelse udsagt som en metafor,
hvor metaforen er dannet på det

ubevidste plan.

Følge
Hverken personen selv eller beskueren er sammenligne
den
med
bevidste
derfor umiddelbart klar over hvad metaforer, der har samme emne eller
metaforen dækker over, men for det indhold.
meste kan den afklares ved at
Eksempel
En bevidst metafor: Mit hjerte er bristet.
Vi ved godt om den person, der siger
det, at hans hjerte ikke fysisk er gået i
stykker, men at der er tale om en
metafor. Sagt som ubevidst metafor:
”Jeg har ikke noget hjerte”. Genstanden
der bruges er den samme - hjertet.

Indholdet er også det samme - det kunne
være et oplevet svigt eller kærestesorger. Begge udtalelser er metaforer.
Forskellen er dog at den første metafor
er dannet bevidst og den anden metafor
er dannet ubevidst.
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Bemærkning
Fordelen ved den nye definition er at
den ikke længere er mystisk. Pludselig
kan alle forstå og beskrive den. Når man
hører Bizar vrangforestilling, så tænker
man straks at personen er syg, men man
tænker også at det er noget der er
kompliceret og svært at forstå, og det jo
er derfor at vi har psykiatere til at forstå
den slags. Det kræver ikke længere en
psykiater for at forstå det, når først du
har læst denne bog. Når man hører

ubevidst metafor, så ligger der hverken
noget bizart eller underligt i begrebet.
Hverken ordet ubevidst eller metafor er
særligt fremmed for almindelige læsere
og tilsammen danner ordene netop det
de betyder nemlig en ubevidst metafor.
Alle normale bevidste metatorer bliver i
sig selv en anelse bizarre når de kommer
fra ubevidstheden, og beskueren ikke vil
anerkende
at
de
oprindelse
i
ubevidstheden.

Hvorfor?
Måske tænker du: Hvorfor pokker siger
personen at han er fra Mars?

Jeg kunne jo også vende det på hovedet
igen og stille et lige så tosset spørgsmål:
Hvorfor pokker siger du om dit hjerte at
det er bristet? Vi ved da godt
allesammen at det IKKE er en konkret
sandhed....

Svaret er simpelt:
DET ER EN METAFOR.

Svaret er simpelt:
DET ER EN METAFOR.

Manipulation
Grunden til at situationen er uheldig er
at bizar har en folkelig betydning men
også en psykiatrisk betydning. De to
betydninger kan derfor være svære at
skelne fra hinanden. Når almindelige
mennesker hører en psykiater tale om
noget bizart, så vil de være tilbøjelige til
at tro at psykiateren taler almindelig
dansk og derfor bruger den folkelige
definition af ordet bizar, men dette er en
fejlfortolkning. Psykiateren bruger
således en lægelig definition af ordet
bizar, men den almindelige befolkning
tillægger ordet en almindelig betydning.
Der opstår altså en kommunikationsbrist. Det er psykiateren der er den mest
oplyste i situationen, og det er derfor

hans
opgave
at
gøre
lytteren
opmærksom på at der er to betydninger
af ordet, og at de ikke må blandes
sammen. Desværre hører jeg aldrig
psykiatere
komme
med
denne
information, til trods for at psykiateren
er den oplyste af de to parter. Derfor går
det han og bliver til ”manipulation ved
udeladelse”. Grunden til at psykiateren
undlader at komme med denne
forklaring er at det almene begreb bizar
er mere bredt end en psykiatrisk begreb,
og derfor bliver det lettere for
psykiateren at putte en patient ned i en
kasse hvor lytteren vil acceptere at
psykiateren siger om personen at han
har en bizar vrangforestilling.
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Medicin
Men hvad så med medicin? Vi skal ikke
give medicin til en person fordi han
bruger en metafor. Hvis mennesker
skulle have medicin fordi de bruger
metaforer, så skal alle mennesker i
Danmark jo have medicin, da alle
mennesker bruger metaforer. Man
kunne så godt komme med det
argument, at personen skal have

medicin fordi hans brug af metaforer er
ubevidst. De fleste mennesker bruger jo
trods alt deres metaforer på en bevidst
måde? Problemet er bare at alle
mennesker har ret så mange ting de gør
hver dag på det ubevidste plan, at det
ville medføre at alle mennesker skulle
have medicin på grund af deres
ubevidste tanker.

Behandling
Det bedste der er at gøre, er at finde ud
af hvad der ligger til grund for
udtalelsen og give personen støtte på
dette område, så forsvinder den
ubevidste metafor af sig selv (altså som
en følge af personens forbedrede
forståelse af metaforer og grundlaget for

den specifikke metafor). Medicin er
således ikke nødvendig. Medicin er
sløvende, og ingen mennesker bør være
i en sløv tilstand når de skal løse egne
problemer. Det kræver samtale - ikke
andet.
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Kapitel 6
Symbolske handlinger
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Anoreksi
Hvad er anoreksi?
Anoreksi er en spiseforstyrrelse. Dette
afsnit handler kun om anoreksi og ikke
spiseforstyrrelser generelt. Anoreksi er
en tilstand hvor personen vedvarende
spiser mindre kalorier end der
forbrændes. Det fører til at personen
vedvarende taber sig og hvis vægttabet
bliver tilstrækkeligt stort kan personens

liv ligefrem komme i fare. Slankekur er
således ikke en form for anoreksi. Nogle
personer spiser nogenlunde normalt men
er så i stedet for særdeles aktive, hvilken
også medfører vægttab, da kalorieforbrændingen bliver meget større end
det indtagede antal kalorier.

Fødeindtagelse
Mennesket har altid spist føde. Det er en
del af vores liv. Derfor er vores tanker
om føde stærke. Når vi fandt føde vi
kunne lide og som vi kendte, så spiste vi
den med stor velbehag og når vi fandt
føde vi ikke kunne lide, så spyttede vi
den ud igen. I mange millioner år var vi
et væsen udelukkende med konkret
tænkning, så derfor kan man sige at det
hele var ret simpelt. Når vi tænkte på
føde, så tænkte vi hver gang helt
konkret på føde, altså noget vi tog i
munden og spiste. Men undervejs
udviklede vi abstrakt tænkning, og
hurtigt fandt vores stærke relationer og
tanker om mad vej til vores abstrakte
tænkning. Hvis en mand møder en sød
pige tænker han: ”hun er lige til at
spise” eller ”hun er en god steg”. Det er
jo netop ikke fordi han er kannibal at
han har disse tanker. Det er fordi han
bruger billedsprog. Det skal altså ikke
tages bogstaveligt eller konkret.
Det hænder engang imellem vi skal
accepterer noget vi ikke kan lide. Vi
siger så til os selv: ”Den er svær at
sluge”. Hvis vi hører noget vi ikke kan
lide så kan det være så frastødende, at vi

siger: ”Det er lige til at brække sig
over”. Men det kan også være at vi føler
noget så stærkt at vi ligefrem prøver at
spytte noget ud vi ikke synes om. Når
Mennesker spytter, kan det selvfølgelig
være fordi det har fået noget i munden
de ikke ønsker, og derfor spytter det ud,
men vi kan faktisk også spytte ting vi
hører og ser ud. Hvis man står i en
situation overfor en person man ikke
kan lide, og ønsker at tage afstand fra
personen, så kan det ligefrem være at
man spytter på personen eller mere
symbolsk spytter for personens fødder.
Det man prøver at sige er det modsatte
af: ”Du er lige til at spise”. Derfor
bliver spytte-handlingen et udtryk for
”pøj... du er ikke til at spise”. Hvis man
spørger en person der lige har spyttet
efter en anden person om hvorfor hans
spyttede, vil han med stor sandsynlighed
blot sige at det var fordi han ikke kunne
lide ham.
Han vil med stor sandsynlighed ikke
begynde at fortæller dig denne lange
historie om relationen mellem vores
tanker om mad og vores billedsprog og
symbolske handlinger. Ikke desto
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mindre er dette den reelle årsag til at
han spyttede. Hans er altså bevidst om
at han spytter. Han er også bevidst om
hvad der førte op til at han spyttede.
Han er dog ikke bevidst om hvorfor han
valgte netop denne handling, at spytte.
Han kunne jo også have valgt noget
andet. Han kunne have valgt at slå den
anden person eller bare gå. Den

egentlige symbolik der ligger i at spytte
tænker han ikke nærmere over, han gør
det bare. Der findes også en anden
situation der handler om den symbolik
der ligger i at tage afstand fra noget der
”ikke er til at sluge”, men som har langt
større konsekvenser for personen det
handler om.

Konkret eller abstrakt?
Hver gang vi hører en anden person tale,
så tager vi automatisk stilling til om det
sagte skal fortolkes konkret eller
abstrakt. Hver gang en person med
anoreksi handler skal man gøre nøjagtig
det samme, forskellen er bare at man
skal stilling til en handling og ikke en
udsigelse. Man skal tage stilling til om
handlingen er konkret eller abstrakt (en
symbolsk handling). Der kan være
mange grunde til at der ligger noget
konkret bag handlingen.
Det kan være at personen har et
problematisk og konkret forhold til mad.
Det kan være at vedkommende er bange
for maden af en eller anden grund og

derfor undlader at spise den, af skræk
for at blive syg. Der kan også ligge
noget abstrakt bag handlingen. Der kan
også være tale om en symbolsk
handling, på samme måde som når man
spytter efter en person man ikke kan
lide, fordi man vil have hans adfærd ”ud
af munden”. Måske siger du til
personen: ”Du er lige til at brække sig
over!”. De fleste mennesker foretager
disse symbolske handlinger bevidst,
men de kan også forekomme ubevidst,
og så stiller sagen sig anderledes.
Anoreksi kan være en ubevidst
symbolsk handling.

Symbolik
Personen med den symbolske anoreksi
er bevidst om at den ringe fødeindtagelse er et problem. Personen er
derimod ikke bevidst om årsagen til
anoreksien. Årsagen er ikke bare skjult
for beskueren, men er også skjult for
personen selv. Personen bærer dog rundt

på årsagen, ikke bevidst men ubevidst.
Derfor at situationen følgende: Personen
er bevidst om at den ringe fødeindtagelse er et problem - det er altså
bevidst. Personen kender godt årsagen
til den ringe fødeindtagelse - men det er
ubevidst.
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Internettet
Det irriterer mig at der mange steder på
internettet gives udtryk for at der er tale
om en bevidst handling, når personen
ikke vil spise. Personen selv er helt
bevidst om tilstanden, og at den er
forkert, men kan ikke forklare hvorfor.
”Hvorfor” er nemlig ubevidst.

