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frem mod 1500-1600-tallet 
har vi forskellige imperier - 
kinesiske dynastier, romerri-
get m.fl. Her herskede den 
mytiske verdensforståelse, 
hvor den ene eller anden 
gud sørgede for ens lykke. 
De enkelte borgere havde 
klart definerede roller at spil-
le.

2) Den første oplysningstid. 
I 1700-tallet slog den såkald-
te oplysningstid igennem i 
Europa i et opgør med især 
den katolske kirke. Den ”nye 

spektiv - eller verdenssyn - 
sig også.

 Det er, som om evolutio-
nen i sig selv fremkalder 
ikke bare forskellige produk-
tionsforhold i de forskellige 
epoker, men også fremelsker 
forskelligartede kulturer og 
samfundssyn. Disse fastlæg-
ger, hvilke frihedsgrader 

den enkelte 
borger har, 
og hvordan 
man grund-
læggende 
forstår, 
hvad selve 
livet 
handler 
om.

 Man 
kan på 

bedste wil-
berske vis godt sige, at 

der er tale om spirit-in-action, 
som hele tiden er i færd med 
at rulle nye perspektiver ud. 
Den proces revolutionerer 
både samfundet og det en-
kelte menneskes syn på sig 
selv og på verden og på, 
hvad der skaber verden.

 Og hvis en udviklingsfase 
ikke er fuldt ud forstået, kan 
hverken individ eller sam-
fund eller grupper i samfun-
det bevæge sig videre til den 
næste fase. Som illustration 
af udviklingsfaser kan næv-
nes tre eksempler:

1) Den mytiske verdensfor-
ståelse. Fra omkring år 600-
500 før vor tidsregning og 

Ved vi, hvad vi vil have? 
Uanset hvor i verden vi be-
finder os, er befolknings-
grupperne i de enkelte lande 
ganske uenige om, hvordan 
samfundet skal indrettes, og 
hvad det meningsfulde liv 
består i.

 Men måske ligger der lige 
præcis her et uerkendt ud-
viklingspotentiale. Vi træn-
ger bare til en tilpas 
dybtgå-

ende analyse 
af, hvad vi som folk og som 
menneskehed rummer, og 
hvordan vi får os foldet ud.

 Den amerikanske filosof 
Ken Wilber har med sit skar-
pe intellekt og sin spirituelle 
tilgang et ganske godt bud 
på, hvad vi stiller op med 
den verden, vi lever i.

Spirit-in-action. Ken Wilber 
har skrevet mere end 20 bø-
ger - oversat til talrige sprog 
- som rummer velresearche-
de, logiske analyser. På over-
raskende vis sammenstiller 
han bl.a. udviklingen eller 
modenhedsgraden af de for-
skellige samfund gennem ti-
den med udviklingen af det 
enkelte individ.

 Altså: Ligesom vi hver 
især fra barndommens for-
skellige udviklingsfaser og 
op til og igennem voksenli-
vet gennemløber forskellige 
stadier, sådan kan man til-
svarende beskrive sam-
fundsudviklingen fra jæger-
samler-stadiet, over have-
brug-landbrug-industri og 
op til vore dages informati-
onssamfund.

 Parallelt med, at de økono-
misk-tekniske strukturer i de 
enkelte samfundstyper op 
gennem disse tusinder til 
millioner af år ændrer sig, 
ændrer samfundenes per-

Der er noget i gære. Ver-
den er af lave. Der skal 

andre boller på suppen, og 
her har du, kære læser, en 
enestående chance for at give 
dit bidrag til at få verden 
sporet ind på noget mere op-
timalt.

 Status: Tiltagende spæn-
dinger mellem verdens nati-
oner, og ikke mindst stigen-
de uenigheder mellem be-
folkningsgrupperne i de en-
kelte lande - den bølge af 
især islamistisk terrorisme, 
der hærger verden - massive 
formuer, som undgår beskat-
ning, fordi pengene gemmes 
bort i såkaldte skattely, så 
befolkningerne får alt, alt for 
få resurser stillet til rådighed 
- og ikke mindst tiltagende 
usikkerhed omkring det helt 
nye fænomen ”kunstig intel-
ligens” (artificial intelli-
gence, AI), som bl.a. gør, at 
Google, Apple, Facebook og 
Amazon (GAFA) samt Twit-
ter og det kinesiske Alibaba 
m.fl. ved stort set alt om alle 
os andre, uden at vi ved, 
hvad de ved om os, og hvor-
dan de spinder guld på deres 
omfattende viden om os.

