
Find din essens
- ved hjelp af dit ego

Den vestlige verden sknigen p6 spiritualitet, mener
A.H. Almaas, der st6n bag lhe Diamond Approach@.

Men p6 vej mod vones essentielle Veren m6 vi
ogs6 inddrage vones ego - for det er en

naturlig del af menneskets udvikling.

af Bo

- \a har et san i vor6 sjel og hjer-
te, som hverken videnskab e er
maleriele goder kan kurere. M€n-
neskei er blevet fremmedgjort i en

verden uden end. Derfor vil vores
verdslige verden aldrig kllme til-
fredssrile os, og derfor sogei vi ef-
ter forlosninge for vores hjerier.

Telefonf orbindelsen iil Calif or-
nien er no8et loasmde men ode
ne fra Hameed Ali, der er bedsi
kendt uder sii forfaitema\in A.H.
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Karen Johnson har deltaget I
udviklingen af The Diamond
Approach i alle faserne.

Almaas, og fra Karen lolmson gar
alligevel iydeligi igemem. Ha
meed er verbali lige sa imPone
rende klar son i sine boger

- Fmdamentalisieme soser at
tilfredsstille hjertet ved at ga dlba
gc i historjen tilbage til gamle
regler og dogmer. Den spiituelle
vej er at gi tilbagc i nuei - folge
det, der er ligc nu af ianker, folel
ser og oplevclser dybere og dybe
re. .leg sei klari den spiribelle vej
som dei bedsie altemativ, konsta
ierer Hameed Ali nogtemt.

Han og Karen lohnson s$r bag
den psyko-spiJituelle lare 7/?c DL
nnafld Apprcach, dct i de sercste Zt
har vakt sior opfterksonhed i
bide spirituelle og terapeutiske

- The Diamond Appioach er
hvcrken psykologi eller psykot+
rapi, men €n spiiitael lare, der
b:ekker pa viden fra psykoiogicn.
De fleste menrsker oplever, at
den spiritu€]le udvikling forhin
dres eller blcnses af psykologiske
irsager - derfor er den mestlirk
njngstulde udvikljngsvej foi men
ncsks afi dag den, der integrerer
psykologien i den spiituelle foF
stAelse, siger Hameed A li.

Han forteller ai han tilbage i
1960'erne arbejdede rent te.apeu
tisk m€d sig selv i begyndelsen.
Men erkendelseme ha den viden
forte til en spirituel foistaebe og
erfaringer med essdsk 4//feterre,
der siden blev kernen i The Dia-

- Min l€re kom ikke ud af "op
lysning pe et ojebtik", men er ud
viklei Sradvis, efterh6nden som
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oplevels€rne kom til mig, smiler
Ali i telefonen fra Californien.

Niir forstaehen af psykcn bliver
dyb nok, blivcr den automahsk en
spirituel forsieebe, ifolgeHameed
Ali,for det spirituelle er grundla-
getforalting.

- Modsatandre traditioner ople-
ver jeg ikke det spiriiuelle som
mods€tning tjl det at vere ct hdi-
vid en personlighed, ct ego.leg
ser dcrimod vores egostrl'ktur
somen vejtilbage til vofes oprin-
delige nabr vores esseN.

En sand forstielse af den men-
neskelige natur bliver ikle kul en
transcendero, som er uden indivi-
duelle trek, men ogsa cn person-
lig legemliggorclsc, en indivjduel
mmifesiation af Dei Absolutte.

' The Diamond Approach gsr
op med den dralitet, derharode-
lagtmeget for mange, siger Ham-
eed Ali og forllarer, al hm ser ego-
ei som en natuiliS del af meme-
skets udvikling - det er blot ikke
sidste trjn i udviklingen.