Årsagen som er undertrykt i ubevidstheden kan være både konkret eller
abstrakt, og den er holdt væk fra
bevidstheden fordi den medfører en
angst personen ikke har kræfter til at
håndtere bevidst.

Årsagen til den symbolske handling
Alle unge mennesker er rebeller i
forhold til den samtid de lever i.
Årsagen er således ikke dårlige forældre
eller dårligt miljø. Det handler om at
stritte imod noget som vedkommende
ikke er tilfreds med, noget personen
ikke ”kan sluge”, og i den givne
situation finder personen det mest
hensigtsmæssigt at nægte fødeindtagelse
som et symbol på sin modstand i den
givne situation. Anoretikeren er derfor
en form for rebel, hvor kampen er vendt
indad i stedet for udad. Personen kunne
jo også reagere udad og gå til
demonstrationer i stedet for, men det
sker ikke hos anoretikeren. Vi lever i en
verden hvor vi får informationer fra hele
verden hele tiden, og der er meget
elendighed i verden.
Verdens elendighed kan bliver for
meget for personen og intet i verden

synes at være ”til at sluge”, derfor
vælger personen at nægte at ”spise”
(acceptere verden som den er) og ender
derved som anoretiker. Elendigheden
bliver undertrykt og forsvinder fra
bevidstheden. I det øjeblik årsagen
bliver væk fra bevidstheden, så er
personen ikke længere i stand til at
forholde sig til årsagen. Det eneste der
er tilbage at tænke på, er den konkrete
og fysiske manglende indtagelse af
føde. Koncentrationen er flyttet fra selve
årsagen til den konkrete mangel på
fødeindtagelse. Man kan sige at det
giver personen en form for helle eller
pause fra det virkelige problem. Det er
et forsøg på mental overlevelse. Det
uheldige er dog at den manglende
fødeindtagelse kan gå hen og blive en
trussel
imod
personens
fysiske
overlevelse.
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Psykiatrien
Når en patient får anoreksi, kan der
være en fysisk eller mental årsag til
problemet. Eller sagt på en anden måde
- der kan være en konkret eller
symbolsk årsag. Det nytter ikke at starte
en behandling af personen før det er
slået fast hvilken af de to tilstande der er
til stede hos personen. Hvis personen
undlader at indtage føde fordi personen
føler sig for tyk, så handler problemet
om personens fysiske krop. Handler det
derimod ikke om kroppen eller føden, så
er det tale om en symbolsk årsag.
Problemet med behandlere er som regel,
at de koncentrerer sig om den konkrete
mangel på fødeindtagelse uden at tage
stilling til om der kunne være noget
symbolsk i spil hos personen. Derfor vil
mange med anoreksi blive behandlet
forkert allerede efter første møde hos
behandleren. Det er let at stirre sig blind
på noget konkret - den manglende
fødeindtagelse og overse at der kan
være tale om noget symbolsk, som
personen ikke vil ”spise” eller som ikke
er til at ”synke” for personen.
Der findes masser af billedsprog der

handler om føde, og derfor undre det
mig at behandlere ikke overvejer om
den manglende fødeindtagelse hos
anoretikere ligeledes kan være af
symbolsk karakter. Fortvivlelsen opstår
fordi årsagen er ukendt for både
beskueren og personen selv, netop fordi
årsagen er ubevidst. Personen er bevidst
om situationen men ubevidst om
årsagen. Hvis
behandleren ikke
anerkender at årsagen kan være
ubevidst, så vil behandleren lægge pres
på patienten for at få denne til at indtage
føde, og det vil bare skabe en konflikt i
stedet for. Det begynder at ligne tvang,
og min erfaring er at tvang ikke løser
problemer. Det er underligt at ingen
behandlere lader til at komme frem til
samme konklusion om anoreksi som
mig. Det er til trods for at vi er omgivet
af begreber, metaforer, lignelser og
meget andet, der netop handler om mad
i overført betydning. Jeg mener ikke at
alle har anoreksi af de her nævnte
årsager, men blot at det kan være
årsagen hos nogle personer med
anoreksi.

Behandling
Behandlingen er for så vidt ikke svær at
ordinere - SAMTALE. Det handler om
at finde ud af hvad det er for en type af
åndelig føde personen ikke ønsker at
indtage. At gøre denne ubevidste
afstandtagen til noget åndeligt bevidst
og forholde sig til den på en bevidst
måde. Personen skal blive klar over at
det faktisk ikke handler om føde, men at
føde bliver gjort til det symbolske
omdrejningspunkt i situationen. Jo
længere tid årsagen er ubevidst, des jo

sværere vil det være at få den op til
overfladen, så den kan blive bevidst.
Derfor vil det være således at jo længere
du har symbolsk anoreksi uden at gøre
noget ved den, des jo sværere vil den
være at komme af med igen. Det er
overvejende kvinder der får anoreksi.
Måske fordi det er en ikke·aggressiv
metode. Hankøn er mere udadreagerende. Hankøn spytter efter
hinanden. De kommer i slåskamp med
hinanden.
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Det er en del af vores køn og en del af
vores kultur, at mænd er mere
udadreagerende.
Når
jeg
siger
behandling, betyder det ikke at kvinder
skal lære at spytte tingene ud fysisk
eller efter nogen. Med behandling
mener jeg jo heller ikke at mænd skal
holde op med at spytte efter hinanden
og i stedet for blive anoretikere. Det
handler om at lande lige midt imellem
de to yderpunkter, hvor man er bevidst

om at der er noget man ikke synes om,
og så bevidste tager afstand fra det uden
af få anoreksi eller spytte det ud, helt
bogstaveligt. Husk også lige på en
vigtigt ting - TVANG VIRKER IKKE.
Man er nødt til at støtte personen,
således at personen kan få så meget
styrke, at personen bliver årsagen
bevidst. Først da kan det egentlige
arbejde starte.
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Rengøringsvanvid
Hvad er rengøringsvandvid?
Måske har du hørt om denne slags
personer. De bliver ved med at vaske
hænder... igen og igen. Det vil simpelt
hen ingen ende tage. Der findes
personer der både gør rent i hele
hjemmet hele tiden og som også har en
masse ritualer. Jeg vil i denne tekst kun

forholde mig til dem der vasker deres
hænder hele tiden. Rengøringsvanvid er
ikke noget godt ord. Det bedste jeg selv
kan komme på må være ”gentaget
vaskning af hænderne”, men det er jo en
sætning og ikke et ord.

Konkret eller abstrakt?
Mennesker har evnen til at tænke
konkret og abstrakt. Det kan føre til
handlinger der er konkrete eller
abstrakte (symbolske). Hver gang vi
oplever en handling hos en anden
person tager vi automatisk stilling til om
handlingen er konkret eller abstrakt. Vi
er dog tilbøjelige til at se alle handlinger
som konkrete og knap så meget som
symbolske, selv om det symbolske
fylder meget i vores tænkning.
Situationen har lidt slagside. Hvis jeg

sætter mig på knæ foran min kæreste og
giver hende en rose, så er hun ikke i
tvivl om at jeg er vild med hende. Det er
jo ikke blot fordi jeg er vild med at give
blomster. Det er vild med det symbol
der ligger i selve handlingen, at
udtrykke min kærlighed til min kæreste.
Vi er dog ikke lige så tilbøjelige til at se
vask af hænderne som et symbol, selv
om det kan være nøjagtig lige så
symbolsk som at give en rose.

At vaske sig
Man kan have rene tanker, man kan
have beskidte tanker. Hvis du ikke
opfører dig ordentligt kan du risikere at
din vasker din mund med sæbe.
Beskidte tanker kan ”behandles” med
kolde bade. Vi kan have ren
samvittighed. Pontius Pilatus ”vaskede
sine hænder” efter at havde dømt Jesus
til korsfæstelse. Jesu liv handlede stort
set ikke om andet end renhed. Før
sæben blev opfundet brugt man olie til
rengøring af kroppen. Man kaldte at
blive salvet. Kristus betyder netop den

salvede, altså den rene mand. Jesus
dypper sine disciple i vand for at rense
deres tanker. Dåben handler om den
rene sjæl. Muslimer vasker deres fødder
inden de går ind i moskeen, så de kan
stå ansigt til ansigt med deres gud
”rene”. Til trods for at vores dagligdag
er oversvømmet med symboler på
renhed, så tillægges det ikke nogen
værdi i det øjeblik en person dukke op i
psykiatrien fordi han gør lidt for meget
rent.
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Symbolik
Vi mennesker bruger symbolik hver dag
i vores sprog. vi er så vant til at bruge
symbolik at vi ikke tænker nærmere
over det. Hvis man siger om en person
at han har ”jord i hovedet”, så ved vi
godt at personen ikke bogstaveligt har
jord i hovedet. Til trods for vores
daglige brug af symboler, så er der
underligt nok situationer hvor vi ikke
kan få øje på symbolerne. Det er oftest i
situationer hvor det symbolske kommer
ud som en handling. At vaske hænder er
et godt eksempel. Det er en symbolsk
handling der har været kendt i tusindvis
af år. Selv kender jeg historien om
Pontius Pilatus der vasker sine hænder
efter at have dømt Jesus til korsfæstelse.
Et forsøg for nogle år siden gik ud på
at en gruppe af mennesker som havde et
arbejde de ikke selv var glade for at
gøre blev delt i to grupper. Den ene
gruppe blev bedt om at vaske sine

hænder hver dag inden de gik hjem fra
arbejde og den anden gruppe af
mennesker blev bedt om at lade være.
Forsøget vise at dem, der vaskede sine
hænder hver dag inden de gik hjem fra
dette arbejde faktisk havde det mentalt
bedre end den gruppe der ikke vaskede
sine hænder efter endt arbejde. Selv om
det var tale om noget symbolsk, at
”vaske samvittigheden” så havde den en
efterfølgende effekt på deres mentale
velbefindende at vaske deres ”dårlige”
handlinger af sig inden de gik hjem. Til
trods for at det kan dokumenteres at
vaskning af hænderne kan være
symbolsk, så tillægges symbolikken
ikke nogen værdi i psykiatrien. En
person der således dukker op i
psykiatrien fordi personen foretager en
form for rengøring meget hyppigt,
bliver udelukkende set på som en person
med en konkret problem.

