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   Dag 19 

Øvelse 15. Det kloge, vise sind 
4:32 min. 

I den kommende øvelse opfordres du til at blive 

bevidst om forskellige systemer i dig, hvorfra 

tænkning opstår eller hvorigennem tænkning 

foregår. Som systemerne nævnes, mærk dem 

og anerkend dem for deres særlige egenskaber 

og kvaliteter. Få måske flashbacks omkring, 

hvornår og hvordan de forskellige systemer er 

aktive i dig; vær bevidst om, hvornår de er kon-

struktive, og hvornår de er destruktive for dig.

 

»INSTINKTET er impulspræget og driftsstyret. 

Kamp-flugt reaktionen, spontan vrede eller 

pludselige sexuelle impulser kommer herfra. 

Instinktet er at betegne som den såkaldt dyri-

ske del af dig. Vi kan ikke klare os uden instink-

tet, men det skal selvfølgelig helst ikke tage 

magten i vort liv. 

DET RATIONELLE SIND baserer sig på logisk 

tænkning og fornuft. Planlægger og evaluerer, 

er disciplineret. Dette sind er brugbart i en 

computer, det kan beregne, bygge, strukture-

re, løse opgaver. Men det har ikke alle svarene 

på de mere komplekse og relationsbaserede 

dele af livet.

I DET EMOTIONELLE SIND dominerer følelser-

ne. De positive følelser farver konstruktivt tan-

ker og adfærd, og er i den forstand brugbare. 

Men de er uhensigtsmæssige, hvis det kræves, 

at du skal være rimelig eller logisk. Opfattelsen 

af virkeligheden kan hænde at blive forvræn-

get. Især hvis du har negative følelser, farver 

de forestillingen om rimeligt og urimeligt og 

hænder at blive til utilpasset, udadreagerende 

adfærd. 

Det emotionelle sind er mest brugbart i form 

af, at det 1) Hjælper os med at bevare forhold, 
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hvor vi basalt set føler positive følelser for en 

anden. 2) Det kan motivere heroisk adfærd. 3) 

Det risikerer livet for at redde andre. 4) Det til-

fører energi til kreative, kunstneriske præsta-

tioner. Al passion er emotionelt baseret.

DET KLOGE, VISE SIND er vigtigt at kultivere. 

Det er her, der sker en integration af det ratio-

nelle og det emotionelle sind. Det balancerer 

logik med, hvad du føler med hjertet. Det er 

centreret og har en sund jordforbindelse. Det 

inkluderer intuition og faktuelt kendskab. 

Alle har en kapacitet for indre visdom. Men det 

er en kapacitet, der skal trænes og kultiveres 

for at tage mere fast bo i én. Mindfulness-træ-

ning og meditation er gode redskaber hertil. 

Terapi kan også være en metode. Autentiske 

samtaler med gode venner kan kultivere det 

kloge, vise sind. Men vigtigst af alt, i relationen 

til dig selv, gør det måske til en vane, når du 

møder en udfordring at spørge dig selv: Hvad 

ville mit kloge, vise sind mene, sige og gøre?

Tag bevidstheden om de forskellige nuancer af 

dit sind med i de gøremål, der venter dig, efter 

at du har afsluttet øvelsen.« 
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