- Den nenneskelige natui er
faniashsk deter en diamanl med
mange, smlkke faceiter Derfor €r
"oplysning" for mig ikke upemon-
lig, men en personlig hjcmkomst,
efterhinden som alle faceiieme
begynder aiskimeig€n, og de or
handler The Diamond Approach

To grene
pd samme stamme
The Diamand Approach\aksede ibegyndelsen al
1970 erne sa d sige ud af A.H. Almaass egne op'
levelser og erlarnger lra als psyko'spniluell arbei
de. Han deltelidllgl slne lo6ie opleve ser nred s ne
venner Karcn Johnson og Faisal lvluqaddarn.

len arekke derefler arbejdede de tre sarnmen
pe Ridhwan Foundation i Calilornien, hvorde un
derviste eleverlra heleverden og lndesogle, ud-
dybede og fo.mu erede deres lere.

I 1982 forod Faisal N4uqaddam The Bidhwan
Schoollor al udvikle sitegel a.bejde. Han kalderi
da1 sin letelot The Dianond LagasTeachings.

The Damond Approach har lorcat udviket slg
markanl lnderA.H. A maas og Karen Johnson.

Forske lene der kan ses som nuancer - kan kort
beskives !d fEt.e hovedomdder:

Fordel iorcte agger Alrnaas nogel mere v€gl
pA en detaljerel forslae se al €ren, mens Faisaler
rnere krops', islelses og oplevelsesorienleret.

For det ander erA maas ibade bogef og under-
visnlng imponerende klff i sin pedagogik med
vegt pa en strukiu.eret og lr nvis fremlorsel, mens
Faisa lader en mere organsk fremgangsmade

Endelig l€ggerAlmaas nogel mere v@gl pd lor-
staelsen og erkendelsen at Del Abso utte sorn ud-
gangspunkt lo. det splituelle arbejde, mens Faisal
pointereren mere pe|sonlig oplysning - den indiv'

- I[odsal andrs lradilioner

del al vere et Indlvld,

Hameed Ali [A.H. AlmaasJ
Hameed Aii - bedre kenct under sit fodatiemavn A.H. Al-
maas - bleviadl iKuwail i1944-Som 18-arig bsgyndt€
han ai studere lysik og maiemaiik, men blev hurtigt klart
over, al hans liv \ar dedikerot lil psyko ogi og spiitualilel.

Alrnaas har intensM siuderel bl.a. geslallterapi, budd-
hisme, vedanta, psykoanalyse, reichiansk arbejde og
sulisme. I sin selvbiografiske bog Luninous Night's
Joumeybeskiver han sin udvikling og de |arcrc, der
guidede ham undervejs. Hans slsFte lerer hal dog, ilsl-
ge ham selv, aliid v€rei hans egen essenlielle nalur

Almaas grundlagde i 1976 F,zhwan Foundation, del
siden har iilirukkel elever fra hele \€den.

A. H- Almaas og Karen Johnson kommer nu for fsrsla
gang lil Danmslk- De underviser i Ksbenhavn 2€V5l /6.
Henv:Anni Besbroda, t|i.396329 45, annib@image.dk.

Inlernet wwwahalmaas.com, suwridhtr?n.otg.
Lilteralur: Esserq A.H. Almaas, Borqen 1997.
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imell€m de to verdensbilleder, foit;eiler
psykoterapeuten Margit Madhurina
Righup, dcr har vefet I t ;ening hos Fai
sal Muqaddam i cn effelke.

- Den psykologiske virkelighed opfat-
ies - efter min nening fejlagtigt af nan-
ge i de spirituelle miljoer som decid€ret
irrelevani. Omvendt ender mange i de
psykoterapeutiske niljoe! med at re in-
vesiere sA megen energi i der€s fortids
traumer, ai de hanger ved dem i det
uendelige. Derfor er syntesen mellem
e8o og Vercn se afgorende.