Årsagen til den symbolske handling
Det er ikke præcis til at vide hvad der
ligger til grund for den symbolske vask
af
hænderne. Det vil med stor
sandsynlighed ikke være bevidst for
personen der vasker sine hænder,
ligesom det heller ikke vil være muligt
for beskueren at regne ud hvorfor
personen har et så stort behov for at

vaske sig. Når jeg lægger mig på knæ
foran min kæreste og giver hende en
rose, så gør jeg brug af symbolik på en
bevidst måde. Personer der vasker sine
hænder meget, gør også brug af
symbolik. Forskellen er blot at det sker
på en ubevidst måde.

Psykiatrien
Psykiatrien er stort set ude af stand til at
hjælpe personer med symbolske
problemer. Det er både en symbolske
tanker og de symbolske handlinger og
udsigelser. Det skyldes at psykiatrien
som udgangspunkt kun er interesseret i

at beskrive tilstande hos sine patienter.
Der står intet i diagnose-systemet om
årsager til de forskellige tilstande hos
patienterne. Derfor er der ikke meget
hjælp at hente i psykiatrien for personer
med symbolske udfordringer.
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I psykiatrien bliver det blot fastslået
hvilket symptom du har, og det vil i
100% af tilfældende fører til at du bliver
medicineret. Medicin løser ikke dit
symbolske problem. Du skal derimod
forvente at problemet bliver endnu
sværere at løse, da neuroleptika faktisk
blot er en form for bedøvelsesmiddel.
Før neuroleptika fik sit eget gruppe-

nummer i medicinoversigten, stod
denne type medicin faktisk registreret
under bedøvelsesmidler. Medicin er jo
ikke holdt op med at være bedøvende
blot fordi den har fået et andet navn.
Selvom jeg omdøber en hest til at være
en elefant, så er det jo stadig en hest, det
kan ordet ikke ændre noget ved.

Behandling
Handlingen ”at vaske sine hænder” er
en symbolsk handling, der har til formål
at holde persons angst for døren.
Personen har en angst på det ubevidste
plan, og hver gang personen vasker sine
hænder holdes angsten for døren. Eller
sagt på en anden måde: Hver gang
personen vasker sine hænder slipper
personen for at være bevidst om
angsten. Personen er ikke angstfri,
personen er blot fri for at være angsten
bevidst.
Hvis man konkret prøvede at
forhindre personen i at vaske sine
hænder så vil angsten trænge op i
bevidstheden og personen vil opleve
angsten. Angsten er jo netop holdt nede
fordi den ikke er til at bære. Der er
derfor ikke nogen mening i fysisk at
forhindre personen i at vaske hænder.
Det bedste man kan gøre er at tale med
personen. Hvis man fjerne årsagen til at

personen vasker hænder så vil følgen jo
automatisk være at personen holder op
med at vaske hænder. Det er således
vigtigt at se bag den konkrete handling
og finde ud af hvad der ligger til grund
for den symbolik der bliver gjort brug
af. Personen hele tiden prøver at holde
angsten for døren.
Det bedste man kan gøre er at støtte
personen og give personen så meget
overskud og kræfter at personen bliver i
stand til at håndtere angsten. I det
øjeblik personen bliver stærk nok, så
dukker angsten op nærmest af sig selv.
Sammen med angsten vil årsagen til
angsten med stor sikkerhed også dukke
op, og så er løsningen pludselig
indenfor rækkevidde. Det er jo alt
sammen let at skrive for mig, men det
kan virkelig være et stort arbejde der er
forude for en sådan person og dem der
hjælper personen.

49

Det uheldige forløb
Man kunne sige følgende om et uheldigt
forløb. En person er i kontakt med sine
medmennesker. Personen kan ikke
acceptere hvad man prøver på at
overbevise personen om og stritter
imod. Denne modstand bliver dog
symbolsk og i stedet for konkret at
stritte imod ved at tage afstand med fx
ord, så vælger personen at tage afstand
på en symbolsk måde. Det gør personen
ved at holde op med at spise føde. Det
egentlige der tages afstand fra er dårlig
åndelig føde, men det kommer så til
udtryk
som
ubevidst
symbolsk
afstandtagen til konkret føde. Resustat:
Personen holder op med at spise.
Lad os nu i stedet for antage at
personen er i kontakt med sine medmennesker og ikke formår at stritte
imod den dårlige åndelige føde. Det
som efterfølgende sker at personens
tanker bliver forurenet af beskidte
tanker. Der er simpelt hel ikke andet at
gøre end at prøve at vaske tankerne. Det
lyder som hjernevask, men egentlig er
det jo tankevask. Men da tanker ikke

kan vaskes, så konverteres den abstrakte
tanke til noget konkret, nemlig at vaske
hænder. At vaske sine hænder er en
symbolsk handling mennesker har
udført i tusinder af år. Således vaskede
Pontius Pilatus sine hænder i folks åsyn,
da han dømte Jesus til døden ved
korsfæstning.
Til trods for at denne handling er
kendt af stort set alle og har været kendt
i tusindvis af år, så kan psykiatere ikke
få øje på denne helt almindelige
symbolske handling når de ser en
person, der vasker sine hænder igen og
igen. Det som dog adskiller de to
ovenstående eksempler fra Pontius
Pilatus er at Pontius's handling var
bevidst. I de ovennævnte eksempler er
den symbolske handling gået hen og
blevet ubevidst. Der er faktisk ikke
rigtigt noget vi mangler at lære om
mennesker og deres adfærd. Vi ved det
allerede. Problemet er at behandlere
ikke vil være ved at vi allerede ved det,
hvilket må sige at være det største
mysterie.
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Kapitel 7
Symbolske tanker og følelser
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Jeg er fra Mars
John Gray skrev for nogle år siden en
bog med titlen: Mænd er fra Mars,
Kvinder er fra Venus. Nu skulle titlen jo
ikke tages bogstaveligt. Bogen handler
om at mænd og kvinder er forskellige
og ved at lære disse forskelligheder at
kender vil det blive lettere for både
mænd og kvinder at tale sammen.
Spørgsmålet må være: Hvorfor er titlen
IKKE bizar? Svaret er ikke svært. Det er
fordi at vi som læsere er rimelig sikre på
at han ikke helt konkret mener at mænd
er fra Mars og kvinder fra Venus. Bogen
handler da heller ikke om at mennesker
oprindeligt er fra hverken Mars eller
Venus. Både forfatter og læserne er
enige om at der er tale om en metafor.
For nogle dage siden (oktober 2020)
var der udtrækning til en fodboldturnering. Et dansk hold blev trukket ud
til en pulje. En kommentator udtalte
kort derefter: Det er jo hold fra en
anden galakse! Vi er jo godt klar over at
holdene i gruppen rent faktisk ikke VAR
fra en anden galakse. Spørgsmålet bliver
vel så hvorfor læserne ikke tog
udtalelsen for at være konkret og
således bizar? Både skribenten og
læserne er ikke i tvivl om at der er tale
om en metafor, for holdene var jo
europæiske fodboldhold der skulle spille
mod hinanden, men kommentatoren
synes at der var så stor styrkeforskel på
lille Danmarks hold og de øvrige hold,
at han følte at Danmark var landet i en
gruppe med hold fra en anden galakse.
Men hvorfor blev det ikke betraget som
en bizar udtalelse?
En patient kommer op til sin psykiater.
Han siger at han er fra Mars.

Psykiateren konkluderer at han har en
bizar vrangforestilling. Men hvorfor dog
det? Grunden er at patienten bruger en
metafor, som er dannet på det ubevidste
plan. Personen kan derfor ikke bevidst
forklare hvorfor han selv synes at han er
fra Mars. Metaforen er dog ikke
anderledes end de to forrige metaforer
jeg lige har fortalt højere oppe. I alle tre
eksempler er der brugt metaforer, men i
de to første eksempler er der ikke noget
bizart men det er der tilgengæld i det
tredje eksempel (i hvert fald i henhold
til psykiateren).
Den bizarre vrangforestilling opstår
derfor som en følge af at den person der
bruger metaforen (patienten) ikke er i
stand til at forklare hvorfor han bruger
den. Da han ikke selv kan forklare
metaforen kan han let komme til at tro
om sig selv at han konkret tror at han er
fra Mars. Det kan give den pudsige
situation at patienten godt selv kan se at
udtalelsen er underlig men da han ikke
kan forstå det symbolske indhold, så
kommer han selv til at tro at hans egen
udtalelse skal tolkes konkret, nemlig at
han rent faktisk ER fra Mars.
Psykiateren stopper ikke patienten i
sin fejltagelse, nemlig at tro at han
konkret er fra Mars, men begynder i
stedet for at stille konkrete spørgsmål:
Hvis du er fra Mars, hvordan kom du så
ned til Jorden? Ved at stille konkrete
spørgsmål får psykiateren langsomt
trukket patienten ned i en overbevisning
om at patienten rent faktisk ER fra
Mars. Jo mere der bliver talt om
situationen på en konkret måde, des jo
mere vil psykiateren få patienten
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overbevist om at han rent faktisk ER fra
Mars. Det er mildest talt en tåbelig
strategi. Strategien burde i stedet for
være at finde ud af hvorfor patienten
føler at han er fra Mars. Det simple svar
kunne være at han føler sig fremmed i

forhold til sine medmennesker, men
siger det i stedet for med en metafor.
Hvis psykiateren kan hjælpe patienten
med ikke længere at føle sig fremmed,
så vil den såkaldte bizarre vrangforestilling forsvinde af sig selv.

