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                                                  Indledning                                          

 

Mon ikke Spiral Dynamics (SD) er et af de bedste bud på en model over alt det, der er. Hele den 

menneskelige bevidsthedsevolution kan i realiteten forstås på baggrund af den viden, SD stiller til 

rådighed. Vi får mulighed for at forstå, hvad der foregår mennesker, organisationer og kulturer 

imellem. Det virvar af perspektiver, værdiopfattelser, visioner og mål, vi ser i verden i dag giver 

mening på en ny måde. Og for coachen, som denne E-bog især vil fokusere på, er disse indsigter 

særligt vigtige.  

Business-coachen får effektive værktøjer og en uddybet forståelse i forhold til fx ledertræning, 

strategiudvikling, uddannelse, forandring, læring, organisationsudvikling, management, marketing, 

samarbejde og meget mere. Life-coachen udbygger sin rolle som tilstandsekspert og skærper sin 

bevidsthed i forhold til klientens værdisæt, tankemønstre, adfærd og kropsattitude.  

Med SD i bagagen forstår vi bedre, hvorfor folk tror på det, de gør, og hvorfor de handler, som de 

gør. Vi får flere perspektiver til rådighed, og vi kan coache mere nuanceret og præcist i forhold til 

klientens ønsker og behov. SD handler nemlig om genkendelige værdisystemer, som vi handler og 

tager beslutninger ud fra. Systemerne er i konstant udvikling og særdeles dynamiske. Billedligt 

fremstilles de som niveauer, der afløser hinanden på en evigt opadgående spiral. Vi er alle placeret 

et eller flere steder på denne bevidsthedsspiral. Vores placering afgør, hvem vi oplever, vi er, 

hvem vi ønsker at være, og hvem vi ønsker at blive. 

SD både forklarer og hylder denne mangfoldighed. Forskelligheder gøres til en ressource - en kilde 

til positiv tænkning og forandring. Den indsigt SD tilbyder, er både anvendelig i de helt nære, 

mellemmenneskelige relationer og i mere overordnede, komplekse organisations- og samfunds-

strukturer. SD principperne retter sig altså både mod individet, gruppen, organisationen, nationen 
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og verdenssamfundet. SD tankegangen er holistisk, og modellen har direkte, praktisk relevans for 

enhver, der arbejder med menneskelig udvikling og erkendelse. Derfor har SD meget at tilbyde i 

forhold til coachrollen, og indsigt i modellen vil styrke coachens evne til at skabe gode resultater i 

en verden præget af voldsom forandring og kompleksitet. 

”Pokker stå i det! Et menneske har ret til at være den, han er”. Citat: Clare W.     

Graves – SD’s grundlægger. 

 
 
 
 

        
 

Inden jeg beskriver modellens forskellige eksistensniveauer og deres betydning for coachen, vil jeg 

fortælle lidt om SD tankegang, struktur og opbygning.   

Hele SD modellen bygger i realiteten på 4 grundlæggende antagelser omkring menneskelig 

udvikling og erkendelse. Disse 4 principper giver god mening i forhold til at forstå udgangspunktet 

for SD, og de lyder som følger: 

1) Den menneskelig natur er ikke statisk og har intet evolutionært slutpunkt. Den forandrer sig, 

når vores eksistensvilkår ændres, og på denne måde skabes der konstant nye systemer 

2) Når et nyt system, eller niveau, er aktiveret, ændre vi vores psykologi og leveregler og 

tilpasser vores livsførelse til den nye situation  

3) Vi lever i et potentielt åbent værdisystem, der stiller et uendeligt antal tilgange til livet til 

rådighed. Der eksisterer ikke en på forhånd defineret, ophøjet tilstand, vi alle bør tilstræbe 
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4) Den enkelte, gruppen, virksomheden eller samfundet kan kun respondere optimalt på de 

principper for coaching, management, motivation, uddannelse, lovgivning, etik m.v. som hører 

til deres nuværende eksistensniveau 

 

SD bliver altså et billede på denne udvikling af menneskelig bevidsthed, efterhånden som den 

bevæger sig op igennem de forskellige niveauer på spiralen, frem imod en større og større grad af 

kompleksitet og perspektivrigdom. Enhver opadgående snoning på spiralen markerer en uddybet 

bevidsthedstilstand. Det gamle forsvinder ikke, der kommer blot nyt oveni: ”Vi inkluderer og 

transcenderer” (Citat: Ken Wilber). På den måde kommer den menneskelige spiral til udtryk som 

en snoet tråd af skiftende værdisystemer, verdensanskuelser og sindstilstande. Hver snoning er et 

billede på sin tid og de livsbetingelser, der hører til netop her – fra den omstrejfende klan af 

jægere og samlere over krigsherrer og imperiebyggere til sofistikerede managementguruer, der 

snakker om kvantebuddhisme, holoner og globale netværk.  

SD har således en universel tilgang til den menneskelige natur i stedet for at beskrive den ud fra 

personlighedstyper, race, køn eller etnicitet. Vi får et fælles sprog til håndtering af såvel lokale som 

globale udfordringer. Og vi får et kort, der viser vejen for holistisk tænkning og handling – en guide 

til at støtte individet, virksomheden og samfundet i udviklingen hen mod sundhed, fleksibilitet og 

tilpasning til nye udfordringer og mere komplekse livssituationer.   

 

 

    Vi inkluderer og transcenderer og inkluderer og transcenderer 

og inkluderer og transcenderer og inkluderer og transcenderer og in…  
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KROPPENS BYGGESTEN OG SD 

Som mange nok er klar over, består vores DNA af et ufatteligt antal gener, der hver især spiller en 

afgørende rolle for vores udvikling. For at lette forståelsen af SD, er denne struktur og sprogbrug 

også taget i anvendelse her. Richard Dawkins og andre har ”opfundet” ordet: ’Memer’ – som 

sidestykke til kroppens gener (gener og memer – det lyder lidt bedre på engelsk: Genes and 

memes). Den rolle generne udfylder i forhold til vores DNA svarer til den rolle, memerne spiller i 

forhold til vores psyke og bevidsthed. Memerne er altså, ligesom generne, små 

informationsenheder i vores kollektive bevidsthed med hver deres mission og indhold. 

Et meme indeholder instruktioner om adfærd, der videregives fra en generation til den næste. Det 

handler om sociale regler og normer, om værdiladede symboler og udtryk, der tilsammen skaber 

et adfærdskodeks for den pågældende person, virksomhed, kultur m.v. Disse memer viser sig fx 

gennem tøjmode, sprogstil og slang, arkitektur, kunst, religion, filosofi, sport, psykologi, politik, 

sociale bevægelser, økonomiske modeller, børneopdragelse og moralske formaninger om, 

hvordan livet bør leves. Ethvert af de nævnte områder kan som nævnt betragtes som et 

selvstændigt, lille meme fyldt med information om netop sit emne. 

 Alle disse små memer tiltrækkes af ét stort MEME (der skrives med stort). Dette MEME 

organiserer alle de små memer og tiltrækker dem som et tyngdefelt. Et sådant MEME med alle 

sine små memer er netop det, vi kalder et system, et eksistensniveau, en livsverden - eller en 

snoning på spiralen.  Desuden har hvert MEME fået sin særlige farve, som vi senere skal se. Indtil 

videre har meme-detektiverne opdaget 8 MEMER, der placerer sig trinvist opad på spiralen. 

Et MEME strukturerer således tænkning, værdisystemer og politisk observans for hele 

civilisationer. De afgør, hvordan og hvorfor beslutninger tages. På samme måde besidder vi hver 

især nogle dominerende MEMER, der er helt centrale i forhold til vores personlighed og vores 

måde at være til på. 

Når flere MEMER er i harmoni, klinger og svinger vi sammen ligesom tonerne i en akkord. MEMER 

i konflikt derimod medfører problemer for den enkelte, de skaber dysfunktionelle familier, krise i 

virksomheden, splittelse og voldsoptrapning mellem trosretninger, nationer i krig og hele 

civilisationers forfald og udslettelse. 
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                                                                        Kunst                          Filosofi       

                                Musik                                                                                                                                                                                                       

                                                   M E M E                                      Sex 

             Religion                                                                                                               Mode  

  

                            Moral                                                                                                          politik                                                                          

                                                           Ledelse                                    Idealer                      

 

Her ses det store MEME omgivet af en masse små memer, der tilsammen er et udtryk 

for tidsånden, eller normen, det pågældende sted på spiralen 

 

Så lang tid et MEME lyser op og gentager sine budskaber, vil mønstret fortsætte. Vi giver MEMET 

videre til vores børn, der udlever det på deres specielle facon og tiltrækker deres unikke memer. 

På den måde bliver MEMET det organiserende princip, der til enhver tid pulserer dybt i den 

menneskelige bevidsthed. 

”Et MEME udtrykker sig i en verdensanskuelse, i et værdisystem, i en bestemt psykologisk 

tilgang, i en trosstruktur, i en bestemt tænkemåde og livsførelse”. Citat: Don Beck 

                                                                                                                                                  

 

PRINCIPPER FOR memer OG MEMER: 

På baggrund af ovenstående er det nu muligt at formulere flg. principper for memer og MEMER: 
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1) MEMERNE manifesterer den grundlæggende intelligens, som former systemer og påvirker 

menneskelig adfærd ift. til hvordan vi beslutter, og hvordan vi prioriterer vores liv.  

Note: Men coachen kan ikke lokaliserer det dominerende MEME hos en klient blot ved at 

observere, hvad vedkommende gør. Det er nødvendigt at opnå viden om, hvorfor klienten gør det, 

han gør for at opdage det underliggende MEME. 

2) MEMERNE påvirker alle vores valg i livet. De klæber sig til de ideer, mennesker, objekter og 

institutioner, der tillader dem at udtrykke deres kernebudskaber. Ingen magt på jorden kan 

stoppe et MEME, hvis tid er kommet. 

3) MEMERNE udtrykker både sunde og usunde kvaliteter. Men sig selv er de hverken gode eller 

onde. Det MEME, som skaber drømmerejser, healing og hvid magi kan også producere religiøse 

sekter, der begår kollektivt selvmord i junglen et sted i Guyana. 

4) MEMER er tankestrukturer, der bestemmer, hvordan mennesker tænker og tager 

beslutninger. To personer under indflydelse af det samme (absolutistiske) MEME kan godt tro på 

noget meget forskelligt:  

”En kristen fanatiker der missionerer for kristendommen som eneste sandhed er i det samme 

MEME som en muslimsk fanatiker, der missionerer tilsvarende for islam”. 

5) MEMER kan lyse op eller svækkes i takt med, at livsomstændighederne forandre sig. 

6) Den menneskelige bevidsthedsevolution der udtrykkes i de 8 kendte MEMER, strækker sig fra: 

1) Mindre komplekst til mere komplekst  

2) Overlevelse i vildmarken til surfing på cyberspace 

3) Et lille stykke opdyrket jord til den globale landsby og cyberspace                                                                                                        
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SD-coachen ved, at hvert eneste MEME på spiralen har sit eget unikke sæt af udfordringer og 

problemer, der skal bevidstgøres og bearbejdes. Han forstår, hvordan bestemte konflikter, 

samarbejdsproblemer, personlige udviklingskriser, turbulens og stress på arbejdspladsen, 

ledelsesudfordringer, dysfunktionelle familiemønstre, organisationshierarkier, ambitions- og 

karriereblokeringer osv. relaterer sig til de eksistenstilstande, hvert MEME udtrykker. SD-coachen 

ved endvidere, at en ændring i tænkning og adfærd hænger sammen med tilsynekomsten af nye 

MEMER – eller regression til tidligere niveauer. Med baggrund i denne viden kan coachen støtte 

klienten i at eliminere, ændre eller modificere de mønstre, der forhindre ham i at opdage og 

udnytte sit fulde potentiale. Dette forudsætter naturligvis, at coachen kender til MEMERNES 

indhold og dynamik, og han bør derfor være orienteret om: 

1) Hvorledes, og under hvilke omstændigheder, vækkes nye MEMER til live? 

2) Hvordan kan coachen fremme eller svække aktuelle MEMERS indflydelse på adfærd og 

overbevisninger hos klienten? 

3) Hvorfor er nogle MEMER åbne for påvirkning, mens andre totalt modsætter sig forandring? 

4) Hvordan kan coachen genkende, forstå og måske støtte den naturlige MEME-udvikling? 

5) Hvordan påvirker de forskellige MEMER på spiralen hinanden? 