- Resuitatet er en healende kontakt til
vores oprindeliSe essenskvaliieter, for-
taller Madhurima og peger pa, ai det sA
forkairede ego ernoglen til deme lnte-

NAr vi opgiver ideen on1 at skulle
transcendere eller forbedre egoei, far vi
pludselig murighed for ai se/ at egoet pe-
ger pa noget vigtlgtl

Egoet v se gerne vere specielt. Det
fordormes i bide den tradiiionelle psy
koterapi og i den spirltuelle verden. Med
rette. Men kupAEiniveau. For i vores
inderste na tur - i i-ores essens ervivit-

terligt noget serligt. Egoethar bloimis-
lorslaei maden ai vere sarlig pA dei
tror, at det skal have "s€rLigheden" ude,
fra. Det har en udlendig orientcring, for

Egoets mange krumspting er altse
misforstiede, angsifulde foisog pa at ef-
lerligne vores essens's lorskellige kvali,

- Vi langes alle efier ai blive set og
genkendt i vores essens. Egoei farei vef
den rundi for at finde denne genkendel
se. Men vi skal selv anerkende vores es-
sens, for at healinSfl kd finde sied.

- Vi kende. fr til k-rlighed, men fo.-
binder oplevelsen af den med noget eller
nogen uden for os sele Derfoijagter vi
d€n eller det uden for os selv Vi bliver fx
aftangige af et andei memeske. Og det
vil vi blive ved med, indtil vi anerkoder
og oplevea ai kerligheden er i os seiv

- Nir vi finder hvile i os seh', vil vores
relationer til andrc blive dybere, sA def er
ikke tale om gold uaftegighed. Tv;eri-
imod ender det med en indbyides af
hangighed, fordi vi er sundt uafh€nBi
ge, siger Madhuima.

- | vores ind€rste naiur er vi
vinerligt noget serligt. Egoer
har blot misforsieet maden ar
vere serliE pe, siger psyko-
terapeuten lna19it Marthurima
Figlrup. der er uddannet hos

ikke om en menlal forsiaebe af sjndet
men om hjerteis savn. Dei er en kerlig-
hedserkl€ringtilSandheden,understr*

Trods terror pA verdensscenen og
stress i hverda8en ser de positivt pe

Den spiriiuelle del aflivei er blevet
presset ud i lobet af de seneste 200 er, ef-
terhAnden som det verdslige verdeNbil-
lede overtog magten fra det religiose. Nu

- Videnskabeme har i mellemtiden gi
vet os en indsigt i menneskesindet, som
de spirituelle iraditioner f|a for oplys-
ningstiden ikke havde. Den viden skal
seh,sagt bruges, og blivef den brugt ak-
fi4, tale. "det spirituelle" phrdselig di-
rekte til det modeme memeske med en
grmdleggende anerkendelse af indivi'

Det er en afgorende foGkel for men-
nesker af i dag og ibnei dedor for at spi-
rituel udlikling nir brederc ud, slutter

Faisal Muqaddam
raisal Muqaddam er den anden mand
baAThc Dianlonrl Apprcqch. De udviklede
denne lere samen, men arbejder i dag
hvet for sig. Faisal Muqaddam kalder
sn ttte The Difitn Log6 Terchings.

Det er ord som brobygning, syntese,
integratio. og maske ligefrem alkymi,
der bru8es, nrr den psyko-spidtuelle
meiode The Diamond Apprcach skal be
skrives. Og del der bygges bro imelem,
er den hadiiionelle psykoterapi og spiri-
tualiteten mellem ego og V;eren.

- Mange memesker oplevei et spLii

t8

eal Muqaddtm €r en lerer, der
sln blrde afslapperh€d rlyb*t

sel inkarnerer sh lerc: Atedoet€r
€n hArd skal. vi har lader-vokse

uden pa vor€li egenilige essens.

al Muqaddam
lvluqaddam, fsdt i 1946 i Kuwail, er en erfarcn og mangefacetoret

enneagfammel, vipassana-meditation og rcichianskterapi.
Faisalhar undervistsiden 1970'eme - iEuropa siden 1999. Han katder sin

le,e The Dianond Logos Teachii?gs. Han har hotdt rerreats i Danmark h\,€rr
saden 2000. Tr€ danske te€peuter hat dannel Danond Gru,p Scandina-

alholder introduklionskurser i hans lerc.
kommer igsn lil Danmark iaugust itu Henv: Diamond Group Scan,