Vurdering
Lad os prøve at foretage en vurdering af
en udsigelse. Patienten siger: ”Jeg er fra
Mars!”. Der er to muligheder i
situationen. Den ene er at udsigelsen
kan fortolkes konkret. Den anden
mulighed er at udsigelsen kan fortolkes
konkret. For at komme tættere på
problemet, kan man tale med patienten
for at se om patienten har evne til at
forstå abstraktion. Nogle psykologer
bruger ordsprogs·testen. De fortæller
patienten et ordsprog som har et abstrakt
(metaforisk) indhold, og beder patienten
om at forklare hvad det betyder. Det
kunne være En fugl i hånden er bedre
end ti på taget. En person der forstår det
abstrakte i sætningen vil prøve at
fortælle noget i retning af at man skal
holde på det sikre. En person som ikke
forstår abstraktion vil tage sætningen
helt konkret og prøve at få mening i den
helt konkret. Han vil måske begynde at
forklare noget om hvad mon det er for
fugle og hvorfor han har den i hånden.
Han vil måske prøve at forklare at
fuglene er svære at fange hvis de sider
på et højt hus osv osv. Nu er det jo altså
ikke alle mennesker der kender alle
ordsprog, så det er ikke nok med sådan
et enkelt eksempel.
Nogle gange kan man faktisk høre det
på personen bare ved at tale med
personen og bruge en masse vendinger
som har et meget abstrakt indhold. Jeg

har talt med mange patienter og jeg har
brugt mange former for sprog når jeg
talte med dem. Jeg har endnu aldrig talt
med en person med konkret tænkning.
Min personlige konklusion er derfor at
de må være sjældne. At finde ud af om
en patient forstår abstrakt tænkning kan
derfor tage nærmest alt mellem 20
sekunder og flere timer. Hvis det
lykkedes undersøgeren at fastslå om
personen har abstrakt tænkning eller ej,
så kan undersøgelsen forstsætte. Hvis
personen ikke har evne til abstrakt
tænkning og han udtaler at han er fra
Mars, så skal det tages helt bogstaveligt,
for det kan ikke være en ubevidst
metafor. Hvis patienten derimod har
evnen til at forstå abstraktion, så bliver
der tale om at vurdere et valg. Da
patienten således både er i stand til at
tænke konkret og abstrakt så kan
udtalelsen ”jeg er fra Mars”, være enten
konkret eller abstrakt. Nu er det at
udfordringen opstår.
Da den konkrete udsigelse betyder at
han selv tror at han er fra Mars og den
abstrakte udtalelse er en metafor som er
ubevidst, så vil patienten også i dette
tilfælde selv tro at han er fra Mars.
Forskellen er dog at i det sidste tilfælde
vil han ofte, men ikke altid, opleve en
vis tvivl ved sin egen udtalelse, fordi
han godt selv kan høre at det lyder
underligt, men det er ikke altid tilfældet.
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Hvis personen forstår abstraktion er det
dog overvejende sandsynligt at der er
tale om en ubevidst abstraktion
(metafor). En person der føler at han er
fra Mars, føler sig med stor sandsynlighed fremmed for omverden på en
eller anden måde, og det er dette, der er
problemet, og det som skal undersøges
nærmere. Udfordringen kan være at

forklare en behandler at behandlingen er
at få personen til at føle sig mindre
fremmed blandt de mennesker han lever
iblandt, når han siger at han er fra Mars.
De fleste behandlere vil desværre blive
optaget af det underlige i at han skulle
være fra Mars, men så hjælper man ikke
patienten - tværtimod.

Mine lunger er skiftet ud med sten
For nogle år siden så jeg en udsendelse
på internettet om et flystyrt. En af
passagerne fortalte hvordan kabinen
langsomt blev fyldt med en meget varm
og tyk røg. Det blev sværere og sværere
for ham at trække vejret. Til sidst var
det næsten umuligt og han beskrev
oplevelsen således: ”Det var som om at
mine lunger var skiftet ud med sten”.
Røgen tilstoppede hans lunger så han
næsten ikke længere kunne trække
vejret. Det var i sidste øjeblik at en
anden passager fik åbnet en dør, så de
kunne komme ud i den friske luft igen.
Nogle mennesker holder nærmest op
med at række vejret når de kommer i en
angstsituation.
Andre
mennesker
begynder at trække vejret for hurtigt
(hyperventilere). Der er således både
fysiske og mentale ting, der kan påvirke
vores vejrtrækning.
En patient kommer op til sin psykiater.
Han siger at hans lunger er skiftet ud
med sten. Psykiateren konkluderer at
han har en bizar vrangforestilling. Men
hvorfor dog det? Grunden er at
patienten bruger en metafor, som er
dannet på det ubevidste plan. Personen
kan derfor ikke bevidst forklare hvorfor
han selv synes at hans lunger er skiftet
ud med sten. Metaforen er dog på ingen

måde bizar. Det eneste bizarre er at
psykiateren synes den er bizar. Den
bizarre vrangforestilling opstår derfor
som en følge af at den person der bruger
metaforen (patienten) ikke er i stand til
at forklare hvorfor han bruger den. Da
han ikke selv kan forklare metaforen
kan han let komme til at tro om sig selv
at han konkret tror at hans lunger er
skiftet ud med sten. Det kan give den
pudsige situation at patienten godt selv
kan se at udtalelsen er underlig men da
han ikke kan forstå det symbolske
indhold, så kommer han selv til at tro at
hans egen udtalelse skal tolkes konkret,
nemlig at hans lunger rent faktisk ER
skiftet ud med sten.
Psykiateren stopper ikke patienten i
sin fejltagelse, nemlig at tro at hans
lunger konkret er skiftet ud med sten,
men begynder i stedet for at stille
konkrete spørgsmål: ”Hvis dine lunger
er skiftet ud med sten, hvor er så arret
efter operationen?”. Ved at stille
konkrete spørgsmål får psykiateren
langsomt trukket patienten ned i en
overbevisning om at patientens lunger
rent faktisk ER skiftet ud med sten. Jo
mere der bliver talt om situationen på en
konkret måde, des jo mere vil
psykiateren få patienten overbevist om
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at hans lunger rent faktisk ER skiftet ud
med sten. Det er mildest talt en tåbelig
strategi. Strategien burde i stedet for
være at finde ud af hvorfor patienten
føler at hans lunger er skiftet ud med
sten. Det simple svar kunne være at han
har en følelse som påvirker hans
vejrtrækning og derfor på det ubevidste
plan danner en metafor som kan
udtrykke at han har en følelse der kan
påvirke vejrtrækningen.
Hvis en sådan person er indlagt på en
psykiatrisk afdeling, så vil der ske det at

hver gang hans lunger bliver samtaleemnet, så vil personalet forholde sig
konkret til patientens oplevelse. Det
uheldige i den fremgangsmåde er at
personalet går hen og bliver en slag
spejl hvori patienten ser sig selv, og hvis
personalet siger at hans lunger konkret
ikke er sten, så bliver patienten med
tiden langsomt overbevidst om at hans
lunger rent faktisk konkret er lavet af
sten. Et forsøg på at realitetsorientere
patienten er således gået hen og blevet
konkretisering af en abstrakt udtalelse.

De tre korte
Det lyder
vittighed:

næsten

som

en

dårlig

love for at psykiateren valgte at forstå
det konkret.

Patienten kommer op til sin psykiater og
siger: ”Jeg har lige skudt papegøjen!”
(abstrakt udtalelse), hvortil psykiateren
svarer: ”Brugte du riffel eller
haglgevær?”(konkret svar).

Der opstod en uenighed mellem mig og
patienten. Patienten spurgte mig om jeg
havde slugt søm (abstrakt), hvortil jeg
svarede at jeg blot havde drukket kaffe
inden jeg tog på arbejde (konkret).
Psykiateren valgte igen at fortolke
udsigelsen konkret...

Patienten synes jeg er kold i røven
(abstrakt). Jeg har efterfølgende taget
min temperatur analt, og kan oplyse at
det ikke er tilfældet. Termometret viste
37.8 grader Celcius (konkret). Patienten
udtalte sig ikke konkret, men jeg skal

Alt i alt... en anelse morsomt, - men det
er ikke morsomt for den patient der
siger at han er fra Mars og efterfølgende
bliver stemplet som sindssyg.

Opsummering
Jeg nævner ikke flere eksempler om
symbolske følelser, for allerede efter
disse eksempler, synes jeg det er blevet
en smule trivielt at sidde og skrive om,
men jeg tror du har forstået hvad jeg
mener. Fællestrækket for ovenstående

forklaringer er at de udtrykker en indre
følelse hos personen, men den kommer
ud som en ubevidst metafor, der
umiddelbart gør den uforståelig for
personen selv og beskueren.

55

56

Kapitel 8
Psykiatri
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Indledning
Jeg har talt med en del behandlere i mit
liv, og det er endnu ikke lykkedes mig at
tale med en behandler, der havde
forståelse for menneskers konkrete og
abstrakte tænkning, til trods for at de har
en lang uddannelse og taler med
patienter hver dag. Jeg har tidligere i
denne bog forklaret at alle mennesker
bliver født med evnen til konkret
tænkning. Jeg har også forklaret, at den
abstrakte tænkning er en evne vi får

under vores opvækst, og som er
færdigudviklet når vi bliver voksne i 20års-alderen. Det er således uden
diskussion at alle voksne mennesker har
evnen til konkret tænkning. Når en
psykiater kalder en person syg, fordi
han blot har tænkt konkret så svarer det
til at sige til patienten, at han er syg
fordi han har to arme.... hvortil patienten
fornuftigt nok svarer: ”Jamen! ... alle
mennesker har da to arme ..!!”.

Vurdering af tænkningen
Det giver således ikke mening at en
psykiater vurderer om en person er i
stand til konkret tænkning, for alle
mennesker har denne evne. Det som

derimod kan vurderes er en persons
evne til abstrakt tænkning, da denne kan
være helt fraværende, normal eller
overudviklet.

PANSS
Der findes ikke ret mange i psykiatrien,
der har forstået hvad manglende abstrakt
tænkning handler om. Dem der har lavet
PANSS har dog forstået det. PANSS er
en forkortelse for Positive And Negative
Syndrome Scale. PANSS er et værktøj en
slags
spørgeskema
eller
afkrydsningsliste - som bruges i
forskningen af skizofreni. Den bruges
således ikke til at stille diagnoser.
PANSS indeholder 30 punkter som
bliver vurderet ved patienten. Punkt N5
er ”Problemer med abstrakt tænkning”.
De personer, der har lavet PANSS, har
forstået hvad det handler om. De ved
godt at alle mennesker har evnen til
konkret tænkning, og at det er den
manglende abstrakte tænkning der kan

være under- eller over-udviklet.
Hvis man med dette værktøj havde
erklæret personen syge på grund af
deres evne til konkret tænkning, så ville
alle deres patienter være syge.
Manglende evne til abstrakt tænkning er
en mangelfuld udvikling af hjernen hos
det moderne menneske. Manglende
abstrakt tænkning burde derfor udelukke
at personer med denne mangel kunne få
diagnosen Paranoid Skizofreni. Det
fremgår nemlig af diagnose-kriterierne
at man skal udelukke symptomer med
organisk ætiologi, hvilket på almindelig
dansk betyder at man udelukker
symptomer som har en fysisk årsag - i
dette tilfælde en mangelfuld udvikling
af hjernen.
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Børn
Børn har KUN konkret tænkning, men
vi siger ikke om børn, at de er syge. Det
vigtige er dog at forstå at man skal sige
ting konkret til børn, da de netop ikke
vil forstå det abstrakte i en sætning.
Hvis en sætning kan forstås både
konkret og abstrakt så vil barnet kun
høre den konkrete del af indholdet, og
hvis den voksne så hører et abstrakt
indhold som er sjovt og derved griner af

sætningen, så vil barnet undre sig over
hvorfor den voksne griner. Hvis man
siger til barnet: ”Du kan få en kurv at
hoppe i!”, så vil barnet undre sig over
hvorfor barnet skal hoppe i en kurv.
Barnet ser kun det konkrete. Med
alderen lærer barnet dog at ting kan
have mere end én betydning. Vi kan
ikke tænke på børn som små voksne, for
de ER børn.