Husk igen på, at hvert MEME har sit karakteristiske syn på tilværelsen og alle dens facetter. Og 

hvert MEME er formet af sine specifikke livsbetingelser. Det, der fungerer for en klient eller en 

organisation med rod i et MEME, vil typisk være for avanceret, eller for simpelt, for klienter og 

organisationer med udgangspunkt i andre MEMER. Og da MEMERNE, som ovenfor beskrevet, er 

hele systemer, vil reparationer, ændringer og fornyelse påvirke hele klientens/organisationens liv. 

Når ledere fx gennemgår lederudviklingskurser og andre personlighedsudviklende forløb, påvirker 

det også deres privatliv. Men lad os vende tilbage til de ovenstående 5 spørgsmål, der er helt 

centrale for den coach, som ønsker at supplere værktøjskassen med lidt SD-visdom. 
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Uanset hvilke MEMER vi befinder os i er vores tilstand afgørende for, hvilken grad af udvikling, der 

kan forventes. Som (SD) coach er det således vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke alle er lige 

åbne overfor, i stand til, eller klar til forandring. Nogle af os taler måske om forandring, uden at 

der sker noget særligt, mens andre stormer af sted. Nogle mennesker er meget åbne og 

modtagelige for nye inputs, mens andre stort set er imod alt. Mange af os har tendens til at 

indrette os indenfor rammerne af status quo eller den lukkede tilstand. Og hvis det er muligt, 

forbliver vi gerne her, i komfortzonen, så længe det lader sig gøre – indtil uforudsete og magtfulde 

kræfter skaber turbulens. Før coachen iværksætter et forandringsinitiativ, må han derfor først 

vurdere klientens, gruppens eller virksomhedens kapacitet i forhold til at udvikle sig i den ønskede 

retning. Konsulenten og coachen begår hyppigt den fejl, at foreslå standardiserede 

forandringstiltag eller forandringsteknikker, der virker på dem selv. SD giver mulighed for et 

bredere perspektiv og en mere præcis coaching. 

Hvis coachen kan spotte klientens MEME tilstand, kender han udfordringerne i forbindelse med et 

eventuelt MEME skift. Coachen kan justere vinklingen og indholdet af stillede spørgsmål, vurderer 

hvilken grad af forandring der er passende og hvor meget energi, processen vil kræve. Desuden 

kan han gøre sig en ide om omfanget af den stress, klienten vil opleve. Kvaliteten i arbejdet med 

klientens overbevisninger vil øges og tidsspildet ved håbløse diskussioner og dødsdømte 

målformuleringer mindskes. Herunder en kort gennemgang af de 3 tilstande: 

 

                                                                                                                                                 

STATUS 
QUO

ÅBEN LUKKET
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  ÅBEN: I den åbne tilstand besidder vi de fleste muligheder for bevidst 

tilpasning. Når det omgivende miljø og livsomstændighederne ændrer sig, ændre vi os tilsvarende. 

I virksomhedsregi svarer det til at handle og lede situationsbestemt. I den individuelle coaching 

svarer det til at møde klienten der, hvor han er. Vi trækker ubesværet på den MEME-visdom, der 

passer bedst til situationen, og vi har en konstruktiv, løsningsfokuseret og ind i mellem legende 

tilgang til de udfordringer, der dukker op. Vi ønsker at støtte manifesteringen af individuelle 

forskelle uden fastlåsning i vaneprægede mønstre og uunderbyggede antagelser. Vi ved, at 

forandring er uundgåelig og anerkender den rolle, de ydre livsbetingelser spiller for hver enkelt. Vi 

vil ofte være i stand til at bevæge os mellem flere MEMER på spiralen og både værdsætte og nyde 

dem alle – fra folklore og folkemusik på Ærø den ene dag til kontemplation over kvantefysik og 

cyberspace den næste. Vi er som regel gode til at lytte, tolerante overfor forskelle og ikke-

dømmende i vores omgang med andre. Ofte vil vi være engageret i at fjerne forhindringerne for 

den enkeltes, gruppens, virksomhedens eller samfundets trivsel. Vi kender fornemmelsen af at 

være i flow. Oftest vil dette absolutte fravær af modstand dog relatere sig til et bestemt emne 

(med mindre vi er totalt realiserede og oplyste). Vi kan således godt være åbne i forhold til 

ledelsesudvikling og organisatoriske anliggender, status quo når det drejer sig om forholdet til 

børnene og lukkede omkring seksualitet. 

 

  STATUS QUO: I denne tilstand ønsker vi at udfolde vores tilværelse indenfor 

de rammer, livet udstikker. Vi vil have det bedste ud af det, der er. Ind i mellem justerer vi 

grænserne en smule, men de grundlæggende antagelser forbliver uændret. Vi har adgang til 

underliggende MEMER men bevæger os sjælden mod mere komplekse systemer. Skønt livet til 

tider kan være besværligt og udfordrende, tilskyndes vi ikke til de store forandringstiltag og 

konkluderer: ”Sådan er livet nu engang, det er der ikke noget at gøre ved”. Vi har en række 
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redskaber til at tilpasse os omstændighederne men ikke til at ændre dem. SD coachen vil erfare, at 

denne manglende evne til forandring fører til frustration, fornægtelse og stress overalt i 

samfundet - lige fra mave- tarmproblemer og ægteskabskonflikter til recession og finanskrise.  

Ændrede livsomstændigheder gør os nervøse og usikre, men vi nytænker ikke og finder mere 

intelligente løsningsmodeller.  I stedet skruer vi op for det, vi altid har gjort og arbejder hårdere. 

 

 LUKKET: Her er alting sort-hvidt. Vi kan end ikke forestille os alternativer og 

presser med stor voldsomhed verdens mangfoldighed ind i vores egen lille baghave. Vi lukker 

døren til både fortidige og fremtidige MEMER på spiralen. Coachen kan typisk oplevede dette 

perspektiv hos politiske ekstremister, arbejdsnarkomaner og hårdkogte kriminelle (hvis nogle af 

disse mod forventning skulle ønske at blive coachet). Andre perspektiver og overbevisninger 

afvises totalt under parolen: ”Ethvert rationelt menneske vil tænke og handle som jeg”. Verden er 

fyldt til bristepunktet med idioter, kættere, overløbere og fjolser, der bare ikke fatter tingenes 

rette sammenhæng. De er alle sammen i ”dem-gruppen”. ”Os-gruppen” er forbeholdt en lille 

indercirkel af særligt udvalgte. Men dette lukkede system er ganske sårbart. Hvis coachen kommer 

til at skubbe for meget til et emne, hvorom denne lukkethed hersker, kan klienten bryde sammen, 

udvise manisk og panisk adfærd, et ubændigt raseri, vold, selvmord, alvorlig depression eller 

psykotiske tilbøjeligheder. Så det er ganske vigtigt at være opmærksom på sådanne ”små oaser af 

lukkethed” hos klienten. Coachen vil også bemærke, at klienten i den lukkede tilstand aldrig kan få 

nok – hans behov er aldrig fuldt ud tilfredsstillet. Han vil altid have mere - mere opmærksomhed, 

mere kærlighed, mere, mere …! 
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Coachen skal ikke forvente, at klienten kan tilegne sig perspektiver fra mere komplekse MEMER, 

hvis store, uløste problemer og trusselsbilleder præger den nuværende livsverden. Vi vil altid have 

en tendens til at fokusere på de udfordringer, der hersker på det dominerende eksistensniveau – 

der, hvor vi er lige nu. Hvis coachen er uopmærksom på dette og presser på for at etablere en 

mere kompleks tænkning, vil klienten (eller teamet, virksomheden m. m) ofte smække porten i og 

forskanse sig bag tykke mure af forsvar og benægtelse. Det er mere hensigtsmæssigt, hvis coachen 

bestræber sig på at aflæse problemstillingerne og løse dem på det nuværende niveau. Når 

klienten har etableret en vis grad af tryghed, en komfortzone, er forudsætningerne for at kravle op 

ad spiralen bedre. Et, blandt mange, eksempler på denne fremgangsmåde ses indenfor AI, hvor 

hele processens første trin handler om at fremdrage og ære det, der allerede virker. Denne 

oplevelse af værdi, tryghed, stabilitet, forudsigelighed og succes som følger heraf, inspirerer og 

motivere medarbejderne til at udfordre nye tilgange og tænkemåder. 

 

     

Der finder ikke forandring sted, før vi forstyrres tilstrækkeligt. Dvs. når vi oplever en øget afstand 

mellem de eksisterende livsbetingelser og vores evne til at håndtere dem. Når de gamle 

løsningsmodeller ikke længere er tilstrækkelige. Bølgerne går højt, stormvejret raser, og vores 

MEME-platform slår revner. Måske resulterer denne ”uorden” i et spring opad på spiralen – eller 
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måske nedad. Forstyrrelsen kunne fx skyldes voldsomme relationære udfordringer i forhold til 

vores partner, børn, arbejde eller os selv (fx i form af en livskrise). I virksomhedsregi kunne det 

handle om afsætningsproblemer, dalende produktivitet og kvalitetsforringelse. Og på 

samfundsniveau kunne problemer omkring øget kriminalitet, troskonflikter, politikerlede og 

finanskrise rokke tilstrækkeligt ved det velkendte og tvinge, eller inspirerer, os til at finde nye veje 

og nye løsninger. Coachens job er ofte at tilføre den ’rette mængde af forstyrrelse’, så en 

forandringsproces kickstartes, inden det hele ser alt for kaotisk ud. Forstyrrelsen må ikke være så 

voldsom, at klienten vælter, opgiver eller regrediere til tidligere eksistensniveauer. Denne balance 

er en ufordring for enhver, der arbejder med menneskelig udvikling. 

 

     

Blokeringer og forhindringer kan besværliggøre, endda umuliggøre, forandring. De skal op i lyset 

og identificeres. Herefter kan de elimineres, passiveres, neutraliseres eller omformuleres. Coachen 

vil hyppigt opleve, at klienten indledningsvist anklager sine omgivelser og det eksterne miljø. ”Det 

er de andres skyld – ikke min! Hvis jeg ikke blev behandlet så respektløst, ville jeg være disse 

problemer foruden. Samfundet er bunduretfærdigt” osv.  

Klienten er endnu ikke klar til at tage ansvaret for sin smerte og giver gavmildt bolden videre til 

andre. I realiteten lever forhindringerne og blokeringerne af vores egne projektioner, modstand, 

vrede og frygt. Det, vi modsætter os består! Når vi får ryddet op i det indre virvar, begynde det 

ydre som regel at falde på plads. Men coachen må kalkulere med den risiko, de konsekvenser, og 

den forbigående smerte der kan være forbundet med at fjerne blokeringer og forhindringer hos 

klienten eller i virksomheden. 
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Det er vigtigt, at coachen har fornemmelse for, hvad det er, der skaber problemer for klienten i 

forhold til det foretrukne MEME - og hvorfor problemerne opstår. Samtidig skal coachen 

tydeliggøre, hvilke nye ressourcer, der efterhånden viser sig, og hvordan de bedst kan anvendes 

for at takle udfordringerne mere hensigtsmæssigt. Via sin særlige (SD)indsigt, skal coachen støtte 

klienten i at forstå, hvorfor han oprindelig adopterede det aktuelle MEME og hvorfor, det 

efterhånden blev undermineret. Med sin indsigt og SD viden skaber coachen på den måde mening 

og sammenhæng hos den coachede, uden hvilken, det kan være meget svært at komme videre. Vi 

har nemlig brug for mentale, meningsfulde billeder af, hvordan tingene kunne forme og udvikle sig 

i netop vores livsverden. Denne trinvise, meningsskabende tilgang er essentiel ved overgangen til 

et nyt og mere komplekst system. 

Hvis de 5 beskrevne konditioner imødekommes behændigt af coachen, er det muligt, at et nyt 

MEME aktiveres hos klienten, i teamet/gruppen eller i virksomheden. Selve konsolideringsfasen er 

naturligvis også forskellig fra individ til individ og fra kultur til kultur. Jorden skal gødes før et nyt 

MEME kan slå frø, blomstre og konsolidere sig. Denne fase tager altid en rum tid og kan være både 

fortvivlende, vidunderlig, frustrerende og inspirerende. 