 Men hvis verden således 
er af lave, nytter det ikke 
bare at sige, at det er politi-
kernes skyld. Selvom de le-
dende lag i vore samfund 
klart har ”jokket i spinaten” 
på rigtig mange måder, har 
vi jo selv i det demokratiske 
Vesten valgt de uduelige po-
litikere.

 En ny og bedre verden be-
gynder med dig selv. Som 
Gandhi er citeret for at sige: 
”Vær den forandring, du øn-
sker at se i verden.”

Du og jeg må op på hesten. 
Endnu har vi i de fleste vest-
lige samfund - Europa, 
Nordamerika, Australien og 
New Zealand - forholdsvis 
velfungerende samfundsin-
stitutioner, og samfundsma-
skineriet kører endnu ikke 
totalt på pumperne.

Så måske trænger verden 
bare til, at vi - du og jeg - går 
på barrikaderne og laver 
hele molevitten om, inden 
verden kører sig selv helt 
ud over kanten?

Den amerikanske filosof Ken 
Wilber (f. 1949, Oklahoma) 
har med sit skarpe intellekt 
og sin spirituelle tilgang et 
ganske godt bud på, hvad vi 
stiller op med den verden, vi 
lever i. Han har skrevet mere 
end 20 bøger - oversat til 
talrige sprog.

 

”OPLYSNINGSTIDEN 

’AFFORTRYLLEDE’ SÅ 

AT SIGE VERDEN.”

PÅ TÆRSKLEN TIL

HVAD SKAL DER TIL FOR AT FÅ 
VERDEN TILBAGE PÅ SPORET?

af Kurt Lindekilde, 
læge, coach og 

forfatterMÅSKE ER DU EN AF DEM?

VI HAR MISTET BLIKKET FOR DET 
OVERORDNEDE PERSPEKTIV, 
MEN MANGE ER VED AT 
GENFINDE DET.  

EN NY OPLYSNINGSTID
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”NÅR STADIGT FLERE KUN ER 

OPTAGET AF EGEN NAVLE, 

SMULDRER DEN OVERORDNEDE 

SANDHED OM, HVAD VI SOM 

SAMFUND HAR GANG I.”
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 Listen over indsatsområ-
der er uendelig. Du skal bare 
indtage din plads og gøre dit 
arbejde for helheden.

Thomas Hübl og Terry Pat-
ten. Ken Wilber har med sin 
unikke intellektuelt-spiritu-
elle tilgang trukket flere af 
sine elever med ud på ver-
densscenen.

 Således taler Thomas Hübl 
på sine workshops og kurser 
om et nyt we-space, hvor vi, 
samtidig med, at vi forbliver 
tro mod vores egne indre 
værdier, evner at støtte an-
dre, fx midt i krigszoner. El-
ler hvor vi i områder som 
eks-Jugoslavien kan mægle 
mellem tidligere fjender og 
bidrage til at skabe en 
platform for fremtidig frede-

lig sameksistens.
 Terry Patten har med sin 

aktuelle bogudgivelse ”A 
New Republic of the Heart” 
ligeledes sat en ny kurs: Som 
globale og nationale med-
borgere inviteres vi alle til at 
være medskabere af nye fæl-
lesskaber, hvor vi af hjertet 
støtter hinanden samtidig 
med, at vi ser alle de andres 
”steder” og på integral og 
hjertelig vis lægger op til, at 
det fremtidige samfundsliv 
bliver meget anderledes.