Psykiatere og fortiden
Hvis der havde levet moderne
psykiatere på Jesu tid, så ville de have
erklæret
størstedelen
af
jordens
befolkning for skizofrene. På Jesu tid
var kun en meget lille del af
befolkningen i stand til at tænke
abstrakt. Men det var normalen på Jesu
tid. Grundlaget for den abstrakte

tænkning var dog på plads i vores
hjerner på dette tidspunkt. Den
menneskelige hjerne har således været i
gang med en voldsom udvikling hen
over de seneste årtusinder, og i dag
vokser stort set alle mennesker op og får
abstrakt tænkning.

Mening
Det symbolske der kommer til udtryk på
en ubevidst måde har i høj grad mening.
Der findes ikke meningsløse udtalelser
fra patienter, men der findes masser af
personaler som ikke kan se meningen i
det patienten siger eller gør. Personalet
flytter
således
sin
egen
utilstrækkelighed over på patienten. I
stedet for at personalet erkender at de
ikke kan få mening i det patienten siger
eller gør, så udtaler personalet at
patientens udtalelser og handlinger ikke
har nogen mening. Grunden til at
personalet gør dette er ikke svær at
forklare.

Hvis Patientens udtalelser og handlinger
er meningsløse, så ligger problemet hos
patienten, men hvis alt hvad patienten
siger og gør har en mening, men
personalet ikke kan finde den, så er det
personalet der fejler. Nu er det sådan på
psykiatriske afdelinger i Danmark at
personaler automatisk er fejlfrie, så det
kan da i hvert fald ikke være personalet
der er utilstrækkelige, det må da være
patienten der er skør og som siger og
gør ting, der ikke giver mening. Men
der er ALTID en mening i det en patient
gør. Det svære kan være at finde den,
for ofte er den også skjult for patienten
selv - den ligger på det ubevidste plan.
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Behandling
Der findes ikke behandling for tilstande
med manglende eller overudviklet
abstrakt tænkning. Da der er tale om en
fysisk tilstand i hjernen, så lader den
sig ikke rette med medicin. Tilstanden
skyldes med stor sandsynlighed at der
går for lidt eller for mange signaler på
tværs mellem de forskellige funktioner i
hjernen. Hvis der er for lidt forbindelser,
så vil neuroleptika ikke ændre på
tilstanden. Det ville være det samme
som at give en patient en pille fordi han

mangler et ben - det nytter ikke noget.
Hvis der er for mange forbindelser
nytter det heller ikke med neuroleptika.
De fleste neuroleptika virker på
signalstoffer der findes i næsten hele
hjernen. Ved at indtage neuroleptika
dæmper man således ikke kun de
signaler som er for kraftige. Man
dæmper hele hjernen på een gang og det
er ikke ønskværdigt for tænkningen. Det
har ingen gavn at hele patientens
tænkning går i stå.

Simulering
En ting der virkelig tales lidt om i
psykiatrien er hvor let det er for en
patient at snyde en psykiater til at tro
noget forkert om patienten. Der er da
også ting man kan snyde med i
forbindelse med sin konkrete/abstrakte
tænkning, men kun inden for visse
grænser. Hvis en person både har evnen
til konkret og abstrakt tænkning, så kan
personen foretage et valg hver gang han
hører en sætning. Han kan vælge om
han vil fortolke sætningen konkret eller
abstrakt. Der findes situationer hvor en
person kun har konkret tænkning, men

der findes IKKE situationer hvor en
person kun har abstrakt tænkning. En
person med abstrakt tænkning vil derfor
altid også kunne tænke konkret, men det
omvendte kan ikke lade sig gøre. Hvis
man kun har konkret tænkning, så kan
man ikke lade som om man har abstrakt
tænkning. Det er ganske enkelt umuligt.
Som patient kan man således ikke snyde
psykiateren til at tro at man har evnen til
abstrakt tænkning, men kan kan godt
snyde ogt få psykiateren til at tro at man
kun har konkret tænkning.
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Psykiatriens mange modeller
De normale og psykiaterne vil gerne tro
at de såkaldt unormale fejler noget, men
de unormale benytter sig af samme
tænkning som de normale og
psykiaterne. Både de religiøse, normale,
unormale og psykiaterne tænker på helt
samme måde, og deres tænkning kan
ikke skilles ad. Alle fire ting kan derfor
forklares med en enkelt model, der
dækker de religiøse, normale, unormale
og psykiaterne. Der findes således ikke

fire modeller, en for religiøse, en for
normale, en for unormale og en for
psykiatere. Der findes kun ÉN model og
den dækker dem allesammen. Man
kunne kalde det for en universal-model
for tænkning. Når et normalt menneske
gør noget som de normale ikke ved
være ved sig at normale mennesker kan
gøre, så bliver tanken/handlingen kaldt
for syg, sindssyg eller ligefrem gal.

Fejl·diagnostisering
Der er ikke noget underligt i at stort set
alle mennesker der går til en psykiater
kommer ud med en diagnose. Hvis en
psykiater for eksempel kan bruge
konkret tænkning som argument for at
en person er syg, så har psykiateren
sikret sig en model, der gør at alle
patienter kan få en diagnose, da alle
mennesker er i stand til konkret
tænkning. Man kunne godt sige at hos
en psykiater er der diagnose-garanti.
Garantien med hensyn til tænkning
opstår ved at psykiateren bruger et
argument, der gælder for alle
mennesker, nemlig at de besidder evnen
til konkret tænkning. Hvis konkret
tænkning er en sygdom, så betyder det

også samtidig at ingen mennesker er
raske - vi er alle syge i psykiaterens
øjne.
Omvendt så har jeg talt med ret mange
mennesker i psykiatrien og jeg er aldrig
støt på en person med manglende evne
til abstrakt tænkning. Faktisk er de
eneste to eksempler jeg kender nogle jer
har læst om. At jeg i øvrigt kun er støt
på to personer i de mange tusind sider
jeg har læst om patienter sig blot noget
om hyppigheden af manglende evne til
abstrakt tænkning i befolkningen i
nutiden. Hvis psykiatere diagnostiserede
korrekt så ville stort set ingen i
Danmark få en diagnose på grund af
manglende evne til abstrakt tænkning.
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Differential·diagnostiering
Differential·diagnostiering er egentlig
blot et udtryk for at man skal være
opmærksom på at en tilstand skal
fortolkes korrekt, så den rette diagnose
kan stilles. Der er bare et stort MEN.
Når man læser om differentialdiagnostiering i psykiatrien, så er det
slående hvordan psykiatere tænker. Hvis
man slår op i en bog om psykiatri, så er
der slagside i psykiateres opfattelse af
deres patienter. Stort set alle punkter
med differentialdiagnostisering handler
om hvorvidt personen fejler det ene eller
det andet. Det findes faktisk et punkt
som er endnu mere vigtigt, men som

ikke findes under dette punkt.
Det første en psykiater faktisk burde
gøre er at foretage en anden vurdering
først, nemlig om personen overhovedet
fejler noget eller ej. Dette punkt springer
alle psykiatere tilsyneladende over i
deres vurdering af en patient. Fremgangsmåden i moderne psykiatrisk
differentialdiagnostisering
starter
således ikke med en vurdering af
patienten for at finde ud af om patienten
overhovedet fejler noget eller ej. I stedet
for er dette punkt sprunget over.
Psykiateren går direkte til næste punkt at finde ud af hvad patienten fejler.

På hovedet
Psykiaterne mener at konkret tænkning
er et tegn på skizofreni. MEN en
psykiater, der insisterer på at forstå stå
sine patienters udsigelser konkret selv
om patienten siger noget abstrakt (”Jeg
er fra Mars!”) bliver fejlfortolket af

psykiateren og gør sig derved skyldig i
at være det han selv leder efter Skizofren. På magisk vis er en mangel
hos behandleren blevet til et tegn på
sygdom hos patienten.
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Samtalen
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Indledning
Det hænder at vi misforstår hinanden. Vi
troede måske at der var tale om noget
konkret i en situation hvor det var
abstrakt og omvendt. Hvis vi er i tvivl
som taler, kan vi præcisere vores udtale
og hvis vi er i tvivl om noget vi hører
kan vi stille uddybende spørgsmål. De
værste situationer er dem hvor der er en
misforståelse, men hverken afsender
eller modtager opdager den. Man kan
også insistere på at misforstå noget der
bliver sagt eller skrevet. Det kan være
fordi at afsender har et budskab man
ikke ønsker at høre. Hvis der er et valg,
så vil vi være tilbøjelige til at tage den
version vi bedst kan lide og som gavner
os bedst.
Det er mit indtryk at behandlere starter
alle samtaler med deres patienter i
psykiatrien med følgende holdning:
”Her er en ny patient... lad os se om
han fejler noget...”. Det er dog min
holdning at det burde være følgende:
”Her er en ny patient... lad os se om
han er rask...”. Allerede inden en
samtale starter i psykiatrien er
forudsætningerne for patienten dårlige.
Da samtalen har slagside imod sygdom,
så vil behandlerens opfattelse af
patientens konkrete/abstrakte tænkning
allerede inden samtalen starter have en

slagside, der gør behandleren tilbøjelig
til misforstå patienten, så det konkrete
bliver opfattet abstrakt og det abstrakte
bliver opfattet konkret. Dette styrker
nemlig behandlerens tro på at patienten
fejler noget.
Jeg kender utallige eksempler på at en
behandler har talt med en patient, hvor
patienten efterfølgende har læst om
samtalen i journalen og erfaret at
beskrivelsen af patienten er meget langt
fra hvad der egentlig blev talt om i
samtalen. Ofte stiller en behandler alt
for lidt spørgsmål til det som en patient
siger, og det giver anledning til
efterfølgende fejl i journalen. Når jeg
leder efter fællestræk i hændelsesforløbene, så ser det ud til at der foregår
en mere eller mindre undladelse fra
behandlerens side. Ved at undlade at
stille uddybende spørgsmål bliver
patientens udtalelse lettere at dreje hen i
en hvor behandleren ønsker at samtalen
skal være. De manglende uddybende
spørgsmål fører til at behandlerens notat
i journalen bliver mere og mere
subjektivt, og til sidst er notatet så
subjektivt, at der ikke længere står noget
om patienten men udelukkende noget
om behandleren der skrev notatet.