 

                                                                                                                                               

 

 

Før jeg tager hul på selve indholdet af de 8 MEMER, vil jeg beskrive de faser, et MEME undergår, 

når det udvikles, topper, afvikles og transformeres over i et nyt eksistensniveau.  
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Som allerede nævnt må coachen danne sig et overblik over, hvor han er, før kursen kan sættes 

mod det ønskede mål. Det er derfor helt afgørende at vide, hvor i de ovenstående 5 faser klienten 

eller organisationen befinder sig. Er tilstanden stabil og balanceret, præget af uvished og mange 

spørgsmål, fyldt til bristepunktet med vrede og frustrationer, eller er den inspireret og engageret? 

Faserne er universelle og et MEME gennemløber dem alle. SD identificerer på den måde 

forskellige tankesystemer – ikke mennesketyper. Og netop derfor kan vi godt være flere steder 

samtidig – ligesom vi så det ved de 3 MEME tilstande. Coachen kan i realiteten blive koblet på hvor 

som helst i denne fasestruktur, skønt mennesker generelt er mindre tilbøjelige til at søge hjælp og 

støtte i opgangstider. Men lad os kaste et blik på de enkelte faser: 

 

     

I denne fase er der er en relativ god balance mellem de livsbetingelser individet, gruppen eller 

organisationen er underkastet og evnen til at håndtere dem. De kræfter, der til andre tider kan 

skabe turbulens og kaos udligner hinanden for en tid. Det svarer lidt til en bropille, der holdes på 

1. ALFA 
FASEN

2. BETA 
FASEN

3. GAMMA 
FÆLDEN

4. DELTA 
BØLGEN

5. NY ALFA
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plads af et antal stålkabler, som hver især tilfører det præcise træk, der kræves for at opretholde 

den samlede balance, så broen bliver stående. De dynamiske kræfter er altså hverken elimineret 

eller forsvundet – de lurer lige under overfladen og bliver tydelige for enhver, hvis balancen tipper. 

Et sådant begyndende brud på harmonien oplever coachen fx, når der er krisetegn hos klienten, i 

parforholdet, i organisationen m.v. Entreprenøren ser det, når en bropille hælder faretruende, 

fordi et kabel eller to er sprunget. I Alfafasen hersker der altså en tilstand af dynamisk spænding 

under en relativ stabil overflade. For den enkelte opleves det som en tid præget af en vis fred, ro 

og forudsigelighed. Virksomheden klarer sig fint i sin niche. Samfundet møder befolkningens 

behov, og eventuelle udfordringer opvejes af tilførte ressourcer.  

Men eftersom forandring er en af tilværelsens grundregler, udfordres alfafasens stabilitet på et 

eller andet tidspunkt. Det kan bero på ydre faktorer som fx klimaet, sygdom og jordskælv. Eller 

balancen forstyrres af menneskeskabte begivenheder – krig, finanskrise, øget sundhed i 

befolkningen, mere fritid, et vidensamfund i fremmarch, det første barn, utroskab osv. Desuden 

kan lang tids stabilitet afstedkomme en vis kedsommelighed. Målet er nået, og der er ikke nogen 

særlige udfordringer tilbage. Denne tendens kan bl.a. observeres hos meget succesfulde sports- og 

erhvervsfolk, der tilsyneladende har opnået alt det, de nogensinde har drømt om. Men ”livets 

ulidelige lethed” kan vække, eller forstyrre, andre MEME systemer, som så begynder at rokke ved 

alfa-idyllen. 

 

I denne fase har uvisheden gjort sit indtog. Noget er helt forkert. Der er frustration, tvivl og mange 

spørgsmål. Den velkendte og trygge måde at håndtere tilværelsens udfordringer på, virker ikke 

helt optimalt. Verden er langsomt ved at blive et usikkert sted, og alt det der gav mening før, alt 

det der skulle vare for evigt, er ikke længere så sikkert. Der er måske tegn på stress og turbulens i 

ægteskabet. Arbejdet, der skulle vare hele livet, virker pludselig uinteressant og tungt. 
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Virksomheden begynder at miste nøglepersoner, og produktionen daler faretruende – uden 

påviselig grund. Nationen oplever øget kriminalitet, og borgernes generelle sikkerhed er pludselig 

under debat. De gentagne proklamationer om det gode live og den materielle rigdoms 

lykkebringende effekt krakelerer under vægten af budskabet om indre fred, Mindfulness og 

grænser for vækst. Det er alt sammen forandringer, der virkelig kan mærkes, men vi kan ikke uden 

videre påvise grunden til denne uro. Vi kan se den, mærke den, smage den og lugte den, men vi 

kan ikke forklare den. Og vi kan heller ikke forklare, hvorfor vi ikke kan forklare den.  

Når coachen møder klienter, virksomheder m.m. i denne fase: ”Fra Alfa til Beta”, ser han 

mennesker og organisationer, der forsøger at gøre mere af det samme. Der hersker stadig en 

urokkelig tro på, at alfa-systemet intet fejler, og store mængder ressourcer tilføres for at 

genoprette stabiliteten. Vi har endnu ikke opdaget, at visse livsomstændigheder som Alfa 

oprindeligt tog hånd om, har ændret sig. Alfa er blevet inkongruent – out of sync. I vores forsøg på 

at bevare Alfa, gør vi blot tingene værre. Og mod vores vilje bevæger vi os dybere og dybere ind i 

Beta. Coachen ser, hvordan klienten desperat søger at holde liv i gamle vaner og overbevisninger, 

skønt de ikke mere er hensigtsmæssige (ofte ledsaget af nostalgiske udbrud og lovprisning af ”de 

gode gamle dage”). Hvordan forældre med stor ildhu skruer op for kontrol og regler, når deres 

børn begynder at vise tegn på selvstændighed. Eller hvordan virksomheden søger at tiltrække og 

fastholde sine medarbejdere blot ved at øge lønningerne – det plejer jo at virke! 

 

      

 

 

Hvis coachen bliver tilkaldt i denne fase, vil han opleve vrede og håbløshed. Tingene har fået lov at 

udvikle sig til det værre, og den generelle tilstand er skiftet fra Beta til Gamma. Individet, parret 

eller virksomheden føler sig omgivet af uoverstigelige mure – fanget i et fængsel af vrede og 
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afmagt. Det er nu ganske tydeligt, hvor slemt det står til, og uanset om denne vurdering er korrekt 

eller ej, så afføder den en meget realistisk oplevelse af, hvad der gik galt og hvorfor. 

Især følelsen af afmagt og handlingslammelse er umådelig svær at bære, og disse tilstande giver 

ofte anledning til voldsom vrede og fjendtlighed. Klienten eller virksomheden føler sig indespærret 

i en lille lydtæt boble uden kontakt til omverdenen. Den spændingsfyldte tålmodighed, der 

herskede i BETA fasen: ”Vi håber på det bedste”, er erstattet af utålmodige og desperate krav om 

handling – nu! Der er intet at tabe. På dette stadie er det umuligt at genskabe tingene, som de var. 

Al energi bruges på at komme gennem dagen – på at overleve. Glem alt om fortiden og til pokker 

med fremtiden. Enhver må klare sig, som han bedst kan. Den gamle Alfa-idyl er væk for 

bestandigt. Individet og organisationen befinder sig i et frit fald – gammafælden er klappet i. For 

de fleste er denne fase forbigående, men nogle gør den til en livsstil. 

De barrierer coachen her konfronteres med hos klienten, eller i virksomheden, er som beskrevet 

meget voldsomme og ofte udagerende i deres natur. Klienten oplever måske en rungende 

håbløshed og vrede i forhold til sit urealiserede karriereønske, i forhold til en skilsmisse eller en 

midtvejskrise. Gammafasen kan også blive en realitet for den trofaste medarbejder, der pludseligt, 

og mod forventning, bliver fyret fra jobbet – uden tak og uden alternativer i sigte. Lige så ofte 

udløses gammafælden af indre psykologiske tilstande – fx gamle uløste konflikter og nag, lav 

selvtillid, voldsom skyldfølelse, mangel på gennemslagskraft, negative overbevisninger osv. 

Mønstre, der pga. ændrede livsomstændigheder blomstrer op, og kaster klienten og virksomheden 

ind i en kaotisk overlevelsesmanøvre. Hvis disse barrierer er tilstrækkeligt genstridige vil klienten 

eller organisationen bevæge sig i retning af det foregående eksistensniveau på spiralen – en 

såkaldt regression til mere enkle og primitive funktionsmåder.  

Det er vigtigt at nævne, at gammafælden ikke er uundgåelig. Med coachens hjælp kan klienten 

eller virksomheden spotte faresignalerne og handle før kollaps. Men det kræver en, der viser 

vejen, og det kræver viljen til at turde forlade gamma-glidebanen til fordel for en mere konstruktiv 

tilgang. Her kommer coachen ofte på arbejde, og han må bruge al sin kreativitet og 

indlevelsesevne. 
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Med coachens hjælp, eller med tiden, slår gammafængselets mure revner, og håbløsheden, 

vreden og afmagten drukner i Deltabølgens brus. Grænser brydes, barrierer overkommes, og vi 

begynder at tage ansvar for vores egen skæbne. Fortiden har ikke længere kontrol over nutiden, 

og vi oplever hurtige og mange forandringer. Individet, organisationen eller samfundet kan være 

nærmest ekstatisk i denne følelse af nyvunden frihed, og vi kaster os ud i store, halsbrækkende 

projekter og dristige forehavender. Fuld skrue og så derudad!  

SD-coachen vil dog vide, at denne fase, skønt glædelig, også rummer en række farer. Når 

glædesrusen fortager sig, begynder livets realiteter atter at røre på sig, og denne oplevelse kan ind 

i mellem skubbe os tilbage til Gamma. Sejrens sødme afløses af skuffelse og bitterhed, og 

barriererne står stadig blot godt kamufleret. Det, at kæmpe sig fri af Gammafældens greb, er ikke 

det samme som at bevæge sig ind i en ny alfa-tilstand. Skønt vi måske er blevet af med det, vi ikke 

kan lide, har vi ikke identificeret det, vi egentlig ønsker os. I stedet bevæger vi os måske blot fra 

den ene undertrykkende instans til den næste. De kan se forskellige ud men er i virkeligheden 

temmelig identiske: Kvinden, der med brug af alle de rette argumenter, forlader manden, fordi 

han slår hende – eller drikker for meget. Kort tid efter har hun fundet en ny mand, der gør det 

samme – eller han undertrykker hende økonomisk, er arbejdsnarkoman mv. Et andet eksempel er 

medarbejderen, der forlader sit arbejde for at prøve noget helt nyt. Efter en rum tid befinder han 

sig imidlertid i et job med de samme grundlæggende udfordringer, der kendetegnede det arbejde, 

han forlod (se fx Leonardo dicaprio i ”Revolutionary Road”).  

På globalt plan er Den franske Revolution et godt eksempel, ligesom så mange andre revolutioner 

er det. Vi er i realiteten underlagt det samme MEME, og forandringen var blot en illusion. SD-

coachen kan gennemskue denne snedige sammenhæng og medvirke til, at klienten opnår 

bevidsthed herom og efterfølgende introducere reelle muligheder for udvikling. 
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Når rutcheturen gennem Alfa, Beta, Gamma og Delta Bølgen er tilendebragt venter en ny 

konsolideringsfase. Al den ny viden, alle de dyrekøbte erfaringer klienten eller virksomheden har 

gjort sig begynder at falde i hak. Verden er atter i sync, og balancen mellem livsomstændigheder 

og MEMER er genoprettet. Her kan vi godt forledes til at tro, at vi har nået Nirvana eller 

Management-himlen. Dette er den ultimative sandhed, der er kommet for at blive. Nu er 

forandringens smertefulde faser en gang for alle overstået – endelig!  Men som beskrevet under 

den første fase, Alfa, ligger Beta på lur. Vi kan ikke blive her for evigt – spiralen har mange 

snoninger, og vi er hele tiden på vej 

 

 

Efter denne gennemgang af de vigtigste komponenter i SD vil jeg beskrive de specifikke træk og 

psykologiske mekanismer, der gør sig gældende i hver fase. Det vil blive fremhævet, hvilke særlige 

karaktertræk og tænkemåder coachen skal være opmærksom på i de enkelte MEMER. De 

kvaliteter, udfordringer og den adfærd, der kommer til udtryk på de forskellige eksistensniveauer 

vil blive uddybet og undersøgt. Denne viden er særdeles vigtig, når coachen skal identificere 

klientens eller virksomhedens dominerende livsverden. 

