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MENNESKET ER I  SIN GRUNDLAGGENDE NATUR MERE

KARLIGT OG SOCIALT END AGGRESSIVT OG INDIVIDUALISTISK.

DET ER VORES EMPATI,  DER HOLDER LIVET SAMMEN.

DET GIVER

Menneskehedens historie
flyder med blod. De to ver-
denskig€ i 1900-tallet koste-
de alene op imod 80 millio-
ner mennesker livel. Blod"
udet€ggelse og dod i en
stsrrelsesoide4 der relt er

Dertil kommer, at vores
helt almindelige hverdag er
gememsyrEt af sk€nderier,
nobnin& vold og overgreb.
Endehg kender vi aile til a8-
gressivitetens vesen i os
selv Vi hd dei alle i os.

Det er de or lidt af en pro'
vokation ai pasid, ai menne
sket i sin grundkeggende
Ehrr er mere socialt og em-
patisk end aggre$ivt og in-
dividualistisk. Det er svart
at h\) pa, ai vores evne iil ai
indleve sig i ddre er det cen-

Det er ikke desto mindre,
hvad buddhisnen altid hd
gjort. Enpati, eller medfolel-
se, har alhd veret en cenkal
del af de buddhisiiske bela-

14

ringer Det er dertor interes
smi, at den nyeste forsknjng
nu liggei pA linje med de
kendte buddhistiske papeg-
ninger af, at det bade gor os
selv og andre lykkelige, nar
vi er medfolende og empati-

Den amerikanske okonom
leremy Ria.in ei en af de foi-
skere. I sjn imponerende bog
The Enpathic Citilisation re-
degor han for empaiietr cen-

trale placering i vorcs liv. Og
fleie ddre tankere er inde

Biosfaerebevidsthed
Rifkin beskriver, hvodan vi i
labet af historien har udvik
let en slorre o8 sten€ grad af
san Drighed. Hvor vi tidli-
gere kun var empatiske i for-
hold til vores familie, stm-
me ellei natiorr sa er vi - i
takt me4 ai verden er blevet

mindre ogmindre ogsA ble-
vet i sidd til at vare empati-
ske i forhold til helt frenme-

Udviklingen fla jagt og
indsamling til landbrug og
derefter til industriel pi)-
duktion ha beqdet, at men-
nesker interageer med hin-
anden som aldrig for Vores
civilisation er ved at blive
pk etdek*eflde for forcte

HAB FOR FREMTIDEN.

Mod andrc mednbenhed og omsorg.
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Samtidig er vi dog ved at
nedbryde livet pA lorden.
Rifkin beskiiver, hvordan
kaplobet imellem odel-8-
gelse og empati ikke ku e! i
gan& men er ved at gA ind i

Vores bab ea ifol8e Rifkia
at udvikle, hvad hm kalder
bia sJa re b e d d s I he d (biosferen
= alt levende). Ku ved en
smordnei indsats, der etab-
lerer en kollektiv folelse af
tilhrrsforhold til hele biosf€-
re4 vil vi have en chance for
at sikie vores fremtid. Med
andre ord mener Rifki4 at
en trmsformation aJ bevidst-
hed er den eneste made at
Edde memeskeheden fra

Denne biosf Frebevidsihed
er Sodt i gm& bl.a. bAret
frem af rcvolutionen inden

foi IT og telekommmikati-
on. Skifiet til vedvarende
energi ses oSsa som et €n-
tralt element aJ bevidstheds-

udviklingm - det er nemlig
ikke kun ei skift fra sdel€g-
Sende olie og kul men ogsa
fta cenhali kontrollerede

energiformer nl decentrale.
Den vedvarende energi

medforer/ at vi i store grad
smdbejder ned hinmden
og miljoet, hvilket giver os

iffii:J:it?,i*:t x"iJ, ;1""I:r*mt;y;:"*:+":"ll
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en oplevelse a-f at v€rc en del
af noget sts e - dei bede
vekker og styrker vores
'emparBke muskel".

sp€jlneuroner
Riftin mener at have belag
for sin optimisme i de nyeste
forskningsrcsultater ind€n
for udvildin8sbiologi, hjer-
nefo$kring og udviklings-
Psykologi. Isar opdagelsen
at speilfle nner *et e'xialrl

Det som gor disse neuro-
ner (nerveceller) s€rlig€ er,
at de er aktive, bade nar vi
(og mdre primater samt el€'
fmter) udfu r en hmdling
selv og ner vi obseruer m-
dr€ udfore den same hmd-
ling (derfor laldet spell€rde).