 Både Thomas Hübl og Ter-
ry Patten lægger vægt på, at 
det enkelte menneskes indre 
skyggearbejde (opgøret med 
fortidens traumer og ”lig i la-
sten”) går hånd i hånd med 
det ydre integrative samar-
bejde, så skygger og monstre 

Terry Patten (f. 1951, Illinois) 
er både filosof og aktivist, 
coach og forfatter. Han er en 
af de førende fortalere for 
heling af vores globale krise 
gennem kombinationen af 
højere bevidsthed og aktiv 
handlen.

Kurt Lindekilde er coach, læge 
og forfatter, han udgiver bogen 
Den kollektive krop er også dit 
ansvar ca. dec. 2018, www.lin
dekilde.dk, tlf. 40 41 29 01.

IntegralDenmark er et netværk 
for alle, der er interesserede i 
integral teori og praksis, www.
integraldenmark.org

opløses fra både det indre, 
følte liv og i det ydre, ople-
vede fællesskab.

Den nye oplysningstid. En 
stor del af forklaringen på, at 
samfundet i vor tid som et 
andet Titanic er ved at lide 
skibbrud, er som sagt, at pa-
rallelt med de store friheds- 
eller menneskerettigheder, 
som oplysningstiden frem-
tryllede til os, magtede det 
nye rationelle verdenssyn 
ikke at anerkende vores ind-
vendighed.

 I den kraftige sadlen om 
fra de tidligere tiders myti-
ske verdensforståelse til at 
være rationel havnede man i 
det, Wilber kalder for ”flad-
land”, hvor kun de ydre, 
målbare ting har værdi. Alle 
menneskets indre oplevelser 
kan ikke direkte måles og ve-
jes, og bevidstheden anses 
kun for et biprodukt af hjer-
nen.

 Men i dag står vi som sam-
fund på et nyt og unikt sted. 
Den såkaldte ”kritiske mas-
se” synes at nærme sig et 
vendepunkt, hvor tilpas man-
ge åbner sig for den indre 
fordybelse og oplevelsen af 
bevidst samhørighed med 
den guddommelige dimen-
sion.

 En sådan udvikling vil i 
sandhed være starten på en 
ny oplysningstid. Og det er 
det, vi dybest set har brug 
for. At det ikke bare er i Nyt 
Aspekt og tilsvarende maga-
siner, man læser om det spi-
rituelle, men at det bliver en 
integreret del af mainstream-
offentligheden.  q
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tid” spredte sig siden i varie-
rende grad til resten af ver-
den.

 Alle borgere fik en række 
nye friheder (menneskeret-
tighederne). Et materialistisk 
verdensbillede og en rationel 
og fornuftspræget tilgang til 

livet stod i centrum. Filosof-
fen Nietzsches udsagn fra 
1882 ”Gud er død” tegner 
hele oplysningstidens ikke-
flere-myter-holdning: kun 
det rationelle og såkaldt vi-
denskabelige holder vand.

 Herved kom oplysningsti-
den til at ”smide babyen ud 
med badevandet”, den ”af-
fortryllede” så at sige ver-
den. Vi mistede sansen for, at 
vi har en indre verden, en 
indvendighed, som bærer ki-
men til bevidsthedsniveauer, 
der rækker ud over det ratio-
nelle niveau, og hvorigen-
nem den sande spirituelle 
stræben kan folde sig ud.

 Derfor har ”mainstream-
offentligheden” lige siden 
ikke fattet det rationelle i at 
tage udgangspunkt i sin ind-
vendighed. Det indre kan jo 
kun tolkes, ikke måles.

3) Vor tid. Efter studenterop-
røret i 60’erne er der vokset 
en ny tendens frem, vi nu 
kalder for identitetspolitik. 
Flere og flere samfundsgrup-
per fremhæver sig selv og 
deres selvforståelse som det 
eneste, man ønsker at forhol-
de sig til.

 Når stadigt flere på denne 

skehed kan komme videre, 
siger Ken Wilber.

Dit samfundsarbejde. Selv-
om du ikke har skænket det 
en tanke, er det måske netop 
dig, der kan bidrage til at 
sætte en ny kurs for os alle. 
Mærk efter, om det ikke er så-
dan, at du har hjertet på rette 
sted? At du har det rette inte-
grale blik for både de store 
og de små fællesskaber. At 
du kan samle og ikke splitte. 
At du har tilpas diplomatisk 
tæft koblet med evnen til at 
skære igennem.