 

 

HVERT MEME HAR FÅET SIN HELT EGEN FARVE:  

 

                                                                           

8 MEMER = 8 FARVER 
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Som nævnt ovenfor har hvert eksistensniveau fået sin farve. Denne ide, at farvelægge de 

forskellige bevidsthedsniveauer, indgik ikke i Graves’ oprindelige udgave af modellen men kom til 

senere. Farverne har ikke nogen skjult eller underliggende betydning. De refererer altså ikke til 

chakrasystemerne, forskellige farveterapiformer, energifelter m.v. Dog forholder det sig således, 

at de kølige farver generelt er udtryk for mere autoritære, rigide, dogmatiske MEMER, mens de 

varme farver er mere fleksible. Alle MEMERNE udfylder en vigtige rolle i den menneskelige 

bevidsthedsudvikling, og ingen af dem kan undværes. Ken Wilber beskriver denne indbyrdes 

afhængighed i sin holon-teori, hvor biosfæren, fysiosfæren og en række andre sfære inddrages i en 

teori om alt det, der er. Deepak Chopra fortæller om et lignende system – her med fokus på vores 

gudstro og denne tros bevidsthedsspring. I SD anvendes som bekendt betegnelsen ”MEME” om 

det eksisterende verdensbillede. Herunder en uddybning af de 8 MEME-niveauer: 

 

 

   

Det første MEME på den menneskelige bevidsthedsspiral har fået farven Beige. På dette 

eksistensniveau genkendes vi som mennesker men næppe som nuancerede personligheder. Vi 

drives frem af kravet om basal, biologisk behovstilfredsstillelse: ”Føde, vand, varme, sex, 

sikkerhed” og livet handler primært om overlevelse. En stor del af vores adfærd er instinktstyret 



23 
 

fra hjernes dybere og ældre dele (reptilhjernen samt det limbiske system) uden udtalt behov for 

de højere hjernefunktioners reflektionsevne. Individet har ingen virkelig fornemmelse af et adskilt 

selv, da ”jeg, du, jer og det” dårligt kan skelnes. Et godt billede på dette MEME er det nyfødte barn 

og dets måde at være i verden på. I dag har det voksne individ normalt adgang til mange flere 

bevidsthedstilstande, men for tusindvis af år siden, i tidlige jæger- og samlerkulturer, herskede 

dette MEME og gav mennesket en række fordele i forhold til konkurrerende arter. I vores tid kan 

Beige observeres hos visse mentalt syge individer (fx Alzheimers), hos mennesker i chok, ved 

ekstreme tilstande af stress (fx pga. krig, sult- og naturkatastrofer eller meget voldsomme 

arbejdsbelastninger) og, som nævnt, hos nyfødte. Bortset fra sidstnævnte, handler det om 

regression til et tidligere eksistensniveau pga. belastende livsomstændigheder eller indre 

dysfunktionalitet. I denne tilstand har vi udelukkende brug for opmærksom omkring vores 

primære behov, der imødekommes med næring, omsorg, struktur og kropslig nærhed. 

 

   Den varierede brug af redskaber og våben var med til at understrege vores 

menneskelighed. Beige markerede et skred i bevidstheden og indvarslede noget helt nyt – OS! 

 

Dette MEME er ”før-sprogligt” og derfor ikke den traditionelle coach’ foretrukne domæne. 

Coaching kræver normalt kommunikation med ord, et relativt sundt menneske og evnen til 

refleksion. Alligevel kan der anvendes mange øvelser og teknikker i forbindelse med coaching, som 

refererer til Beige: Åndedrætsteknikker, øvelser baseret på lyd, smag eller følelse, 

eksponeringsteknikker mv. Dette MEME er ganske vist ikke sprogligt men reagerer altså på 

stemninger og sansninger. Ken Wilber fremfører i øvrigt, at vi på dette eksistenstrin har en særlig 

fornemmelse for fremtidige farer og trusler samt en unik rumlig og kropslig bevidsthed. Evner vi 

senere nedtoner eller helt glemmer, fordi de ikke længere er livsnødvendige.  



24 
 

Vi kan naturligvis ikke gennemføre et kognitivt coachingforløb, hvis klienten udelukkende 

udtrykker sig gennem dette MEME, men vi kan bruge det konstruktivt til at understøtte og 

supplere en sproglig, coachende proces. Stresscoachen kan i alvorlige tilfælde opleve, at dette 

MEME skal bringes i balance, før klienten overhovedet kan komme videre. Er stresscoaching en del 

af vores virke, bliver kropslige, nonverbale tilgange derfor af særlig stor betydning, inden mere 

sproglige og reflektionskrævende teknikker tages i anvendelse.  

 

                 

 

    

        

På et tidspunkt, engang i menneskehedens urtid, gennemløb vi de 5 faser i Beige for så at forlade 

dette MEME og konsoliderer os i et nyt. En iboende kraft, eller et guddommeligt forsyn, 

tilskyndede os til at klatrede opad spiralen og ind i en mytisk, magisk, lilla livsverden. Vi begyndte 

at tænke mere i årsag og virkning, forbinde fortid og nutid, og et udvidet følelsesregister gav rum 

til nye relationer, tilknytningsformer og trosstrukturer. Vores livsverden fyldtes med totemmer, 

frugtbarhedsritualer, åndevæsner, hellige steder, relikvier, mirakler, musik, dans og 

forfædredyrkelse. Floder, søer, bjerge, sten, våben og dyr var beboet af åndevæsner. Universet 

vibrerede af gode og onde kræfter, der gang på gang demonstrerer deres magt, mens vi med 

ærefrygt søgte at opretholde balancen gennem ritualer og ceremonier. For at føle os trygge, og for 

at magte denne organisering af hellige handlinger og opføre hellige monumenter, opstod 

klanen/stammen, hvor flere familier havde slået sig sammen. Behovet opstod for en bevidst, social 

struktur med regler og hierarkier. Den enkelte måtte ofre sig for hele klanens ve og vel, og det 

første kollektive MEME i menneskehedens bevidsthedshistorie var født.  
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    En af beboerne i det magiske univers - enhjørningen 

Coachen kan let støde på klienter, der bærer dette MEME i sig. Lilla mennesker er meget i 

følelserne og har normalt en veludviklet intuition – to egenskaber coachen bør understøtte og 

nære. Klienten udtrykker ikke sjældent en mystificeret sammenhæng mellem årsag og virkning og 

kunne indlysende finde værdi i horoskoper, englehealing, visualiseringer, kunst, danse- og 

trommeterapi, amuletter, sten, tarotkort osv. Det er altså følelsen og fornemmelsen (det 

kropslige) samt kreativiteten, der kendetegner dette MEME. Kropslige, sanselige tilgange samt 

historier og metaforer er derfor gode virkemidler i kontakten med klienten.  Det lilla perspektiv 

huser ofte en grad af etnocentrisme - mennesker, der værdsætter en tæt familiestruktur og 

værner om traditioner, folket, sproget, flaget, den fælles historie og loyaliteten overfor dem i os-

gruppen. Coachen skal altså ikke motivere klienten/virksomheden med personlige gevinster. Det 

handler primært om gruppen og fællesskabets trivsel. Når lilla søger hjælp, kan det netop hænge 

sammen med uindfriede forventninger i forhold til fællesskabets evne til at skabe tryghed og 

sikkerhed – eller et gryende ønske om at dyrke sin individualitet og skabe noget for sig selv 

(hvorved den lilla kontekst udfordres, med alt hvad dette måtte indebære). Hårdt presset kan lilla 

søge tilflugt i en frygtsom og bekymret livstilstand omgivet af ritualer, varsler og symbolik. Lilla og 

Blå har en del til fælles og en uddybet gennemgang af disse to farvers psykologi, kan læseren finde 

i beskrivelsen af den blå livsverden. 

I øvrigt er dette MEME karakteriseret ved et fravær af linær, struktureret tænkning (kommer først 

ved indgangen til det blå MEME), og coachen vil måske opleve, at klienten glemmer aftaler, 

hjemmearbejde, bestemte øvelser m.m. Det lilla tankemønstret handler mere om steder, 

mennesker og begivenheder end om klokkeslæt. Derfor kan fortid, nutid og fremtid ind i mellem 

flyde sammen. Coachen skal med andre ord en tur over i sin højre hjernehalvdel for at finde de 

kvaliteter, der matcher dette MEME. En rejse mange af os kunne have brug for!  
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I dag udtrykker dette MEME sig hyppigt i litteraturen og i filmens verden. Tænk blot på Walt Disney, 

Avatar, Ringenes Herre eller Wendy & Richard Pini’s tegneserier: ”Elf Quest”. Sidstnævnte beskriver 

gribende og detaljeret den lilla livsverdens magiske univers. 

 

 

    

Den lilla klan skaber tryghed og sikkerhed for gruppen. Når disse behov er dækkede, mister dette 

MEME noget af sin magiske, frygtbaserede sammenhængskraft, og individuelle kræfter slippes løs. 

En rå, upoleret, utæmmet ekspansionsiver indvarsler det røde MEMES opdukken på 

verdensarenaen. Det er jungleloven, der hersker, og kun den stærkeste overlever. 

Gennemslagskraftige og magtfulde krigsherrer overtager kontrollen og regerer impulsivt og uden 

skyld. Åndeverdenen erstattes af power-guder med et menneskelignende følelsesregister, og både 

Olympen og Valhalla vader i intriger, korruption og interne magtkampe. De dominerende værdier 

handler om heroisme og ære, der synes vigtigere end livet selv. Ingen og intet kan stoppe Rød, og 

de bekymre sig ikke om fremtiden. Hindres Rød alligevel i deres forehavende, overvældes de af 

negative følelser: Raseri, hævngerrighed, had og ubændig vrede. 

Hvor Lilla ærede og underlagde sig naturens kræfter, bestræber Rød sig på at overvinde og 

udnytte dem for egen vindings skyld - bjerget skal besejres, havet skal undertvinges og ørkenen 

krydses. Krigsførelse udmønter sig i hyppige episoder med massakre, voldtægt og plyndring. Den 

hurtigste, stærkeste og mest potente overlever, og da skyldfølelsen ikke trænger sig på i dette 
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MEME, er der ingen ende på brutaliteten. Hvor Lilla ofrede det individuelle selv for gruppens 

velfærd, fremhæves selvet og egoet med umådelig styrke i den røde livsverden. Dette MEME er 

det første i menneskehedens bevidsthedshistorie, der således lader selvet og individet komme til 

udtryk. I senere MEMER taler vi om assertion og selvrealisering. Men fundamentet støbes her, i 

det røde MEME, og udtrykker sig i rå erobringskraft, imperiebyggeri, opdagelsesrejser, 

pionervirksomhed og kolonialisering.  

 

   Den rå, udagerende maskuliniteten har kronede dage, og den røde 

livsverden emmer af testosteron og heroisme – den arketypiske mandehørm.   

 

Dette MEME repræsenterer imidlertid ikke en afskyelighed eller noget uønsket. Denne livsverden 

indtager sin berettigede plads i den menneskelige bevidsthedsudvikling. Rød er påkrævet for at 

bryde ud af Lillas selvopofrelse, fællesskabsdominans og traditionstænkning. Af samme grund er 

MEMET aktivt, når barnet, omkring 3-års alderen, begynder at udforske sin helt egen, personlige 

identitet og sine individuelle behov.  

Når coachen sidder overfor en klient, hvor dette MEME er på repertoiret, vil han typisk møde et 

menneske, der gerne vil ses, høres og hurtigt op ad rangstigen. Klienten er ikke præget af 

skyldfølelser men meget afhængig af ekstern anerkendelse. Røde mennesker er ofte meget 

charmerende, og charmen anvendes ikke sjældent til at opnå et bestemt resultat. Tålmodighed er 

en sjælden egenskab, og klienten er typisk rastløs og uvillig til at vente. Men sund Rød elsker sjov 

og ballade, er kreativ, fyldt med energi og frigjort. Derfor er Rød god til opstart af projekter, gode 

regelbrydere, gode til at tænke ud af boksen og gode til at udforske og nyde livet fuldt ud. Rød 

søger konstant at bevise sit værd gennem præstationsorienteret, ”heroisk” adfærd. Livet opleves 

som en række tests, prøvelser og udfordringer, hvor Røds maskulinitet, mandighed og 
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erobringsevne konstant afprøves og udfordres. I dag er der ikke mere den samme plads til denne 

uhæmmede selvudfoldelse, og dette giver naturligvis anledning til problemer for Rød. 

