
Havnene (ekskurs) 
 

Karakteren af anmodninger er overordentlig væsentlig. Er anmodningen i virkelighe- 

den et krav, er vi ikke i dialog med hverken os selv eller vor omverden, så befinder vi 

os i sjakalens lydighedsdimension. For at en anmodning kan have præg af bevidsthe- 

den i den følelsesmæssige frigørelse, skal man kunne modtage et nej med lige så stor 

sindsro, ja, endog taknemmelighed, som et ja, velvidende, at hvis den havn, man 

anmoder om at komme ind i, er lukket, så skyldes det ikke personlig uvilje overfor 

en, men fordi forholdene i havnen ikke harmonerer med forholdene på skibet. Det 

kan være, at mit skib er for dybt for havnebassinnet, således at jeg kan komme til at 

ødelægge både mit eget skib, havnebassinnet og de øvrige skibe. Det kan være, at 

strømforholdene er af en sådan art, at jeg må vente til der er mere stille strømforhold. 

Endelig kan det være, at havnens forening af lodsejere har vedtaget, at der i denne 

havn alene må ligge træskibe, eller blå plastfiberjoller, der er præcis femten fod 

lange. Og jeg må respektere, at enhver har ret til at vælge sine egne spilleregler i 

deres havne og støtte dem i den udstrækning jeg vil; er jeg uenig, har jeg derimod 

som giraf muligheden for at give udtryk for min uenighed. Jeg kan så fortælle, hvis 

jeg vil, at jeg har læst deres reglement, som går ud på, at der kun må være træskibe, 

men at jeg er uenig med dem i, at det er hensigtsmæssigt at have sådanne regler, og 

jeg kan begrunde det med, at jeg nu ligger udenfor havnebassinet udløbet for proviant 

og er tørstig og sulten og træt og ked og har brug for at få hvilet og provianteret og 

beder om tilladelse til at komme ind for at få de nævnte behov dækket. Svarer de så 

ja, vil jeg jo nok blive glad. Men afslås anmodningen, bliver den følelsesmæssigt 

frigjorte ikke sur, eller beskylder dem for at være uretfærdige eller afstumpede. Han 

påtager sig ansvaret for at have sat kursen mod en havn, der har et reglement, som 

udelukker hans skib grundet materialet, det er lavet af, og vælger at gå i gang med at 

tænke over en løsning, så han kan få dækket sine behov.  

Hvis nu forudsætningerne for at anløbe havnen lyder Absolut lydighed i henhold til 

havneimamens udlægning af Koranen, vil giraffen forholde sig hertil ud fra mængden 

af den information han rummer om eventuel risiko herved vejet op mod risikoen for 

at sejle videre til næste havn. Eftersom giraffen, hvis vi sætter problematikken på 

spidsen, altid vil vælge frihed frem for lydighed, risikerer han derved at dø af tørst, 

men i det store kosmiske perspektiv eksisterer døden ikke for andet end kroppen; så 

giraffen vil gøre op med sig selv, om han har tillid til på inspireret vis at kunne kom- 

me ud af havnen igen uden at have fået sit provianteringsbehov dækket på bekostning 

af andre, eller om han af hensyn til det store perspektiv vil undgå risikoen for at kun- 

ne komme til at få sine behov dækket på bekostning af andre og for en sikkerheds 

skyld vælge at sætte girafsjælen højere end den fysiske krop. Den fuldkomne giraf vil 

vælge ikke at anløbe en sådan havn og blot sejle videre i fuld tillid til, at han, fordi 

han handlede i overensstemmelse med de kosmiske love, også ville få kosmisk med- 

vind, og at en berigende løsning derfor vil dukke op. Han vil dybest set have tillid til, 



at der kun kan komme noget godt ud af det. 