Spejlneuroneme er pe den
made begyndelsen til at kun-
ne sette sig i andr€s st€d. \4
hd iboende i os - indbygget i
vores biologi - evnen ril at

Ifalge Rifkin stopper det
ikke her. Han mener, a!
fo.slningen viser, at dei er
grmdleggende i vores natur
at ville "hore 1i1". Livets
skrob€lighed - ultimaiivt da-
den - give. os unsket om at
vere en del af noget stsrre
og tage vare pa heheden.

Rifkin mener ikle, at en
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enpatisk civilisation er en
utopi-sk drem, men derimod,
at dm er fuder€t i at vi ster
ved vores medlolende natur
over for alle levende v€se-
ner, der ligesom os selv er
sklabelige i derre liv fuldr af

Tiening, traning,
tianing
Rifkin er ilte alene. Dacher
Kelhter, der er professor i
psykologi ved Univercity of
Califomia, finder samme re-
sultater i sin fo$kning og ci-
tercr selveste D;Min for, at
"symPaii er vores sterkeste

Kelhei peger pa, ai nyfzd-
ie memesker sammenlign€i
med andre primater har
brug for meg6 pleje og stot-
te - hvorfor udviklingen af
emPatiske evner hd v€iEt
en foruds:etning for artms

Det lader derudover ogse
til, at empati ligefrem er
sundt. Undersogelser pA
Emory Unive$ity viste i
2009, at de meditMdg der
i lsbet af s€ks uger meditere-
de flest timer med md€s
lykke for sje, havde f:ere ne-
gative realtioner i deres im-
mulf orsvd ved stresstests.

Det fort€lld .oget om, at

vores medfodte empatiske
ener ikke er begrensede,
men at vi rcnt faktisk km
trene vor€s naturlige empa-
iiske muskel. D€t understot-
ies aJ mdre forslninSsr€sul-

I 2008 fx viste studier pa
Unive6ity of Wisconsin af
iibetanske munke med
10.000 timers "medf olelses-
meditation" bag sj& at de -
smmenlignet med en kon-
bolgruppe uden eifaringer
med den type meditation
rcagerede mse aktivt i spe-
cifikke omrader af hjernea
ner de blev udsat for lyde af
merneskelig glede. Det an-
9der, at vi kan trene vores
empariske evner, ligesom vi
kd trene ale mdige mdre

Babara FEdericksoa pro-
fessor i psykologi ved Uni-
versity of No h Carolina,
har pevist, at et seksugers
meditationsproSran med f o'
kus pe medfelelse havde po'
sitiv effekt pA deltageines
vagus-nere/ der har stoi
indflydelse pa voEs hjer-
terytme og andedret.

Men mere interessant:
Memesker med en veltun-
gerende vagus-nerve lig8er
over gmemsnittet nar d€t
kommer til evner udi er-

rr og at rumme dercs felel-

H.jre hjernehalvdel
I sin nye bog Na, B/ria Ne@
Wold peger den danske psy-
kolog Erik Hoffmann pe, at
vor€s hjemes udviking for-
mendig er helt central for
udviklingen af bl.a. vores

Fra fu$t at have vare sty-
ret prim€rt af vores kryb-
dyrhjeme (instinkter) og se-
nelE vores hjemebark, neo-
cortex (ensidig rationel
iankning), bevPger vi os
hen imod en ny hjeme, der
er kendetegnet ved lmgt
bedre samarbej'de inellen
venstre halvdel (erkendelse
os besrber) og hojr€ (fal€l-

"EfteihAnden som sf€rer-
ne inlegrerer, vil ogsA den
hsjre hemisfeE blive be-
vidstgjort . . . Vi har brug for
mere bevidsthed i hojre he-
misfFre for at fA perspektiv
pa dm venstre dels mange
tankeaktivit€ter", sbiver

Hm ve4 hvad ha! taler
om. Fra 1974 til 1982 forske
de han pa Kobenians Uni-
versit€t bl.a. i biofeedback og
stresshandtering, senere for-
skede hm i to er hos Aithur
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Janov (psykiateren med PF
nalsl,'isdl) i CalifomierL og
han har studeret hajere be-
vidsthed som det kommer til
udtryk i meditation, hypno-
se og ved brug af psykedeli
ske sioffer (bl.a. i ashramen
Golden City i Indien).