Hvem samtaler?
Når en samtale finder sted mellem to
personer, så kan der være tale om mange
forskellige slags personer. Det kan være
en mand og hans kone eller to kolleger.
Det kunne være en ekspedient og en
kunde. Eller det kunne være en

behandler og en patient. Den model jeg
beskriver her, er den samme uanset
hvem det er der taler sammen, men i
dette tilfælde vil jeg lade det være en
behandler og en patient.
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Modellen
Personer som ikke er i stand til at forstå
abstrakt tænkning er efterhånden
sjældent forekommende, men var dog
oftere af finde i befolkningen i fortiden.
Derfor giver det ikke mening at tage
disse mennesker med i min model. Det
gør også modellen meget lettere at
forstå. Når en patient og en behandler
skal tale sammen er udgangspunktet
derfor at de begge er i stand til at forstå
abstrakt tænkning. Da den abstrakte
tænkning er en slag overbygning til den
konkrete tænkning som alle mennesker
besidder, så vil alle der besidder abstrakt
tænkning også besidde den konkrete
tænkning. Både patient og behandler er
således ved samtalens start i stand til
begge typer af tænkning.
Dette giver igen en model (matrix),
der er 2 x 2, hvor begge personer kan
tænke konkret eller abstrakt. Dette giver
modellen 4 forskellige situationer der

skal vurderes ved samtalen: A), B), C)
og D). De fire muligheder kan deles op
to og to. Der er to situationer hvor
personerne forstår hinanden og der er 2
situationer hvor personerne misforstår
hinanden. Hvis en person siger noget
konkret, og det bliver opfattet af lytteren
konkret ( A ), så er der enighed om hvad
der bliver kommunikeret. Hvis en
person siger noget abstrakt og det bliver
opfattet abstrakt ( D ), så er der ligeledes
enighed
om
hvad
der
bliver
kommunikeret. Der er således god
kommunikation i A og D. Der forholder
sig anderledes med B og C. I B kan det
være patienten der siger noget konkret,
men det bliver forstået af behandleren
som noget abstrakt. Der er således en
kommunikationsbrist. Det samme gør
sig gældende for C, for der også er en
uoverensstemmelse mellem hvad der
bliver sagt og hvad der bliver forstået.

Misforståelsen
Når der sker en misforståelse i en
samtale, så kan den være mere eller
mindre bevist. Hvis en lytter er i det
muntre hjørne, kan personen finde på
bevist
at
misforstå
noget
konkret/abstrakt som det modsatte af

hvad afsenderen mener, og samtidig
lade afsenderen vide, at fortolkningen
bevidst er fordrejet for at lave sjov. Den
kunne være at den ene siger: ”... han er
vist kommet på dybt vand! ...” (metafor).
Hvortil den anden svarer: ”Der er da
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ikke noget vand inde på hans kontor!”
(konkret) - de kikker på hinanden og
griner begge to. Der er tale om harmløse
og bevidste misforståelser, men der er
faktisk situationer hvor misforståelsen
bliver gjort mere eller mindre bevidst,

og hvor den har store følger. Lad mig
kommer med to eksempler. I det første
eksempel bliver noget konkret fortolket
abstrakt og i det andet eksempel bliver
noget abstrakt fortolket konkret. I begge
situationer til ulempe for patienten.

Eksempel En patient er kaldt ind til en
samtale med overlægen. Til stede ved
mødet er også en sygeplejerske.
Patienten er netop blevet flyttet til det
nybyggede psykiatri·hospital i Slagelse.
Et stykke inde i samtalen spørger
overlægen patienten hvad han synes
om det nye sygehus. Patienten svarer
at han synes der er lige lovlig meget
lys i bygningerne, men i øvrigt kan han
godt lide at der er højt til loftet. I denne
situation mener patienten således helt
konkret at hvis man måler højden fra
gulvet til loftet så er der højere end i
andre hospitals·bygninger. Efter et par
uger læste patienten journal·notatet for
den
pågældende
samtale.
Hans

overraskelse var stor da han opdagede,
at sygeplejersken havde skrevet i hans
journal, at patienten var glad for at
være i Slagelse fordi der var højt til
loftet. Notatet var skrevet på en sådan
måde at det ikke kunne forstås konkret
men derfor måtte forstås abstrakt.
Patienten havde således udtalt sig om
noget konkret til samtalen, men notatet
fra mødet gav læseren det indtryk, at
patienten var glad for at være i
Slagelse fordi der var højt til loftet i
den forstand, at personalet udviste
frisind og åbenhed overfor patienterne,
hvilket sandelig ikke var patientens
opfattelse.

Til trods for at patienten ved samtalen
havde understreget at han udtalte sig om
noget konkret, valgte sygeplejersken at
fortolke det sagte som noget abstrakt.
Fortolkningen var til fordel for
personalet, da notatet jo viste at

personalet havde frisind og åbenhed
overfor patienterne. Det er således et
eksempel på en samtale hvor
fortolkningen af det sagte falder ud til
lytterens fordel, og patientens ulempe.

Tænkt eksempel Forestil dig at
følgende finder sted på en psykiatrisk
afdeling: En patient er nede på sit
værelse. Han sidder og snakker med
sin kammerat i telefon. Det viser sig at
han har mulighed for at gøre en god
handel med sin ven. Hans ven har brug
for penge og tilbyder at sælge sit TV
billigt. Patienten siger ja til købet og
føler sig glad, for nu har han lige fået et
nyt TV billigt. Af bare glæde går

patienten muntert ned i fællesstuen og
siger følgende: ”Jeg har lige skudt
papegøjen!”. Den konkrete handling,
der ligger til grund for udtalelsen er
det konkrete køb af et TV, og patienten
vælger at udtrykke sin glæde med en
metafor - en abstrakt udtalelse.
Personalet vælger dog bevidst at
misforstå patienten, og sygeplejersken
går straks ind til de andre ansatte på
kontoret og siger at den er helt galt
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med
patientens
tankegang,
for
patienten påstår at han har skudt en
papegøje nede på sit værelse. Senere
kan patienten læse følgende i sin
journal: ”... På et tidspunkt kommer
patienten ud i fællesrummet, og påstår
at han har skudt en papegøje nede på

sit værelse. Vi har nu været to
personaler
nede
på
patientens
værelse, og det lykkedes os ikke at
finde den omtalte papegøje. Det
lykkedes os heller ikke at finde noget
våben, hvormed dette skyderi skulle
have fundet sted....”.

Et fremragende tænkt eksempel på
hvordan personale kan insistere på at
fortolke noget abstrakt som om det var
konkret. Det næste der er interessant, er
at personalen på intet tidspunkt i
forløbet spurgte patienten om denne
papegøje, for at få afklaring på om der
kunne være tale om en konkret
papegøje, eller det bare var en talemåde.
Ved at undlade at få en afklaring på

udtalelsen får personalen skabt en
situation, der kan skrives i journalen, og
som får patienten til at fremstå som
lettere skør. Situationen endte skidt for
patienten, for nu er han skør, og der står
også i journalen, at han er skør. Det
endte godt for personalen, for nu fik hun
endelig bekræftet at - patienten jo ER
skør.

Bemærkning
Det har stor betydning for hvad der
kommer til at stå i journalen om en
udsigelse fra en patient bliver forstået
korrekt eller forkert, eller om
behandleren bevidst/ubevidst misforstår
patienten ved en samtale. Da det er op
til behandleren at vælge at skrive en
korrekt gengivelse af patientens
udsigelse eller at vælge at misforstå
udsigelsen, så går det hen og bliver en
magtsituation. Magten ligger i at hvis
behandleren ikke synes om patienten, så
kan behandleren få patienten til at

fremstå mere syg end han i
virkeligheden er. Der findes faktisk
patienter der kan finde på at udsige ting,
der i situationen kan være lige rigtige
om man forstod det konkret eller
abstrakt. Så der det op til behandleren at
spørge ind til det sagte og få en
afklaring.
Men
ofte
undlader
behandleren dette og vælger blot den
version der passer bedst ind i
behandleren billede af patienten, eller
det billede behandleren ønsker at give af
patienten i journalen.

En anderledes samtale
Jeg har ovenfor fortalt om samtalen
mellem to personer, som foregik i det
store og hele på det bevidste plan, men
der kan godt opstår komplikationer til
samtalen hvis den ene part udtaler sig
om forhold der er opstået på det
ubevidste plan. Så er det op til

modparten at tale tilbage til personen på
det ubevidste plan. For at holde det så
simpelt som mulig så vil jeg tillade mig
at nøjedes med at beskrive samtalen
hvis patienten taler på det ubevidste
plan og psykiateren formodes at være i
stand til at vurdere hvornår patienten
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udsiger
ting
der
kommer
fra
bevidstheden eller ubevidstheden. Men
lad mig lige understrege, - det er ikke
altid sådan. Det kan sagtens være
omvendt hvis der er tale om en ringe
psykiater og en klog patient. Da det er
psykiateren der har magten til at skrive i

journalen om patienten og ikke
omvendt, så vil denne type af situationer
naturligvis aldrig blive dokumenteret. jeg har aldrig læst følgende notat i en
journal: ”Det er ikke lykkedes mig at
tale med patienten, for patienten er
klogere end mig”.