  Krigsherren, generalen, vikingen, kejseren, dragebetvingeren, rockstjerner fra 

70’erne og Rambo er alle eksempler på dette MEMES forbilleder og maskuline erobringstrang  

Coachen skal finde modet til at møde denne livsverden og sætte sig i respekt. Hvis Rød ikke nærer 

respekt for coachen er spillet ude, og sessionen tilfører ingen reel værdi. En anden kæmpe 

udfordring for coachen handler om, at Rød ikke kan se sig selv udefra – i helikopterperspektiv. 

Ego-involveringen er ekstrem høj, og klienten går øjeblikkeligt i forsvar, eller til angreb, hvis vigtige 

synspunkter udfordres eller undersøges. Fraværet af en mulig metaposition betyder endvidere, at 

ethvert udsagn tages meget personligt. Projektionen er ganske massiv, og det er altid de andres 

skyld. Derfor er en rolig og rationel tilgang, hvor tingene overvejes og belyses fra flere sider ikke på 

menuen.  

 

Det er min oplevelse, på baggrund af mine egne Røde og Orange klienter, at Rød (og Orange, men 

mere sofistikeret) ønsker at anvende sin viljekraft til at påvirke omverdenen uden selv at blive 

påvirket af denne. Omgivelserne skal laves om, kontrolleres, holdes tilbage, erobres uden det 

rokker ved Røds egen selvopfattelse. Opmærksomheden er altså rettet udad (apropos projektion) 

og manifesterer sig i ekspansionskraft og vitalitet. Denne ekstreme energiudladning sikre, at ingen 

kommer for tæt på – tæt nok på til at ”såre” Rød. Rød (og Orange) frygter nemlig at blive skadet 

eller at blive kontrolleret. Derfor tager de selv kontrollen. Rød/Orange ønsker at have overtaget, 

Note: Mange at de psykologiske aspekter, der er beskrevet i
forhold til de forskellige livsverdener indgår ikke direkte i
selve SD-tankesystemet. Det er mine egne konklusioner og
erfaringer efter mødet med klienter på de forskellige
eksistenstrin – eller viden hentet fra andre kilder.
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så de ikke ”overtages” og hæver derfor paraderne ved den mindste udsigt til farer. I Røds og 

Oranges livsverden tjener denne adfærd som et effektivt, ubevidst værn mod oplevelsen af 

sårbarhed, svaghed og magtesløshed.  Af samme grund kan Rød og Orange ikke nøjes med at 

vende denne energi udad. Den vendes også indad for at kontrollere uønskede følelser og impulser 

i at manifestere sig, og derved undgår Rød og Orange at mærke det, de ikke bryder sig om. Det er 

en ganske energikrævende proces, der kan udmatte klienten.  Disse følelser, tanker og impulser 

projiceres, benægtes, undertrykkes eller fortrænges, og coachen kan ind i mellem at opleve dette 

forsvar som en uoverstigelig mur, der omgiver klienten. Stort set alle benytter disse 

forsvarsmekanismer i et eller andet omfang – blot er de særligt udprægede hos Rød og Orange.  

 

  Spiralen er et af grundelementerne i universets arkitektur. Her ses en grafisk 

gengivelse af en spiralgalakse tusindvis af lysår ude i verdensrummet    

 

Coachen vil også typisk komme i kontakt med et indre, ubevidst raseri hos denne klienttype. Den 

ubevidste vrede skyldes især, at Rød/Orange tvinges til at lægge en dæmper på sig selv, på Selvet, 

pga. omverdenens moralske krav, forventninger og generelle etikette – og dette er et 

frontalangreb på Røds grundlæggende integritet. Denne selvbegrænsende adfærd og 

undertrykkelse af centrale livsytringer skaber aggressivitet og vrede hos klienten, og Rød har 

næsten altid problemer omkring disse temaer. Selvundertrykkelsen gør altså Rød og Orange 

rasende, men som regel ved de det ikke.  Det er denne aggression overfor omverdenen, coachen 

møder som det første. Arbejdes der videre herfra i forhold til klientens selvudvikling, vil det 

underliggende raseri blive tydeligere og tydeligere, og modstanden mod at indrømme egen 

sårbarhed, følelsesytringer og behov for omsorg vil mindskes. Det samme gælder trangen til at 

forcere og kontrollere tilværelsen, der ligeledes vil blive mindre udtalt efterhånden som den gamle 

frygt for at blive svigtet aftager (behovet, eller begæret, efter at mærke intensitet, kontrol og 

selvudfoldelse, får Rød og Orange til at forcere alting i deres liv). I en coachende eller terapeutisk 
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proces frisættes det ubevidste raseri således gradvist (og den energi der holder det nede), 

hvorefter klienten kan begynde at vise omverdenen mere tillid og rette sit fokus mod mere 

komplekse og hensigtsmæssige mål højere oppe på spiralen. 

 

    Også Rød udspillede sin rolle som det dominerende MEME, skønt det stadigvæk 

ses overalt, og Blå viste sig i horisonten. Nu skulle det være slut med Lillas polyteisme, Røds 

afgudsdyrkelse og individets uhæmmede selviscenesættelse 

       

 

 

 

   

       

En af de ældste, nedskrevne fysiske love fortæller, at reaktion kræver modreaktion. Et MEME i al 

sin glans rummer således kimen til sin modsætning (derfor den lille hvide plet i yin yang symbolets 

sorte felt – og den sorte plet i det hvide område). I SD-sammenhæng bliver der behov for et 

MEME, der kan stabilisere den tumultagtige rivalisering i Rød. Et MEME, der kan tøjle den 

selvcentrerede, kaotiske, skyldfrie impulsivitet og rå erobringslyst. Et MEME, der kan skabe orden, 

disciplin, mening, retfærdighed og formål. Tiden er kommet, hvor Gud den Almægtige, universets 

hersker, Skaberen af alt der findes, opløfter sin røst og maner til efterlevelse. 
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Denne Gud er mægtigere end alle de andre (af)guder og forlanger deres øjeblikkelige retræte. 

Mangel på efterlevelse sender synderen lukt i Helvede med udsigt til alverdens pinsler i al evighed. 

Det er skrap kost men nødvendigt for at tøjle Rød. Et øje i det høje ser alt og hører alt, og kun en 

udpræget skyldbevidsthed kan dæmpe Røds impulsivitet. Derfor finder skyldstemaet sit klimaks i 

Blå. Alt har et formål, en grund, og på den yderste dag afgøres vores skæbner. Her vil det vise sig, 

om vi har gjort os fortjent til straf eller belønning. Der er en konstant kamp mellem det gode og 

det onde om herredømmet over mennesket, og der er ingen plads til kompromisser. Et teologisk 

system definerer, hvad der er rigtigt, godt og sandt, og Røds impulsive selvpromovering erstattes 

af Blås selvopofrelse, underkastelse og fælles kamp for noget højere. I kristendommen bliver 

næstekærlig handling og ydmyghed et krav, og der udvikles sindrige love og regler desangående. 

Især i tidlig Blå, men ikke kun her, kan det udvikle sig til drabelige slag, når retfærdigheden, 

sandheden og den eneste guds myndighed skal forsvares. Denne kamp for de højeste principper 

finder både sted på slagmarken (mod kættere, og andre vildledte), i kirken, i familiens skød, på 

arbejdet og i venners lag.   Der er kun én vej – kun én sandhed – kun én Gud, og Blås mission her i 

livet er at udbrede dette budskab. 

 

   I Blås første fase var Rød stadigvæk stærk. 

Denne kombination gav liv til korsriddertanken, hvor Rød indgød ekspansionsiver og 

erobringstrang, mens Blå indgød formål, mening og kampen for en højere sag 

I dag ser vi mange eksempler på denne uforsonlige og kompromisløse efterlevelse af Loven, også i 

Danmark, skønt tendensen herhjemme som regel er en mere udviklet udgave af Blå. Men slet ikke 
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så få befinder sig i Blås første fase, hvor Rød stadigvæk blinker lystigt. Det være sig hardcore 

politiske aktivister, kristne, jøder, hinduer, buddhister, muslimer, freds- og miljøforkæmpere mv. 

Denne enstrengede fortolkning af de bagvedliggende trossætninger kan have fatale følger: 

”Hvis vi blot stræber efter en usmidig, negativ kontrol af vores ønsker uden at stimulere 

kærligheden, medfølelsen og hengivelsen til at modsvare dem, vil resultatet blive endnu mere 

tragisk. Dette er årsagen til, at man hos visse meget puritanske mennesker kan opleve 

pludselige overraskende selvmord og voldsomme, ukærlige handlinger. På en kold streng måde 

bestræber de sig på at være gode, det vil sige ikke at tænke slette tanker, og når de så begår fejl, 

hvad alle mennesker sommetider gør, kan de ikke klare denne ydmygelse, som dybest set er 

såret stolthed og deres egen indre tomhed” – citat: Patanjali.   

Ovenstående citat indkredser på rammende vis Blås grundlæggende frygt, der handler om at være 

uperfekt, ond, korrupt og mangelfuld. Derfor bliver det særligt vigtigt at leve samvittighedsfuldt, 

være god, dydig og have integritet. For at være ok som menneske, skal man gøre det rigtige. 

Når vi bevæger os længere ind i Blå, bliver denne trosradikalitet som regel mindre udtalt. MEMET 

ansporer til en ordnet tilværelse og demonstrerer en fornem evne til at stabilisere turbulens og 

kaos. Som regel opgives også forestillingen om at kunne bedømme tingene objektivt, mens 

kampen mod mangfoldigheden og relativiteten klinger af. I stedet for at være postulerende, 

belærende og ”docerende” bliver Blå indsigtsfuld og accepterende, mens livet efter bedste evne 

leves i overensstemmelse med samvittighedens og fornuftens stemme.  

På dette niveau er Blå ganske selvdisciplineret og etisk anlagt. I overensstemmelse med MEMETS 

idealer bliver Blå ofte et forbillede for andre, og beundres af mange pga. sin sandfærdige og 

velovervejede livsførelse – og sin tilsidesættelse af egne ønsker og behov. Samtidig har Blå, i 

denne fase, en beroligende og beskyttende virkning på livets og personlighedens mere kaotiske 

sider.  Derfor finder mange røde og tidligt-blå mænd kærligheden sammen med en ”sen-blå” 

kvinde, der med sin struktur, punktlighed og accepterende gemyt øver tiltrængt indflydelse på 

mandens lidt rodløse og ustrukturerede liv. Når dette MEME er sundt og i balance, ser vi altså 

eksempler på yderst veltilpassede, selvhjulpne og fredfyldte mennesker, der ved, hvorfor de er 

her, og hvad der er i vente – lige hvad Rød og tidlig Blå har brug for. 
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     Opad og opad går spiralen. Her ser vi Blå efterfulgt af Orange, Grøn og Gul. 

 

Coachen vil, som antydet, her stå overfor et menneske, hvor rigtigt eller forkert, sandt eller falsk, 

fylder mere end vi ser det i de andre MEMER: ”Du er i orden, du er god, hvis du gør det rigtige”. 

Klienten bruger derfor megen tid på at retfærdiggøre sine handlinger, og coachen må udvise stor 

tålmodighed. Det er nemlig yderst vigtigt for Blå ikke at handle i modstrid med sine 

overbevisninger og principper, og klienten kan bruge oceaner af tid på at lede efter en fornuftig 

grund til at gøre det, han føler, at han er nødt til at gøre. Denne trang til at gøre det rigtige og det 

sande, og vide hvad det vil sige at handle således, kræver, som vist ovenfor, en bevidst 

tilbageholdelse af uønskede sider og impulser – og tit står kroppens instinktive og seksuelle 

kræfter for skud, men det afhænger af trosindholdet.  

Denne restriktive tilgang (især tidlig Blå) stiller hyppigt coachen overfor et menneske, der har 

problemer med selvundertrykkelse, modstand og aggression – meget i tråd med Patanjalis 

observationer. Er klienten i den lukkede tilstand (se tidligere) vil coachen let komme til at opleve 

ham som rigid, sort-hvid og fastlåst i snævre holdningsmønstre samt evigt forsvarende og 

forklarende omkring sine standpunkter. I virkeligheden nærer klienten en dyb frygt for, at hans 

idealer, og dermed hans livsgrundlag, er falsk. Derfor sættes alt ind på at redde selvbilledet og 

eliminerer kritikken. Det er bl.a. grunden til, at kompromisser og forhandling om en tredje position 

er helt og aldeles udelukket.  