"Menn€skei har mulighed
for at opnA en hojere bevidst-
hed, men en foruds€ining
for at det kan lade sig gorc er,
at vi tilforer frontallapperne
merc energi. Den forreste del
af hjernea kaldei frcntallap-
Pefre, eI allerede klai De
har et kenpe potentiale, der
stort set ikke udnyttes", me-

Han konstaterei, at "se
lenSe vi i vores indre har
'borgelkrig' inellem hojre
og venstre hemisfere vil vi
projicere 'kngen' ud pa vores
ongivelser oB dermed for'
hindre evolutionen hen
imod det hojtrdviklede
memeske, for hvem alhris

Pe samfundets
dagsorden
Vold, kri& dod og odelag-
gelse til irods er der altsA
merE end en god grund iil at
sette empati p5 dagsorde-
nen. Rl<e alene q,der forsk-
ningen pA, at det er sundt pA
bede ct fysisk og enotionelt

EMPATI I  PRAKSIS
Del er muligi at trene sig iempatiale sie-
der, hvor mennesker samles - fx i butikker,
pe stranden eller i lulihavnen. Prsvislgende
iem lrin - bede med venner og hommede.
V€r diskrel, og iokuserpa den samme peF
son for hved rrin. sig r ldig se v:

l.Ligesom jeg selv onsker delle mennoske
at leve et lykkeligl liv

2.Ligesom jeg selv iorsogef dette menne-
ske at undgd lide se.

3.Ligesom jeg sev opleverdette menneske
sorg, ensornhed og iodvivlelse.

4.Ligesom jeg selv rclsoger detle menne,
ske at fa sine behov opjyldl.

s.Ligesom ieg selv er deite menneske i
gang med at laere ai livet.

Knde. Resu.kcing rechriques /at Exptoan? Cah
s.ttusness, He4' Pathe. Stati Edge c.eafims.

niveau, den viser ogse, at det
er vores egenthge natur at
vere emPatiske, og ai vi kan

Steen Hildebrandl profes'
sor i organisation og ledelse,
er medfoifattei pA bogen
Enprl;, der udkom i foraret.

Han pointelE at uddlmel-
sesinsiilutioneme er et heli
ceniralt sted, ner det kom-
mer til kultivering af vorcs

"KlassevFreket er det
sted, hvor verdensborgere
udvikles. Processen frem

mod dette sprjnS i den
globale empati er i gang,
selvom dei ikke er let at se
det i en periode med mis-
tillid, angsi og kJig. Ud
fordnngen er al skabe so
.ial tillid pe globalt pld,
hvis menneskeheden skal
kunne udvikle sig i en
si€dse mere bercdygiig
retning eller til det, som
Rifkin kalder en Srld-
n i 11 Ssfr i, inteyerc t, sociatt
rctJenlis ag beredygtig pta
netatkk okanotni", s]citet
Steen Hildebrandi.

De kommende genera-
tioner ser sig selv som en
del af verden i langt hoje-
re grad end tidligere ge-
nerationer De er ikke pe
samme made bundet af
race, tro og nationalitet.
De er bl.a. qua udviklin-
gen jnden for II og tele-
kommunikation pA en

helt anden made orienterede
imod verden som en helhed.

De har a]le muligheder for
at kume st5 ved dercs empa-
tiske naiur pa en grundleg
gende dden nade end tidli
gerc generationer og hvem
er vi til ikke ai hjelpe og

Vi mA satte empati pe
dagsordenen individuelti
forhold til vores egenudvik-
ling, men ogsa i samfundet.
Tr:ening i empati bor eftei alt
at domne Sores til obligato-
risk pensum I bede bumeha-
ver, skolei og pe ungdoms-
uddannelserne, hvis vi vil
gore alvor af at andre pA den
kurs, vores samtund udvik-
rer s'8 eiler

Bo Heimann er jolma ist, iorial'
ter og arbejder med edelses
og organisauonspsykologi. Heny:
nl. 20 a3 a5 48, wwwboheima

fhe Enpathic CMlisatian, Jete
my Fliikin, Polty Press 2009.
New Btain, New Wo d, Etik
Hotfman, Hay House lrsghts
2012.
E par i  Jesper Jul lm.f l . ,  Ros-
nanle 2012.
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