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FAKTA
I Nørre Snede mellem Silkeborg og

Horsens (det er langt ude) ligger

Vækstcenteret, grundlagt i 1982 af

Jes Bertelsen som et spirituelt center for meditation og selvudvikling.

Bertelsen har både før og siden grundlæggelsen udgivet en lang række bøger

om spiritualitet.

Han nævner som sine læremestre healeren Bob Moore og den afdøde

buddhistiske mester Tulku Urgyen, som Bertelsen mødte i 1989. Urgyen

tilhørte den tantriske dzogchen-tradition, som Bertelsen i dag søger at

videreføre.

Den nye bog består af lettere redigerede udskrifter af Bertelsens undervisning.

LÆS OGSÅ Velskrevet essay om indre frihed er en anelse oversolgt

Forfatteren Peter Høeg, der selv har været tilknyttet Vækstcenteret gennem

mange år, har stået for redaktionen.

Den mundtlige form, som teksterne har, gør dem umiddelbart letlæste, selv

FAGLITTERATUR 2. SEP. 2013 KL. 19.03

Spirituel træningsbog kan
kun anbefales til
forfatterens menighed
Forfatteren Peter Høeg har redigeret en bog med spirituelle
forelæsninger af Jes Bertelsen.

VÆKSTCENTER. Ifølge Bertelsen, der tidligere virkede som idéhistoriker på Aarhus Universitet, er psykoterapi

almindeligvis en forudsætning for at kunne indgå i Vækstcenterets omfattende træningsprogram - Foto: JAN
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om Bertelsen konstant betjener sig af fremmedord, der er hentet fra især

buddhismens farverige metafysik.

For os, der er født for sent til at deltage i fejringen af »vandmandens

tidsalder«, er læsningen som en gratis rejse til Californien i 1970’erne, hvor

dybdepsykologer og buddhistiske munke søgte oplysning og selvudvikling

gennem terapi og meditation.

Bevidsthedsmuligheder

Ifølge Bertelsen, der tidligere virkede som idéhistoriker på Aarhus Universitet,

er psykoterapi almindeligvis en forudsætning for at kunne indgå i

Vækstcenterets omfattende træningsprogram, og han foretrækker Jungs

dybdepsykologi, som stort set ingen universitetspsykologer længere tager

alvorligt.

Ifølge Bertelsen har Jung nemlig realiseret »menneskets højere

bevidsthedsmuligheder« (hvilket dog er svært foreneligt med Jungs

veldokumenterede racisme, som ikke nævnes).

Derefter kan man indgå i selve Vækstcenter-træningen, som bl.a. består af

åndedrætsøvelser, mindfulness, såkaldt dobbeltrettet bevidsthed og

»opmærksomhed omkring hjertet«.

Dette lyder alt sammen temmelig esoterisk og religiøst. Og hvordan anmelder

man en religiøs bog, når man ikke selv er en del af religionen?

LÆS OGSÅ Spirituel superstjerne prædiker bullshit-bingo i ny bog

Jeg er klar over, at Bertelsen vil benægte, at Vækstcenteret og dets

dzogchenpraksis er religiøse (han vil i stedet fremhæve dem som spirituelle),

men de lever ikke desto mindre op til gængse definitioner på religion som et

sociokulturelt system, der fremmer en idealfortolkning af tilværelsen ved

henvisning til påståede transempiriske magter (jf. religionshistoriker Armin

Geertz).

Ifølge Bertelsen er der således »omkring kloden en højere

bevidsthedsdimension. Som man kalder ’Gud’ eller ’det oplyste niveau’ eller

’enhedsbevidstheden’«.

Og når man dør, »skifter man dimension«, hævder Bertelsen: »I det skift

møder man rigpa. Uundgåeligt«.

Handler ikke om kærlighed

Dette fremfører Bertelsen som en viden, han har, selv om det ikke kan

godtgøres med noget, der ligner et bevis eller bare et argument (deraf det

religiøse).

Rigpa er i øvrigt »den menneskelige, oplyste og nonduale essens, når denne er

erkendt og bevidstgjort«, som der står i bogens ganske hjælpsomme ordliste.

Bedømt ud fra et kriterium som indre konsistens mener jeg, at bogen er

problematisk. Titlen er ’Det drejer sig om kærlighed’, men bogen handler

overhovedet ikke om kærlighed.

LÆS OGSÅ 'Den Stille Pige' er skjult reklame for nyreligiøs sekt

Den handler om individet, der sidder på en pude og mediterer og venter på

oplysning.

Der er ikke meget, der rækker ud til andre, men vi får præsenteret en

idealforestilling om bevidsthedens bodybuildere, der træner og træner og
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Meditation 

Ligesom bodybuilderens krop kan ende med at blive ganske uharmonisk og

deform, kan man frygte den samme risiko med hensyn til bevidstheden, når

tilværelsen kommer til at dreje sig om terapi, selvudvikling og meditation.

Hvor er argumentet for, at verden bliver et bedre og mere kærligt sted af

denne træning? Hvor meget har Nelson Mandela mon mediteret?

Som en terapeut (James Hillman) engang udtrykte det i titlen på en yderst

selvkritisk bog (en selvkritik, man savner hos Bertelsen): We’ve had a

hundred years of psychotherapy – and the world’s getting worse!

Udefra set er bogens kapitler interessante som etnografika fra en spøjs

spirituel kultur, og man kan efter temperament glædes eller fortvivles over, at

mennesker dog kan tro og leve på denne måde.

Man kan således læse bogen på samme måde, som en religionsantropolog

læser Vagttårnet – dvs. som antropologisk datamateriale – men ellers er

bogen alene at anbefale til Bertelsens menighed, som med garanti vil

begejstres.
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