Af samme grund opleves klienten ofte som selvretfærdig, en smule bitter på livet og til tider 

menneskefjendsk. Vreden rettes både mod klienten selv, fordi han ikke lever op til egne idealer, og 

mod andre, fordi de er dovne og uansvarlige. Jo mere Blå bevæger sig imod den lukkede tilstand, 

jo mere rettes vreden udad. Samtidig gør Blå sig selv til overdommer i spørgsmålet om, hvad der 

er ret og vrang. Og oven i dette kommer, som omtalt, Blås oplevelse af, at andre ikke tager deres 

del af ansvaret og blot fjoller rundt, mens Blå selv må lave hele arbejdet. Dette gør Blå vred, men 

ofte oplever Blå ikke selv vreden og påstår sammenbidt, at han blot ønsker at få rede på op og 

ned, at få hold på de faktiske realiteter i den aktuelle sag – at få tingene på det rene. Tidlig Blå 
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håndterer situationen således, fordi han ikke bryder sig om at være emotionel. Alt det med 

følelser er ikke til at holde ud – det er kvindagtigt og tegn på svaghed. Det er i denne forbindelse 

ganske interessant, hvorledes tidlig Blå (og Rød), ofte har udviklet en iøjefaldende grad af stivhed i 

kroppen. Denne stivhed og mangel på fleksibilitet er både et billede på sindets struktur og et 

effektivt værn mod de uønskede, påtrængende følelser. 

 I denne fase kan Blå ligefrem blive besat af de dele af sig selv, som ønskes kontrolleret og fjernet 

(følelserne, impulserne mv.). Og ikke sjældent begynder Blå at reagere de undertrykte ønsker ud, 

samtidig med at de selvsamme handlinger fordømmes udadtil. Således kan klienten harcelere mod 

en sort-hvid gengivelse af et eller andet emne, mens han selv er yderst sort-hvid i sin tilgang. Eller 

skumme af vrede over det individuelle synspunkt og subjektiviteten, mens han selv er ekstrem 

subjektiv i sine meningstilkendegivelser. Eller, endnu værre, foretage overgreb mod mindreårige, 

skønt han til daglig prædiker om medfølelse og næstekærlighed. Men Blå i lukket tilstand kan ikke 

rigtig gennemskue sig selv. Han oplever, at han er objektiv, og at han kæmper for det sande.  

Lukket Blå kan simpelthen ikke se paradokset og svarer typisk: ”Jeg gør blot det nødvendige, det 

rette – det skriften foreskriver – for at leve retfærdigt på jorden og undgå straf i det hinsides.  

 

    Motiv fra bjergprædikenen, hvor Jesus blandt andet beretter, 

at det ikke er nok at overholde Loven. Motivet bag handlingen skal også være ”godt”. Alle de 

kendte større trosretninger har gennemgået, eller gennemgår, denne fase – Jødedommen, 

Hinduismen, Buddhismen, Islam mv. 
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 Hvis coachen møder Blå i status quo tilstanden, vil frygten for, at andre ikke tager hans leveregler 

og principper alvorligt være mere bevidst. Derfor skrues der yderligere op for argumentationen og 

kampen for at overbevise andre om rigtigheden i de fremførte synspunkter. Blå kan således sidde 

og forsvarer og forklarer sig selv i timevis, mens tilhørende undrende ser til. Klienten er meget 

seriøs og altid kampklar. Der bruges meget tid på at kommentere på omgivelserne og andre 

menneskers synspunkter, mens det på skrift og tale ihærdigt påpeges, hvad der er galt med dem. 

Højtravende snak, ivrig gestikuleren, endeløse monologer og en konstant forargelse over 

menneskehedens ufuldkommenhed præger Blås univers i denne fase.  

I virkeligheden frygter Blå, at andre skal opleve, at de ikke selv lever op til deres idealer. Derfor 

omgiver denne klienttype sig med dogmer, regler, paragraffer og trossætninger, der skal sikre, at 

han aldrig afviger fra det, han selv så ildfuldt taler og skriver om. På den måde bliver alt meget 

omstændigt, punktligt og metodisk, og (tidlig) Blå kan være meget lang tid om selv en lille opgave. 

Klienten bærer ofte på en skjult, uerkendt frustration over denne tvangsprægede adfærd og 

reagerer typisk med anspændthed og irritation. 

Handler det om Blå i parforholdet, vil coachen ofte møde en klient, der ubevidst drømmer om et 

fejlfrit forhold til en idealiseret partner (lukket tilstand og status quo). Tidlig Blå og Rød udvælger 

sig en ægtefælle, der kan skabe stabilitet i deres liv, som uddybet ovenfor. Ubevidst frygter 

klienten, at partneren overbelastes og får problemer, hvorved harmonien og sikkerheden i 

forholdet trues. Derfor kan klienten ligefrem komme til at presse partneren til at være stærk og 

leve op til kravene som stabiliserende midtpunkt. Samtaler, hvor partneren beretter om sine 

personlige problemer og vanskeligheder er derfor noget af det allerværste for Blå på dette trin. En 

grundlæggende frygt for at blive afvist og forladt samt en lurende ensomhedsfølelse får endvidere 

Blå til at lægge stor vægt på troskab, evig kærlighed og tilsvarende dyder. 

Blå i åben tilstand er fyldestgørende beskrevet ovenfor, og når klienten i denne fase får 

problemer, handler det som regel om manglende værdsættelse af egne behov og ønsker. Disse 

tilsidesættes og undertrykkes, og på et tidspunkt giver det problemer. Blå har simpelthen brug for 

at give sig selv (betingelsesløs) kærlighed – udenom alle idealerne og dyderne. Ellers får den 

nagende følelse af aldrig at gøre tingene godt nok (især tidlig Blå) samt oplevelsen af, at det er 

vigtigere at hjælpe andre end at finde sin egen sandhed (sen Blå), omsider bægeret til at flyde 
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over. Og kommer det så vidt, ser vi typisk følelsesmæssige kriser og depressive tilstande hos sen 

Blå. Det bliver simpelthen for anstrengende at balancere mellem fordømmelse og retfærd på den 

ene side og medfølelse på den anden - mellem fejlfinding og skyldsplacering og ægte indlevelse. 

Det bliver ulideligt at være så nøjeregnende med sig selv – evig og altid. 

  Moses modtager de 10 bud. Et arketypisk eksempel på 

indførelsen af struktur, regler, påbud, forbud samt en almægtig gud, der ser alt og 

dømmer over skyld og skæbne – tidlig Blå 

I øvrigt fungerer Blå bedst arbejdsmæssigt, når de får at vide, hvordan tingene skal gøres, og 

coachen vil opleve, at straf og påtale for manglende pligtopfyldelse er meningsgivende for denne 

klienttype. Blå vil, som nævnt, ofte føle skyld og mener, at de bør føle skyld. Karakterer, rang og 

koder er vellidt, og mange blå mennesker føler sig tiltrukket af ”The Secret”. Hvis Blå presses og 

stresses tilstrækkeligt, regredierer de til tidlige stadier i fasen. Denne glidetur tilbage langs spiralen 

kommer til udtryk i selvretfærdige korstog mod udvalgte emner og persongrupper - dæmonisering 

af ”fjenden” og idealisering af de ”sande venner” – altså tidlig/lukket Blå. Rød er atter aktiv og 

med til at sætte dagsordenen, indtil klienten på ny arbejder sig opad spiralen og forhåbentlig, med 

coachens hjælp, kommer endnu et skridt videre på sin uendelige bevidsthedsvandring.                                                                                                                                    
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På et tidspunkt, omkring slutningen af Middelalderen, blev den blå livsverden undergravet af sine 

egne hierarkier, sakramenter, dogmer, formaliteter og rigide strukturer. Det individuelle selv 

krævede endnu engang råderum og udtryksmulighed. Historikere kalder denne nye 

bevidsthedsverden for Renæssancen og Oplysningstiden. Røds oprindelige trang til at udleve 

selvets impulsivitet og begær er imidlertid blevet dæmpet af Blås regeldominans, sandhedspatent, 

stabilitet, skyldsbevidsthed og kamp for en meningsfuld sag. Resultatet af dette blårøde miks er 

kernen og drivkraften bag Oranges evne til, via målrettede og ekspansiv markedsføring, at 

manifestere sig overalt på kloden i dag. Vi skal meget lang ud på landet for at møde mennesker, 

der ikke har hørt om Coca Cola og MTV. Adfærden i dette MEME er således præget af 

efterladenskaberne fra Røds ekstreme selvudfoldelse. Men turen gennem Blå har rundet Røds 

hjørner, og det aggressive er blevet assertivt. Rå, upoleret magtanvendelse er blevet til 

udspekuleret kalkule. Det er ikke mere Røds: ”Skide være med konsekvenserne”, der hersker, men 

en fornemmelse for, at ens egne ideer altid er de bedste. Og hvor Blå især handlede om at adlyde 

et højeste bud, handler Orange mere om at skabe succes, om at lykkes og om at skabe rammerne 

for en høj grad af selvudfoldelse. Troen på dogmer og autoriteter afløses gradvist af troen på 

eksperimentelle data, teknologi og videnskabelige metoder. Det er handlingens relative succes, 

der afgør, hvad der er rigtigt og formålstjenligt og ikke en højere magt. Derfor har vi en masse 

orange litteratur med titler som: ”Hjælp til selvhjælp”. ”Hvordan du får succes”. ”Bliv rig på 

rekordtid”. ”Væk giganten i dit indre”. ”Stram ballerne” osv. 

 

   Materiel rigdom, autonomi og personlig succes er vigtigt i dette MEME 
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Coachen vil typisk møde en klient af selvhjælpstypen med god selvtillid (”jeg har ret”) og hang til 

iværksætteri og opstart af nye projekter. Orange hungrer nemlig efter muligheder for at udtrykke 

sig, eksekvere, være uafhængig og i kontrol. Der er ikke plads til skyldsbevidsthed og tidsspilde. 

Manden tager føringen i flokken, og kvinden ved, hvad hun vil have – og hvordan hun får det. 

Sejrens sødme og erobrede markedsandele er sande gevinster i dette MEME, andenpladsen tæller 

ikke. Orange tror på ideen om kalkulerede risici og ”Hvem intet vover, intet vinder” sloganet.  

Orange er god til at multitaske og kan godt lide en bonus, kaviar, Gucci og smarte biler – med 

andre ord: ”Det gode liv”. Klienten vil ofte have gode evner i forbindelse med detaljeret, 

disciplineret og fokuseret problemløsning. Han optræder pragmatisk og åbner nye muligheder. 

Orange elsker nemlig at udforske og opdage nyt og tror på den menneskelige gennemslagskraft via 

hårdt arbejde og eksperimenter omkring bedste løsning. Denne MEME-type er som regel ganske 

karismatisk og særdeles god til at skabe følgeskab omkring sine projekter. De besidder en enorm 

viljestyrke og vitalitet og føler sig levende og godt tilpas, når disse egenskaber får lov at udfolde 

sig. Derfor vi Orange typisk skabe forandring og sætte sit tydelige præg på omgivelserne. Men 

dette energioverskud, denne styrke og ihærdighed, bruges også til at stoppe andre mennesker i at 

komme for tæt på. Ligesom vi så hos Rød, er det nemlig vigtigt for Orange ikke at blive såret eller 

kontrolleret af andre – og ikke at lide overlast. Derfor investerer denne klient meget energi på at 

beskytte sig selv og være herre over sin egen retning i livet. Magten skal bevares og øges, det er 

vigtigt at have ledelsen, og for at være ok som menneske skal man være stærk, vital og have 

kontrol over tingene.  

 

   Orange er både fokuseret og målrettet. De søger efter den bedste løsning og 

elsker at ramme plet. Orange er med for at vinde og nyder konkurrencen 
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Disse åbenbare kvaliteter vil som regel påvirke produktionstallene i virksomheden positivt. Men 

Orange følger ikke altid sine initiativer til dørs – det er jagten, der fænger, ikke den efterfølgende 

implementering og stabilisering af initiativet. Orange forstår, hvad der kræves men kan ikke altid 

holde fokus længe nok til at indfri kravene. Orange kan derfor med fordel alliere sig med Blå (eller 

Grøn), der netop er god til struktur og planlægning.  