Hvis nu forudsætningerne for at anløbe havnen derimod lyder Demokratiske spille- 

regler og ytringsfrihed, og jeg er en giraf, vil jeg fortrøstningsfuldt kunne give mig 

ind i havnen uden at behøve at frygte, at mine behov ville blive dækket på bekostning 

af andre. Er jeg sjakal under prædikatet nazist, fascist, kommunist eller religiøs 

fanatiker af en eller anden art vil jeg også uden fare kunne anløbe havnen og få 

dækket mine behov for proviant – og jeg ville dertil kunne fortælle hvad jeg tænker 

og hvad jeg synes. Men begynder jeg at forlange, at forudsætningerne for havneeksi- 

stensen skal ændres til f.eks. begrænset ytringsfrihed, respekterer jeg ikke det enkelte 

menneskes ret til at slutte sig sammen med andre ligesindede for at afprøve menne- 

skelige samfundsmodeller med henblik på at kunne komme til at berige verden med 

højere niveauer af fred, harmoni og kærlighed. 

Står oplysningen Her foregår et eksperiment, over havneporten, med nøgleordene 

Kun adgang for mennesker, der tilstræber at komme til at beherske giraf nedenunder, 

og jeg sidder i min konebåd og aldrig har hørt om giraf, er jeg lidt på den. Jeg er i- 

midlertid overbevist om, at jeg ville kunne finde en lille søbod udenfor havnen, hvor 

jeg ville kunne få information om, hvad giraf var for noget. Den ville jeg tage imod, 

hvorpå, tror jeg, jeg ville acceptere girafferiet som ufarligt og tiltrækkende. Men viser 

det sig, at girafferne har længere halse end jeg og hovedet ti meter højere oppe end 

jeg, og dertil undertiden tiden taler om at kunne se noget, jeg ikke kan se, kan jeg 

godt blive irriteret og småaggressiv og i en amygdalakapret tilstand komme til at bide 

nogle af dem i knæhaserne. Ikke af ond vilje, bare i afmægtighed. Jeg vil pege på, at 

det er giraffernes egen skyld, at de bliver bidt, fordi de har et andet virkelighedsbe- 

greb end jeg. Jeg insisterer på, at jeg har behov for, at de skal lade halsene afkorte, så 

de ikke kan se de ting, de påstår, de kan se. Og dermed er eksperimentet afbrudt. Det 

er på subtil vis lykkedes mig fra konebåden at få min egen agenda på dagsordenen, 

nemlig diskussionen om, hvorvidt den rigtige indfaldsvinkel til virkelighedens verden 

er den, man ser den ud fra, når man er en dværggiraf i min konebåd eller havnegiraf i 

en folkebåd. Fra nu af drejer 20 % af al kommunikation i girafhavnen sig om, hvor- 

vidt det ikke er lige så godt og værdifuldt at være finder som søger. Og jeg påskønner 

at nogen lytter til mig og føler mig i en vis udstrækning magtfuld derved, men mær- 

ker jeg rigtigt efter, er jeg ikke sikker på, at jeg føler mig lykkelig eller er på vej til at 

blive det. Jeg føler mig måske mest usikker og desperat… For selvom det skulle blive 

besluttet, at alle skulle gå med til at lade sig halsforkorte, ved jeg, at de stadig ved, at 

de så noget jeg ikke kunne se, og det bryder jeg mig ikke om … 

 

Flere af mine egne kursister har peget på, at IVK såvel som NLP1 kan bruges til 

manipulation. Jeg vil afvise, at IVK kan. Og dét alene af den grund, at det ikke er 

IVK, men misbrug af IVK-metoderne, hvis der forekommer manipulation. Hvis det 

kun er vort mål at ændre andre og deres adfærd eller få vor vilje, så er IVK ikke det 
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rette redskab. Metoden henvender sig til de af os, der nok ønsker, at andre skal ændre 

sig og reagere, men kun hvis de vælger at gøre det af egen fri vilje og på en medfø- 

lende måde. Det er således ikke sproget, der er afgørende, men alene bevidstheden 

bag det. Når der alligevel i IVK fokuseres så meget på sproget, skyldes det, at vor 

opmærksomhed på det kan gøre os bevidste om, hvilket tankeklima og menneskesyn, 

det udspringer af. 

Derfor er det, at samtlige nævnte elementer på alle fire trin i de to aspekter må finde 

sted i ens bevidsthed på én gang. Ellers bliver facittet sjakal, hvis konsekvenser hører 

til under feltafhængigheden. 

 
 