26 20, madhu @diarnondsc€n-

I6rer llled udgangspunK i hjemegn€ns sulisme begav han sig ud pA en psy-
ko-spirituel odyss6, der fsrte over bioenergetics, geslatttelapi, buddhisme,
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Grundleggende antagelser
i The Diamond LogosTeachings
og The Diamond Approach:

1. Essens og personlighed. Vores oprindelig€ naiurer en lang
fakke essenskvaliteler (ix glede, msdfelslse)- og ikke perconlig-
hedens ideer og billeder Vi mister kontaKen til lores essens i lobet
alopv@kslen, hvorvi pga. manglende anerkendels€ ideniilicelelos
rned det ego, der 'Vokser uden pa" vorcs essens som el beskylten_
de laq. Vi savner vores essenskvallteler og leder efter dem-

2. Hullerne. Til hver essenskvalitet hsrerd€r en prcblemstilling'
bestemrs iankeJomer og folelser, der blokerer lor essenskvalileten
(fx angsl, had). Egoet pegeratsa pa, hvilke essenskvaliieter der
ikke er ftisal (kaldes hul/erre).

3. Naruer. Nar viislllle, meditallv obserueren og aktiv under-
sogelse (Kaldes inqr,44 mader os selv og vores begFnsninger _
med ab€n nansomhed og helt uden fodsmmelse - far vores es-
sens plads tilat skabe enionandllng.

4. Kropsafelde. Essenskvalit€ieme er ikke-iysiske kvalileter aJ
v€ref, som manifesterer sig gennem del iysiske, og de harcr hver
is€r iil i specifikke omrader al kroppen. Via kropsarb€ide kan vi kon-
iakte og f seite dem 'ligesom dufle, Lrver, Mmer og musik ogse

At udforske sig selv
Pe workshops i The Diamond ltr]-
gos Teachings bliver deltageine
invteEt til at udforcke og opleve
de forskelige essenskvatteter De
vil 6( opleve at skdle iklade sig
udelull<ende radi, ner de arbejder
med deres miulige stlake.

Faaen sd horer til essenskva-
liteten "natu ig styrke". Egoets
version af den essenskvalitet er
ofte opflmende vrede, en skev
oplevelse af uafteen8ighed og en
ligid $eiten gr€nser, der ender i
isolation. Mange af os kender slet
ikkevors es*ntie estyrkepAd-

- Det er beglardelsen pa at hge
den til si& at lade den fylde si8 ud
indefra, nar deltageme - bl.a. via
dans, meditation og inquiry -
makei deres ess€ntie e stlake pa
en fi, nydende og positiv made
siger Madhuim.

I det individuelle klientarbejde
arbejds der derimod sponiant ud
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fia klimtens stAsted - hvad er
oppe lige nu hos og i klienten?

- lrqrily er et vigliSl begreb i
The Diamond Logos Teachings.
Klienten skal udforeke sig selv fta
et abent sted i sig sir $, n€rva€t
bliver dybere og dyberc. Terapeu
ten hverken analyserer eller dia-

Snosiicrer, men stiller sporgsmaL
der frlger med ind i klienls tm-
kerekke! og oplevelsei i kroppen,
sluiter Ma€it Madhurima Ri8-
hup. O

Bo Heimann €r lr€elancejournalisl
og iorfalter saml konsulent inden lor
kommunikation, coaching, medilalion
o9 (sev)lede se. Henv:Bo Helmann,
Daomarsqade 39, 3. th., 2200 K6-
benhavn N, tf. 20 83 85 88, mai-
l@boheimann.@m, wwwboheiman'

Hvad €r ego?, Bo Heimann. Asche-
houg,2004.

Le,s agse Tiqiv .tet tod.nte eqo i
NA 5/04.