Hvis coachen møder en Orange klient i den åbne tilstand, vil vedkommende typisk være kvik, klar 

til at møde en masse udfordringer og fyldt med gå-på-mod. Han udstråler en oprigtig glæde ved 

livet og får en hel masse ting til at ske. Coachen vil opleve klienten som meget selvbestemmende 

og myndig, direkte og ressourcefuld med udprægede lederegenskaber. Orange har i denne fase 

begge ben på jorden og siger og gør en masse fornuftige ting. Klienten er ikke bange for at sige sin 

mening og er ikke afhængig af at gøre alle tilfredse. Skønt der er en tendens til at opprioritere 

bestemte menneskers interesser, vil Orange på dette niveau stærkt bidrage til en bedre tilværelse 

for alle. Klienten styrker stadig sit selvbillede gennem handling og præstation men er også optaget 

af at hjælpe andre og styrke dem i at forbinde sig med deres kvaliteter – og gode, konstruktive 

projekter bliver søsat og gennemført. Den grundlæggende ide om, at omverdenen altid skal 

kontrolleres er ikke så dominerende, eller måske helt væk, hvorfor sinds- og kropspanseret helt 

eller delvist kan aflægges. Det giver Orange mulighed for at arbejde med sin hjerteenergi og 

dermed dyrke evnen til at vise storsind og hengive sig. Og en dag, ganske pludseligt, modtager 

Orange en berøring eller et kram fra ham/hende, der ellers plejer at holde sig lidt på afstand. Disse 

selvudviklingsønsker opstår ganske ofte hos åben Orange, som derfor opsøger en coach, en 

terapeut eller finder på noget andet inspirerende. 

    Åben Orange begynder at lede efter nøglen til sit hjerte – den nøgle, der 

blev gemt meget langt væk engang for mange år siden 

I status quo tilstanden er Orange præget af en vis bekymring i forhold til sit virke. I den åbne 

tilstand var processen nærmest i flow, men her bliver klienten usikker på, om han rent faktisk 
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magter at gennemføre sine ideer – eller udfylde sin rolle som leder, forsøger, igangsætter mv. Det 

kan bekymre Orange om midlerne og ressourcerne er til rådighed eller om evnerne i virkeligheden 

rækker. For at beskytte sit selvbillede undgår klienten imidlertid at snakke om de følelsesmæssige 

aspekter og søger i stedet at kompensere med snedighed og øget konkurrenceaktivitet. I 

kombination med en vis alvor og saglighed håber Orange af den vej at fremskaffe de ønskede 

ressourcer. Coachen møder altså klienten i en tilstand, hvor han er bange for, om han får nok, og 

om andre vil værdsætte ham tilstrækkeligt. Derfor investerer Orange på dette niveau en del tid i at 

overbevise andre om sit værd. Går det ikke efter hensigten, vil klienten typisk bruge hvide løgne, 

bluf og sømandshistorier for at vinde den anden for sin sag, og han er ganske grandios og 

selvforherligende i sit udtryk. Ganske tit afsløres Orange i sit forehavende og kommer til at fremstå 

som utroværdig og dobbeltbundet. Der tages derfor endnu hårdere midler i brug – fx afpresning, 

magtdemonstrationer, tvang og trusler – kombineret med hyppige vredesudbrud og 

tilsidesættelse af fællesaftaler, overenskomster, krav mv. I denne fase er Orange ikke let at være 

sammen med, og klienten er på vej ind i den lukkede tilstand. 

I den lukkede tilstand har Orange ikke tillid til noget eller nogen som helst. Inderst inde føler 

klienten sig afvist og svigtet og krop- og sindspanseret bliver næsten uigennemtrængeligt. Vold og 

hævn samt et desperat forsøg på at beskytte sig selv præger klienten. Formodede fjender 

udsættes for angreb og repressalier og respekten for andres grænser er helt forsvundet. Coachen 

møder altså et menneske, der optræder lovløst og meget udagerende. For at holde sammen på sig 

selv fremmaner klienten en forestilling om egen usårlighed, og dette kan være ganske farligt for 

både ham selv og andre. Frygten for at blive kontrolleret eller overvundet er i peak-fasen, og i 

værste fald kan Orange lemlæste eller myrde andre for ikke selv at blive beskadiget. 

   Jo tættere Orange kommer på lukket tilstand, jo mere udpræget og 

fremtrædende er behovet for eksklusivitet og statussymboler 
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Generelt bliver Orange let distraheret eller urolig og skal lige lave et opkald eller tjekke mails. I 

status quo og i lukket tilstand er Orange ofte fraværende i stedet for nærværende, når folk har 

problemer og siger måske: ”Kan du ikke tage vare på dig selv? ”Så tag dog at blive voksen”. 

Skilsmisseadvokater har kronede dage i dette MEME, da Oranges selvpromovering giver anledning 

til nogle heftige konfrontationer i direktionslokalet – og i dobbeltsengen.  

Orange har det som regel bedre med ideer og genstande end med mennesker, og det er netop 

den interpersonelle kompetence, der er det ømme punkt. Men det er omsonst for coachen at 

påtvinge Orange teambuilding m.m. (skønt HR ofte gør det alligevel). Orange påskønner og 

anerkender ganske vist teamets resultater men bliver aldrig selv en del af gruppen. Det skyldes 

især, at Orange ønsker at være uafhængig af ”snærende bånd” påført af relationen til andre - eller 

af virksomhedens regelkultur. Det er også derfor at selv åben Orange, efter en rum tid, vinker 

farvel til sin ægtefælle for at føle sig fri og få luft under vingerne.  

  Orange har det ikke godt med begrænsninger. De trives bedst oppe i 

det tynde luftlag, hvor der er plads til at brede vingerne ud og selv bestemme 

Coachen vil opleve, at den orange klient kan udvise megen vrede og aggressivitet, hvis 

selvstændigheden og uafhængigheden trues eller begrænses af andre – fx af ægtefællen eller den 

overordnede. Dog har klienten som regel en vis forståelse for, at autoriteter ikke totalt kan afvises 

(pga. turen gennem Blå). Derfor udtrykkes vreden hyppigt som sarkasme, yderst selektive 

fortolkninger af forskellige hændelser og manipulation af kendsgerningerne. Orange skaber derfor 

tit en vis distance til omgivelserne. Og pga. af sin rastløshed, sin kritiske og konstant evaluerende 

adfærd og sin fejlfindingstrang, er Orange sjældent involveret i virkelige tætte, tillidsfulde 

relationer. Først i åben tilstand synes dette at være en reel option. 
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Et af Oranges grundlæggende problemer handler, som omtalt, om at få tilstrækkelig feedback til at 

nære grandiositeten: ”Fortæl mig, hvad du synes om mig”. Kritikken afvises dog prompte, hvis den 

ikke matcher Oranges forventninger. Derfor kan denne klienttypes livsverden kollapse, hvis 

omverdenens mangel på beundring og komplimenter bliver for graverende. Orange (og Rød) 

nærer også det grandiose grundmønster ved hyppigt at fortælle idealiserede historier om sig selv 

og tillægge sine personlige egenskaber meget stor betydning. Eller Orange/Rød beretter om 

umådelige bedrifter der vækker beundring, ros og anerkendelse hos tilhørende (status quo).  

Dette forsvars grundlæggende funktion er at beskytte Orange og Rød fra en gammel og 

fundamental følelse af skam – følelsen af ikke at være ok som menneske (jvf. grandiositeten som 

et værn mod depressionen, og depressionen som et værn mod selvtabet – citat: Alice Miller). 

Skam handler nemlig om den, vi er. Skyld, derimod, handler mere om det vi gør, og finder sit 

højdepunkt i Blå. Coachen møder derfor ofte den orange klient, når dennes mentale livsverden 

begynder at slå revner. Når trangen til selvbeskyttelse og selvstændighed, for aldrig at være 

afhængig, kammer over og bliver til ensomhed og isolation. Når kampen mod en fjendtlig verden, 

og anstrengelsen for hele tiden at hævde sig, bliver for meget - og når den eskalerende, 

præstationsorienterede og udagerende orange aktivitet resulterer i deciderede stressrelaterede 

tilstande som fx kredsløbsforstyrrelser, mavetarmproblemer, søvnproblemer, tankemylder eller 

knas i parforholdet. Dette MEME er i sandhed den moderne tilværelses moder.  

 

    Den travle, succesrige, opfindsomme og lidt distancerede projektmager 

udtrykker på fornemste vis dette MEME i status quo. Orange er i voldsom vækst overalt på 

kloden og skaber mange udfordringer – udfordringer der passer fint til bevidsthedsindholdet i 

den næste livsverden: Grøn 
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Grøn er den sidste livsverden på spiralens første del. Herefter sker der et altoverskyggende 

paradigmespring op til Gul på spiralens anden del. Dette vil blive beskrevet nærmere på et senere 

tidspunkt. Men givet er det, at vi atter er i hænderne på et kollektivt MEME – ligesom Lilla og Blå 

var det. Dog er den grad af rigiditet, intolerance, dogmatik og ideologi, som kunne præge de 

tidligere, kollektive eksistensniveauer næsten forsvundet – eller kommer til udtryk på anden vis. 

Absolutismen i den gængse forstand er et minde blot. Det har turen gennem Rød og Orange sørget 

for. Som vi senere skal se, er der stadig mange små ”forståelsesbokse”, men de er blevet mere 

elastiske. Alle forbuddene og påbuddene er blødt kraftigt op og de massive meningsbarrierer er 

blevet mere transparente. Men, som vi senere skal se, er der stadigvæk plads til et smertefuldt rap 

over fingrene til den, der udviser for meget uafhængighed og søger at forlade gruppens fælles 

definitioner omkring moral, etik, fællesskab, miljøbevidsthed mv. 

Som regel manifesterer Grøn sig i kulturer, der efter en tur gennem Oranges materielle overflod 

oplever, at der mangler noget. Samtidig har prisen for at nå så langt været ganske høj, som vi så 

det beskrevet i forbindelse med den Orange livsverden. Mange får øjnene op for, at der stadig ikke 

hersker ligestilling blandt jordens befolkning - mange har meget mere, end de har brug for og 

mange meget mindre. Der stilles også skarpt på miljøet og den stigende forurening. Vi begynder at 

snakke om dyrevelfærd, indre værdier, en ligelig fordeling af ressourcerne, spiritualitet, flade 
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hierarkier på virksomheden og decentralisering. Hvis vi ønsker det, kan vi finde en dybere mening 

med livet og med os selv – især gennem forståelsen og værdsættelsen af det faktum, at vi alle 

både lige og lige vigtige. Vi er alle forbundet med hinanden, og vi kan nå stjernerne, hvis vi forener 

vores styrker og kompetencer. Kærlighed, fred, fryd og gammen til alle! 

En smule af skyldsbevidstheden fra Blå dukker op og prikker til samvittigheden, når det handler 

om udførelsen af Oranges manipulerende, selvpromoverende strategier. Det føles ikke helt så 

godt mere. Et af denne livsverdens rungende mantraer handler nemlig om, at alle skal have nok. 

 

  Greenpeace, Noa, Dyrenes Venner, Børns Velfærd og mange 

lignende organisationer er rundet af dette MEME 

 

Det er vigtigt at befri menneskeheden fra grådighed og dogmatik. I stedet lægges stor vægt på 

interpersonelle færdigheder som fx evnen til nærvær, empati, menneskelig indsigt og ægte 

indlevelse. I virksomhederne dukker nye ledelsesværktøjer op. Vi hører om HR, ledelsesbaseret 

coaching, AI, MUS-samtaler, trivselsseminarer, flade ledelsesstrukturer og endda Mindfulness. Selv 

den mest aggressive, orange entreprenørvirksomhed bliver nødt til at snuse til de bløde værdier. 

Nu skal arbejdet nemlig give mening for medarbejderen – han skal føle sig personligt engageret og 

tage ejerskab. Og gerne indgå i selvstyrende teams, projektgrupper, GRUS mv. Følelserne er 

kommet på dagsorden, skønt Orange krummer tæer og tidlig Blå bliver særdeles ilde til mode (den 

vedholdende debat om hvorvidt medarbejderen stadig udnyttes groft, blot mere raffineret og 

totalitært, vil jeg ikke uddybe her). Det økonomiske regnskab får følgeskab af et miljøregnskab og 

et videnregnskab. Virksomheden opererer pludseligt med flere bundlinjer.   
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Til nogles glæde, og andres sorg, erstatter Grøn de blå sandheder og den Orange videnskabelighed 

med en vis relativisme. Med så mange lige gode muligheder kan man ikke pege på én, der er den 

indlysende bedste. Enhver har ret på sin måde. Dette er et sandt mareridt for tidlig Blå og Orange. 