 Måske er du en it-nørd, 
som kan være med til at få 
GAFA til at falde til patten, 
så den kunstige intelligens 
får frisat sin iboende evne til 
at tjene menneskeheden i 
stedet for som nu primært at 
gå profittens ærinde.

 Eller du er en typisk 
ngo’er, som elsker at lave 
lobbyarbejde - fx i Green-
peace, Amnesty Internatio-
nal, AVAAZ, SumOfUs eller 
andre internetplatforme, 
hvor millioner af mennesker 
står sammen om at gå imod 
uretfærdigheder på det glo-
bale plan.

 Måske du evner at sætte 
helt nye integrale standarder 
i det politiske establishment.

 Eller du er den engagere-
de socialarbejder, som arbej-
der for ”manden på gaden”.

 Eller dit rette element er i 
multinationale firmaer, hvor 
du kan åbne op for at lade 
profitten komme menig-
mand til gode.

for familien, for naboen, for 
samfundets mange grupper 
og for klodens talrige natio-
ner og forskelligartede men-
neskegrupper.

 Det virkeligt integrale per-
spektiv har sans for både den 
indre, følte og sansede ople-
velse og for den ydre, objek-
tivt målbare verden.

 Og ligesom man kan sam-
menligne udviklingen for 
det enkelte individ med ud-
viklingsfaserne for et sam-
fund, er der også paralleller 
mellem det indvendige/sub-
jektive og det udvendige/ob-
jektive for hhv. individ og 
samfund og dets kultur.

 Det er først, når tilpas 
mange integralt tænkende 
mennesker går i gang med at 
”sætte de integrale boller på 
suppen”, at vi som menne-

måde bliver selvoptagne - 
narcissistiske - bliver den fæl-
les sandhed det første offer. 
Når vi hver især kun er opta-
get af vores egen navle, 
smuldrer den overordnede 
sandhed om, hvad vi som 
samfund har gang i. Der er 

ikke længere nogen fælles 
sandhed, vi kan navigere ef-
ter.

 En wilbersk analyse - an-
ført i hans bog ”Trump and a 
Post-Truth World” - bliver 
derfor, at ikke-perspektivisk 
vanvid er den ”sandhed”, der 
mere og mere tager over. Vi 
bliver alle så selvoptagne, at 
vi ikke ser de andres tilsva-
rende vanvid.

 Derfor blev ejendoms-
handleren og tv-stjernen Do-
nald Trump præsident i 
USA. Trump blev spirit-in-
action’s forsøg på - via et så-
dant væsens tilsynekomst på 
verdensscenen - at vække os 
alle op til at sætte kurs mod 
et ægte integralt perspektiv.

Det integrale perspektiv. In-
tegral kommer af ordet inte-
grere, dvs. sammenkoble. Det 
integrale perspektiv er det, 
den stadigt mere opsplittede 
verden har brug for. For vore 
samfund er - når de er bedst 
- ikke nået længere end til 
det stadie, vi på individni-
veau kalder for teenageren.

 At tænke og agere på inte-
gral vis vil sige at have blik 
for det store, overordnede 
perspektiv både for sig selv, 

Thomas Hübl (f. 1971, Østrig) 
oplevede som ung en indre 
forvandling. Siden har han 
rådgivet og undervist, også 
internationalt. Han står bl.a. 
bag Celebrate Life Festival, 
Academy of Inner Science 
og større healingsarrange-
menter.

”SPIRIT-IN-ACTION ER HELE 

TIDEN I FÆRD MED AT RULLE 

NYE PERSPEKTIVER UD, BÅDE 

FOR SAMFUNDET OG FOR DET 

ENKELTE MENNESKE.”

”DET VIRKELIGT INTEGRALE 

PERSPEKTIV HAR SANS FOR 

BÅDE DEN INDRE OPLEVELSE 

OG DEN YDRE VERDEN.”