Modellen
Igen kan modellen stilles op som en model med patient og psykiater. Begge har
bevidst og ubevidst indhold i deres udsigelser. Det giver en model med strukturen 2 x
2 som har 4 muligheder med følgende udseende:

Ved vi hvad vi siger?
Når alle mennesker kommer med
udsigelser, så har deres udsigelser en
bevidst del og en ubevidst del. Vi vil
gerne tro om os selv at vores bevidst er
dominerende når vi siger noget, men det
forholder sig som regel omvendt,
nemlig at vores ubevidsthed står for
størsteparten af det vi siger. Det er dog
muligt at lære at blive meget mere
bevidst om hvad man siger til andre,
samt at afkode andres udsigelser og
afgøre hvad der kommer fra deres
bevidsthed og hvad der kommer fra
deres ubevidsthed. Det burde være
således at psykiatere og andre
behandlere har en sådan evne, omend

ikke 100 procent, så i det mindste i langt
højere grad end patienten. Det er dog
langt fra altid tilfældet. Når en patient
samtaler med en psykiater, så må det
formodes at det er psykiateren der er i
stand til at afkode om det patienten siger
kommer
fra
bevidstheden
eller
ubevidstheden.
Det er psykiaterens opgave at tale
tilbage til den der taler. Hvis således
patienten sidder og siger noget der
kommer fra bevidstheden, så er det
psykiaterens opgave at svare tilbage til
bevidstheden. Det giver en fornuftig
samtale. Hvis patienten udsiger noget
der har oprindelse i ubevidstheden, men
68

patienten selv føler at det der siges
kommer fra bevidstheden, så er det
psykiaterens opgave at tale til patientens
ubevidsthed selv om patienten selv føler
at det patienten siger kommer fra
bevidstheden.
Det
er
således
psykiaterens opgave at svare den der
spørger (næsten) uden hensyn til
patientens selvopfattelse som en person
der udelukkende siger noget bevidst.
Det er kernen i problemet med personen
der siger at han kommer fra Mars.
Patienten siger at han kommer fra
Mars. Det er så op til psykiateren at
opfange at udsigelsen ikke kommer fra
bevidstheden
men
derimod
ubevidstheden, og svare tilbage til
ubevidstheden. Hvis psykiateren svarer

patienten tilbage på det bevidste
indhold, nemlig at personen tror at han
er fra Mars, så vil psykiateren komme til
at flytte patientens opmærksomhed hen
på det konkrete i udsigelsen i stedet for
det abstrakte, der kommer fra
ubevidstheden. Det handler om at holde
patienten fast i virkeligheden. Det er
IKKE virkeligheden at patienten
kommer fra Mars. Derfor bør dette
konkrete indhold ikke være det bærende
i samtalen. Det bærende skal være
hvorfor patienten skaber en ubevidst
metafor om at komme fra Mars, som
kunne være at personen føler sig
fremmed her på jorden blandt andre
mennesker.

Hvorfor ubevidst symbolik?
Det er en form for mellemvej. Patienten
bliver klar over at noget ikke er som det
skal være. En situation er holdt nede i
ubevidstheden for at undgå for meget
angst. Angsten opstår som en følge af en
situation. Situationen kan ikke håndteres
bevidst, da den medfører for meget
bevidst angst. Hos personen med
anoreksi bliver angsten undertrykt og
situationen bliver udtrykt som en
metafor på det ubevidste plan. Derefter
dukker handlingen op i bevidstheden
som en metafor igennem handling - at
lade være med at spise. Problemet er
dog at personen nu ikke selv er bevidst
om hvorfor handlingen er dukket op.
Patientene vil prøve at komme med en
bevidst forklaring.
Den vil være forkert og med stor
sandsynlig meget konkret. Derfor vil
den ikke svare til den virkelige grund til
at personen blev anoretiker, er den vil

derfor være en forkert forestilling om
grunden til egne handlinger. Psykiatere
har valgt at kalde denne form for
forestillinger for vrangforestillinger.
Personen der udtaler at han er fra Mars,
har muligvis en følelse af fremmedhed i
verden. Denne fremmedhed er ikke til at
bære for personen. Den bliver
undertrykt i ubevidstheden for den
medfører angst. Følelsen af fremmedhed
bliver omdannet til en ubevidst metafor,
som efterfølgende dukker op i
bevidstheden men uden angst. Personen
selv ved ikke hvorfor han selv tror at
han er fra Mars. Man kan sige at han har
nøglen til sit eget problem - angsten ved
at føle sig fremmed - som ligger i
ubevidstheden, men han undgår angsten
med at lade den sive op i bevidstheden
som en metafor.
Personen har brug for en forklaring på
hans egen udtalelse om at han er fra
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Mars. Her er det så psykiateren kommer
ind i billedet. Psykiateren sidder foran
en person, der udtaler at han er fra Mars.
Psykiateren lader personen vide at han
IKKE er fra Mars men at det er en
vrangforestilling. Hvad psykiateren
IKKE fortæller patienten er at der er tale
om en metafor, altså noget der er
abstrakt. Psykiateren prøver i stedet for

på en konkrete plan at overbevise
personen om at han ikke er fra Mars.
Uden at tænke over det, er det
psykiateren der giver patienten en
vrangforestilling om at hans udtalelse
handler om noget konkret. - vupti psykiateren har givet patienten en
vrangforestilling, uden selv at være klar
over det... hold dig væk fra psykiatrien...

At forstå patienten
Det sjove er jo faktisk at stort set alle
mennesker har evnen til at forstå
abstrakte ting. Det gælder også
personale, der behandler personer med
mentale udfordringer. Patienter med
udtalelser der forekommer underlige,
siger ikke ting der er mere underlige end
dem de normale går rundt og siger. Den
eneste forskel er dog at patienten har
metaforen på et ubevidst plan. Ved at
anerkende overfor at patienten at

metaforen i sig selv er normal, giver
man patienten accept af udsigelsen. Ved
at betragte det abstrakte hos patienten
som noget konkret, er det personalet,
der gør det til en sygdom. Da personalet
er et spejl for patienten, så fører
personalet automatisk dette sygdomsbillede tilbage i tankerne på patienten,
og i tankerne på patienten brænder
tanken sig nu fast om at det rent faktisk
er noget konkret der tales om.
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Kapitel 10
Korrekt Behandling

71

Indledning
Det kan godt være at du synes det er en
anelse trivielt når jeg hele tiden skriver
samme hovedregel igen og igen, men
det er fordi det er den vigtigste regel du
skal lære hvis du vil hjælpe andre

mennesker. Underligt nok er det den
eneste regel psykiatrien IKKE ønsker at
interessere sig for. Den er nærmest
forbudt i psykiatrien. Grundreglen er
simpel:

Man kan ikke løse et problem, før
man kender problemet
Det mest fascinerende ved psykiatrien
er, at det er et fag hvor man løser
problemer uden at kende problemerne.
1)
2)
3)

Fremgangsmåden
følgende:

psykiatrien

er

En person undersøges
Det konstateres at han har et symptom
Han får neuroleptika

Problemet med fremgangsmåden er at
det ikke undersøges hvad der er årsagen
til symptomet. Det næste problem er at
personen får neuroleptika som er et
sløvende præparat. Man kan ikke løse
problemer når man er sløv. Patienter i
psykiatrien modtager i det store hele
ikke terapi i form af samtaler. Men på
den anden side - det er patienterne jo
også for trætte til på grund af den
sløvende medicin. Grunden til at
1)
2)

i

psykiatrien ikke tilbyder terapi er blandt
andet fordi psykiatrien ikke har råd.
Indenfor den seneste årrække har
psykiatrien brugt næsten alle pengene på
at bygge sygehuse. Fremgangsmåden er
nødt til at være noget andet. Jeg
behandler ikke alle emner i denne bog,
men kun forhold der har relation til
menneskers evne til abstrakt tænkning
set i relation vil vores bevidsthed. Der er
to forhold der vurderes i denne bog:

Patientens evne til abstrakt tænkning
Bruger patienten denne evne på en
ubevidst måde

Grunden til at disse to forhold står
sammen i denne bog skyldes at de er
uløselig forbundet med hinanden. Før
man overhovedet kan vurdere en

patients udtalelser er man nødt til at
finde ud af om patienten har abstrakt
tænkning.
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Udgangspunkt - formodning:
1)
2)

Er det et barn?
Er det en voksen?

Den voksne formdes at have abstrakt
tænkning. Barnet kan være i en alder
uden
abstrakt
tænkning
i
en
overgangsfase eller færdigudviklet. Jeg
vil her kun forholde mig til den voksne
person. Den voksne skal ikke under1)
2)

søges for at afgøre om han har konkret
tænkning for alle voksne er i stand til
konkret tænkning. Det skal derimod
undersøges
om
personen
har
MANGLENDE abstrakt tænkning, som
det på korrekt vis fremgår af PANSS.

Personen har evnen til abstrakt tænkning
Personen har ikke evnen til abstrakt tænkning

Resultat vil gælde for resten af
personens liv. Da det er en fysisk
egenskab til hans hjerne så vil det ikke
ændre sig med mindre han få en fysisk
skade på sin hjerne. Det kan konstateres
ved simpel samtale med patienten.
Nogle gange er man heldig og kan
komme frem til et resultat på 20
sekunders samtale. Andre gange kan det
kræve at man sidder og snakker med
personen i måske 15 minutter før det
lader sig afgøre om personen er i stand
til abstrakt tænkning. Igen - resultatet
vil gære gældende for personen resten af
hans liv, da det er en fysisk egenskab

ved hans hjerne.
Såfremt personen ikke har evnen til
abstrakt tænkning så bør han tildeles en
diagnose, der viser at personen har en
mangelfuld udvikling af hjernen. Med
andre ord, - der er tale om organisk
ætiologi (organisk årsag til tilstanden).
Det er yderst fejlagtigt at give en sådan
person en skizofrenidiagnose, da
diagnosen kræver at man udelukker
organisk ætiologi, - og manglende evne
til abstrakt tænkning har netop organisk
ætiologi. Nu er grundlaget i orden for at
man kan begynde at forholde sig til
personens udsigelser.

Samtalen
Samtaler med en person, som kun har
evnen til konkret tænkning
Personen er ganske vist voksen men
sprogligt skal man huske på at samtalen
vil gå i stykker hver gang man i
samtalen bruger abstrakt indhold.
Patienten holder sig kun til konkrete
udtalelser og stort set alle udtalelser fra
patienten vil være helt konkrete. Dog
kan en person godt sige enkelte ting, der

har en smule abstrakt indhold, fordi
personen jo hele tiden er omgivet af
mennesker med evnen til abstrakt
tænkning, og derfor lære visse
ordsammensætninger nærmest som en
slags remser han kan udenad uden helt
at vide hvad det betyder, men han ved at
udtalelserne bruges i visse sammenhænge og derfor siger han dem også
selv engang imellem når han føler det er
73

passende. En udtalelse som: ”Jeg er fra
Mars!” vil være yderst sjælden fra en
sådan person, da den stort set altid vil
være en metafor, der kræver evnen til
abstrakt tænkning. Hvis han dog
kommer med en sådan udtalelse så skal
den tages helt konkret, da patienten jo

netop ikke kan andet end at udtale sig
konkret. Forholdet mellem bevidstheden
og ubevidstheden har ikke nogen særlig
indflydelse på det sagte, da det sagte
hele tiden kun vil være konkret, både på
det bevidste plan og et ubevidste plan.

Samtaler med en person med evnen
til både konkret og abstrakt tænkning
Stort set alle moderne mennesker har
evnen til abstrakt tænkning. Derfor vil
mere end 99% af de undersøgte
personer lande i denne gruppe. En
person med evnen til abstrakt tænkning
vil være i stand til både at tænke konkret
og abstrakt. Personen kan således, lige
som alle andre mennesker, skifte
mellem disse to tænkemetoder nærmest
øjeblikket mens de lytter og taler, på
samme måde som alle andre mennesker,
uden at tænke nærmere over det. Det er
en nærmest instinktiv evne vi har som
mennesker. Hvis man hører en anden

person tale, vil man opleve at han taler
uden problemer. Hvis man så spørger
personen om han kan forklare hvilke
grammatiske og sproglige regler han
benyttede i sine udsigelser, så ville han
ikke ane hvad han skulle svare, selv om
han er i stand til at bruge alle de
sproglige regler helt korrekt. Det samme
gælder for vores evne til at springe
mellem konkrete og abstrakte udsigelser
- vi tænker ikke over det, vi gøre det
bare. Hver gang en psykiater hører en
udsigelse fra en patient er han derfor
nødt til at vurdere om den er konkret
eller abstrakt. Lad os bruge udtalelsen:
”Jeg er fra Mars!” som eksempel.

Den konkrete udsigelse
Jeg har aldrig mødt eller læst om
personer, hvor jeg har fået det indtryk at
personen rent faktisk helt konkret tror at
han er fra Mars. Ud fra min erfaring er
denne typer udsigelser derfor ikkeeksisterende. Dog kan personen komme
med andre udsigelser der kan forveksles
med denne type udtalelser. Det kunne fx
være udsigelser hvor personen siger at

han har været bortført af væsener i en
UFO, men det er ikke inden for
rammerne af denne bog. Der er derfor
ikke mere at sige om emnet i denne bog.
Desværre vil psykiatere, der hører en
sådan udsigelse tage den konkret og
derfor misforstå patienten og dermed vil
behandlingen også være forkert.

74

Den abstrakte udsigelse
Udsigelser som: ”Jeg er fra Mars!” vil
udelukkende
blive
fortolket
af
psykiateren som en såkaldt bizar
vrangforestilling alene af den grund at
psykiateren ikke anerkender udsigelsens
abstrakte indhold. Selvfølgelig er
personen ikke konkret fra Mars, men det

er nu heller ikke det han siger. Personen
bruger symbolsk sprog. Personen har
med stor sandsynlighed en følelse af at
være fremmed og derfor føler personen
at han er fra Mars. Spørgsmålet er hvad
der sker? Til dette formål vil jeg opstille
en model.

Modellen
Først vil jeg beskrive det bevidste forløb
i tænkningen. Derefter vil jeg beskrive

det ubevidste forløb.

Det bevidste forløb
Hvad enten vi vil indrømme det eller ej,
så kommer vores tankeindhold fra
ubevidstheden og siver op i bevidst-

heden. Normalt siver tanken op til
bevidstheden som en helhed. (Se grafik)

Når først tanken (følelsen) er kommet
op i bevidstheden kan personen danne
en konkret version og en abstrakt
version (metafor). B i ovenstående

grafik kan således deles i to versioner,
en konkret del (C) og en abstrakt del
(D).
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Den konkrete del kunne være ”Jeg føler
mig fremmed”. Den abstrakte version
kunne være ”Jeg føler at jeg er fra
Mars”. Hvis personen vælger at udtale
”Jeg er fra Mars”, så vil udsigelsen ikke
vække undren hos personen selv, for han
ved godt at det ikke er konkret. Den
konkrete version er nemlig ”Jeg føler
mig fremmed”, men han vælger at
udsige den abstrakte version ”Jeg er fra
Mars”. Hvis både den konkrete version

og den abstrakte version er til stede i
personens bevidsthed, så giver det ikke
anledning til undren, for han ved jo godt
selv at han ikke konkret er fra Mars.
Forløbet kræver dog at personen bevidst
kan håndtere den angst der følger med at
føle sig fremmed. Omvendt kan man
sige: Da stort set alle vælger denne
metode, så må vi formode at stort set
alle er i stand til bevidst at håndtere den
angst der følger med en sådan følelse.

76

Det ubevidste forløb
Personen har en følelse. Det kunne være
at personen føler sig fremmed i sin
verden. Personen kunne godt vælge at
blive bevidst om dette konkret. Det ville
betyde at personen skulle sig til sig selv:
”Jeg føler mig fremmed i verden!”. For
denne person er denne mulighed ikke
mulig at anvende, da erkendelsen af en
sådan følelse af fremmedhed vil
medføre angst for personen. I stedet for
at dukke op fra ubevidstheden som en

følelse af fremmedhed, så konverteres
følelsen af fremmedhed til en metafor
(abstraktion) på det ubevidste plan, og
dukker således op i bevidstheden som
en abstraktion. Dette har den fordel at
følelsen nu kan dukke op i bevidstheden
uden den medfølgende angst. Personen
er nu i stand til at udtrykke en følelse
uden at den medfører bevidst angst for
personen.

Tankens formål
Den såkaldte bizarre vrangforestilling
har kun en enkelt formål, og det er at
forhindre personen i at blive bevidst om
en angst, der er for stor til at personen
kan rumme den i sin bevidsthed. Med
andre ord, det er ikke lykkedes personen
at undertrykke følelsen, for den kommer
til udtryk som en abstrakt tanke (en
metafor) i hans bevidsthed, men det er
derimod lykkedes personen at slippe for
den angst der er forbundet med at skulle
erkende at han føler sig fremmed.
Metoden har dog en bagside. Da
personen ikke ved hvorfor han har fået
en tanke om at være fra Mars, så vil det

give ham en følelse af forvirring over
sin egen tanke: ”Hvorfor tror jeg dog at
jeg er fra Mars?”. Dette kan have den
uheldige følge at han rent faktisk
konkretisere sig egen udtalelse og til
sidst ende med at tro at han konkret er
fra Mars, og det er dette man skal undgå
når man taler med patienten. Problemet
ligger i at det konkret indhold: ”Jeg
føler mig fremmed” er konverteret til en
abstraktion: ”Jeg er fra Mars”, og
personen er ikke bevidst om denne
konvertering, og det medfører forvirring
hos personen.
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Psykiaterens reaktion
Det underlige er jo følgende:
Psykiateren er lige som alle andre
mennesker i stand til at skifte mellem
konkret og abstrakt tænkning og
udsigelser. Alligevel sker der det
underlige, at ved netop denne udtalelse
ser psykiateren helt bort fra at udtalelsen
både kan have et konkret indhold og et

abstrakt indhold. Automatreaktionen fra
psykiateren ved en sådan udsigelse er
altså: Aha!... patienten tror konkret at
han er fra Mars!.... Den virkelige
automareaktion burde være: Gad vide
om patientens udtalelse er et tegn på
noget konkret eller noget abstrakt?

Problemet løses
Selve løsningen af problemet er hurtig
at fortælle, men absolut ikke hurtig at
gennemføre i praksis, for det handler
om at have samtaler, måske endda
mange af slagsen, med personen før

personen har styrke nok til bevidst at
håndtere den angst der undertrykkes
med den såkaldte bizarre vrangforestilling.

Åben dialog
Det eneste værktøj jeg vil anbefale i
denne henseende er åben dialog, som
den er defineret og beskrevet af Jaakko
Seikkula (Finland). Det er samtale

UDEN tvang og UDEN medicin.
Samtalen sker i respekt til patienten og
hans situation/verdensanskuelse.
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Efterord
Jeg er i denne bog kommet med
beskrivelser af en model af vores
bevidsthed og ubevidsthed. Jeg er
kommet med beskrivelser af vores evne
til konkret og abstrakt tænkning og jeg
har sat det i et historisk perspektiv. Jeg
har også indkluderet religion og bizarre
vrangforestillinger. Jeg har forklaret at
alle disse dele hænger sammen som dele
af vores tænkning. De er uløseligt
forbundet med hinanden og modellen
har ingen undtagelser.

Måske ligger problemet i at psykiatere
leder efter noget mystisk som ikke
findes. Psykiaterne er så optaget af at se
deres patienter som underlige at de helt
glemmer, at deres patienter måske gør
noget, der på ingen måde er underligt.
Det er som om at psykiatere finder det
sjovere at LEDE efter svaret end rent
faktisk at FINDE svaret. Svaret ligger
lige foran deres fødder, men de magter
af en eller anden grund ikke at se det.
Det er næsten som om at psykiatere er
fascineret af fascinationen og glemmer
at finde årsagen. Så snart man har
fundet hvad man leder efter, så giver det
jo ikke længere mening at lede.
Psykiaterens største frygt er at blive
overflødig, derfor bliver han ved med at
lede.

Hvor er vi så henne med alt dette? Jo...
vi er faktisk tilbage ved noget som vi
vidste allerede for mange år siden: Alt
hvad vi gør som mennesker er
forsvarsmekanismer, og disse forsvarsmekanismer har til formål at sikre vores
overlevelse. Psykiatrien er for så vidt
ganske overflødig i behandlingen af
disse tilstande, og tvang nytter ikke
noget. Ved at tvinge en person ud af sin
tilstand, tvinger man personen tilbage i
en værre tilstand, den tilstand som
personen flygter fra og som giver
personen angst. Ved at tvinge en person,
der vasker hænger ud af hans adfærd
sker der ikke andet end personen får
angst i stedet for - den angst som han
ellers kunne holde for døren ved at
vaske hænder.

Der er muligvis en del psykiatere der
bliver sure på modellerne i denne bog,
for jeg forklare jo at man kan forbedre
helbredet hos en patient uden medicin,
blot ved at tale med patienten. Måske er
der nogle patienter der bliver sure på
modellen, fordi jeg påstår at de siger
ting de ikke selv forstår, og det får dem
indirekte til at fremstå som dumme.
MEN, patienter er ikke dumme. Til
gengæld er der ikke ret mange
psykiatere der er særlig kloge.
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Det var med en vis ironi at jeg valgte at
kalde bogen for Når symboler går
amok, for symboler går netop IKKE
amok. Symbolerne i sig selv er helt

normale. Det er derimod fortolkningen
af symbolerne der går amok. Det eneste
der går amok er psykiateren, fordi han
vælger at misforstå patienten.

Velkommen til virkeligheden
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