Grænserne blødes op, tanker modificeres, dialogen breder sig, og der skabes rum for talrige 

forståelser og fortolkninger af sandheder, der tidligere var hugget i granit. Samtidig hermed 

begynder vi at søge efter indre fred og harmoni – som modvægt til Oranges individuelle, 

stressfremkaldende, materielle fokus og Blås sandhedspatent. Men bliver vi hængende i denne 

fase af Grøn, kan vi let ende som den ofte karikerede, spirituelt søgende, der farer fra den ene 

Guru til den anden og konstant beretter om nye højdepunktsoplevelser. I så fald bevæger vi os 

ikke opad på spiralen, men det kan være ganske opløftende og intenst. 

I grøn fase er det kollektive altså igen på dagsordenen – med fuld skrue. Og jo mere Oranges 

individuelle livsytringer dæmpes, jo mere tager gruppen over. Men den grønne gruppe er mere 

åben end det udvidede familie- og klanfællesskab i Lilla, og den er foruden Blås doktrinære stillads. 

Turen igennem Rød og Orange har altså påvirket Grøns måde at være kollektiv på. Og samtidig er 

Grøn et naturligt svar på Orange og Røds problemer med isolation og ensomhed – og Lilla og Blås 

behov for at høre til 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Grøn byder også spiritualiteten velkommen efter dennes orange vinterhi. Dog uden Lillas 

åbenbare hang til mystik og Blås regelsæt. Det handler mere om indre harmoni og ydre balance i 

forhold til naturen, der ikke mere æres af frygt, eller pligt, men af respekt. Og vi opfordres til at 

dele, anerkende og forstå hinandens forskelligheder i åbenhedens og tolerancens navn. Men hvis 

dette kodeks overhøres, og et medlem af gruppen udviser anden adfærd og udfordre konsensus, 

kan Grøn ganske pludseligt, og måske lidt uventet, blive både skarp og rigid i sine krav til den 

formastelige. Og ønsket om at passe ind og føle sig accepteret i gruppen vil ofte overmande 
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trangen til yderligere at lufte et personligt synspunkt og eventuelt erklære sig uenig (denne 

gruppedominans gør naturligvis tidlig Blå og Orange rasende). Grøn kan således lægge stort pres 

på den enkelte, for at få ham til at bakke op bag de fælles beslutninger, og der udøves nærmest 

kollektiv tvang, skønt MEMETS idealer handler om tolerance, medbestemmelse, red jorden, vi er 

alle lige, hver har sin sandhed osv. Men i realiteten er der grænser for, hvor lige vi er. Skønt 

dogmatikken i realiteten er væk, oplever Grøn nemlig inderst inde at have fundet de vise sten, 

hvad angår kunsten at sameksistere. Grøns vej er ikke blot en vej blandt flere, det er vejen. På 

denne måde skimtes Lilla og Blås tilgang, i en lidt anden udformning, midt i Grøns livsverden, og 

minder os om, at vi stadig befinder os på spiralens første del, hvor vores eget perspektiv – når alt 

kommer til alt – er det eneste sande. 

   Skønt mange grænser er brudt ned, og sameksistens, kærlighed og 

økologi er på menuen i dette MEME, så tager vi høretelefonerne på, hvis den enkelte udtrykker 

gruppefremmede synspunkter. Hjælper tavshed eller reprimander ikke, trues vedkommende til 

sidst med udelukkelse fra fællesskabet – og det er jo aldrig sjovt! 

                                                                                                                               

Det er som regel denne gruppemoral, den kollektive skyld samt påbuddet om at være god, kærlig, 

tolerant, hjælpsom, uegennyttig, miljøbevidst mv., der på et tidspunkt skaber problemer i den 

grønne klients liv. Ude på virksomhederne, eller derhjemme, brænder Grøn ind i mellem ud, fordi 

de altid skal være så omsorgsfulde og hjælpsomme. Det kunne eksempelvis være her, coachen 

træder til. Lad os derfor kaste et blik på de psykologiske aspekter i denne livsverden – og hvorfor 

det kan gå galt, selvom det lyder så godt. 

Ligesom vi så det hos Lilla og Blå, kan der være en pris forbundet med at involvere sig alt for meget 

i fællesskabet og identificerer sig fuldstændigt med gruppens værdier - også selvom værdierne er 

smukke og rigtige. Og da direkte udtryk for egne ønsker er ilde hørt, vælger Grøn ofte at 

manipulere andre i det skjulte for at dække deres egne emotionelle behov. Det kan være særdeles 
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svært for coachen at få klienten til at erkende dette, da Grøn i høj grad opfatter sig selv som 

næstekærlig og uegennyttig. Men dette selvbillede dækker reelt over voldsomme forventninger til 

andre og egne følelsesmæssige behov, der næppe er bevidste. En af de vigtigste følelser Grøn 

søger at hente i gruppen er oplevelsen af at have værdi – at være værdifuld. For er vi værdifulde, 

så har vi også gjort os fortjent til kærlighed. Ubevidst tror klienten altså, at han skal opnå denne 

kærlighed via det, han gør, og ikke via den, han er. Det virker som om Grøn siger: ”Jeg tror ikke på, 

at jeg rummer nogen værdi i mig selv”. Grøns positivitet og uselviskhed får på denne måde et 

skjult formål: At opnå kærlighed og værdi gennem en voldsom opmærksomhed på gruppens 

(andres) behov og gennem undertrykkelsen af egne.  

  spiralen snor sig gennem det grønne landskab på vej mod Gul 

Denne tilsidesættelse af de helt personlige behov tærer kraftigt på selvværdet, og det skaber en 

indre smerte. Men da smerten holdes ubevidst søger klienten i stedet i retningen af andres behov. 

På denne måde prøver Grøn at dulme sin egen uerkendte smerte ved at fokusere på andres. 

Denne adfærd resulterer som regel i en ond cirkel, der til sidst får Grøn til at søge støtte – det 

være sig på arbejdspladsen, hvor klienten er ved at slide sig op – både fysisk og psykisk - eller 

derhjemme, hvor det kun er ægtefællens følelser og behov, der fylder. Men Grøn skal som regel 

være hårdt presset, før de beder om følelsesmæssig hjælp og støtte fra andre. Ofte har klienten 

ikke, eller kun delvist, udviklet et sprog for helt personlige ønsker og lider af mangel på ægte 

selvkærlighed. Egne behov er et udtryk for egoisme og dermed forbudte! Af samme grund 

tolereres vrede og aggressivitet kun sjældent. I sin sunde form har disse to følelser jo netop til 

formål at signalere, hvad vi hver især vil finde os i – hvor grænsen går. Men vores personlige 

grænser er ikke interessante for Grøn – kun gruppens.  

Jo mere klienten har skruet op for denne adfærd, jo mere forventer han ubevidst at blive afvist. Og 

jo mere energi investerer han derfor i at få positive tilbagemeldinger fra gruppen, familien, 

arbejdspladsen, partiet, foreningen, klubben mv. I denne jagt på anerkendelse vil Grøn ofte skabe 
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sig et enormt socialt netværk uden dog at overkomme reel kontakt – eller han opbygger en 

bekendtskabskreds, hvor de personlige problemer er overskriften. Så er der nemlig brug for Grøn, 

som kan føle sig behøvet, værdifuld og elsket. 

Som vi har set det i de foregående livsverdener, vil coachen især møde klienter, der befinder sig i 

lukket tilstand eller i status quo. Grøn i åben tilstand har nemlig fundet ud af, at de gerne må gøre 

gode ting for sig selv – og at dette ikke er en uacceptabel, egoistisk handling men derimod et 

udtryk for selvkærlighed. Når Grøn kan give sig selv denne tiltrængte opmærksomhed, behøver de 

naturligvis ikke mere jagte den så desperat hos andre. Denne indsigt vil sætte klienten fri, og 

Grøns gode hjerte kan nu øse af al sin kærlighed uden at være så optaget af, hvad de får til 

gengæld. Og, paradoksalt nok, oplever Grøn endelig den betingelsesløse kærlighed, som hele tiden 

har været målet. I denne tilstand er Grøn ægte kærlige, hjælpsomme, generøse og omsorgsfulde, 

og andre mennesker drages af deres medfølelse og næstekærlighed.  Arbejdet med at hjælpe 

andre mennesker og lindre deres lidelser bliver en kilde til nærvær og personligt overskud. Grøn er 

i flow og drænes ikke for energi, som vi ofte ser det i de to andre positioner. Presses Grøn, kan de 

imidlertid godt ryge tilbage i deres gamle selvbillede: ”Jeg skal være opofrende, kærlig, 

omsorgsfuld, elsket af gruppen osv.” – angsten rører atter på sig. Men i åben tilstand vil Grøn have 

et grundigt kendskab til sig selv, kende faldgruberne og hurtigt kommer tilbage på sporet. 

     Naturen er som et lille barn - den skal værnes om og beskyttes                

I status quo tilstanden er Grøn optaget af at bekæmpe og undertrykke sine helt personlige 

(egoistiske) behov. Som beskrevet tager Grøn derfor ansvaret for andres lidelser og møder 

behovene der. Coachen vil typisk opleve, at klienten i denne fase er uafslappet, når talen falder på 

de personlige følelser. Det er ganske ubehageligt for Grøn, når fokus rettes denne vej, og klienten 

vil prøve at aflede opmærksomheden ved at snakke om andres problemer og eventuelt fremstille 

sig selv som offer. På den måde undgår klienten desuden at tage stilling til den indre konflikt, der 

nødvendigvis må være mellem de behov, de reelt har, og de principper, de har indrettet deres liv 

efter. Nogle grønne klienter styrker ligefrem dette forsvar ved til overmåde at dyrke forskellige 



49 
 

moralske idealer og trosretninger (så lugter det lidt af Blå igen) ledsaget af en benhård 

selvransagelse. ”Sådan sikre jeg mig at være vellidt – sådan sikre jeg mig, at der er behov for mig”, 

tænker Grøn. Hvis det udarter, kan vreden over blot at være en hjælpefunktion, uden at kunne 

sige fra, vise sig i kroppen – eller Grøn prøver at give de andre skyldfølelse og henlede 

opmærksomheden på alt det gode, de gør. I det grønne fællesskab virker dette dog sjældent, da 

de andre i gruppen tumler med de samme uerkendte problemer og behov. 

 

 

 

I lukket tilstand oplever Grøn, at andre overhovedet ikke interessere sig for dem. Dette er, som 

beskrevet, Grøns største frygt, og følelsen af værdiløshed bliver ganske svær at holde på afstand. 

For alligevel at klare skærene, stempler Grøn de andre som kolde, ufølsomme, egoistiske og 

utaknemmelige. På den måde bliver Grøn et offer for andres uretfærdighed og håber på 

medlidenhed der, hvor kærligheden udeblev: ”Når jeg har lidt så meget, og gået så meget 

igennem, så må jeg være berettiget til hvad som helst”. Det handler især om at gøre andre 

afhængige, så de ikke pludselig forsvinder. I lukket tilstand kan Grøn være ganske ufølsom og 

brutal i deres måde at lave tilknytning på – stik imod egne principper. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

NOTE: Det kræver en god portion erfaring og indsigt at skelne
mellem klienternes forskellige grundmønstre, når hensigten
er den samme. Fx er både Rød og Grøns strategi at kontrollere
og undertrykke uønskede følelser og impulser - men af ganske
forskellige årsager!
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Grøn markerer afslutningen på de første seks livsverdener. Og skønt tilsynekomsten af hvert 

eneste MEME var et vældigt skridt i den menneskelige bevidsthedsudvikling, er overgangen fra 

Grøn til Gul et kvantespring – springet fra at overkomme tilværelsen til ”at være”. De kommende 

to MEMER har alle de underliggende MEMERS ressourcer og tankesystemer til rådighed men 

uden at været bundet af dem. MEMERNE på spiralens anden del er således ikke begrænset af 

tankemønstrene i de foregående livsverdener og derfor øges evnen til kompleks tænkning, 

manøvredygtighed og situationsbestemt tilgang markant – ”what a great leap for mankind”. 

Udforskningen af de sidste to MEMER vil belyse denne bevidsthedsrevolution nærmere. 

     ”Det er som et musikalsk tema, en velkendt melodi, der 

gentages - blot i en helt anden toneart”.   

 

 

 

    

Når gul manifesterer sig i bevidstheden, deponeres de foregående MEMERS individuelle og 

kollektive systemer på et sikkert sted. De kan hentes frem, når som helst situationen kræver det, 

men uden at de overtager kontrollen. Formålet med tilværelsen i den gule livsverden er således at 

være uafhængig inden for rimelighedens grænser, at indhente mest mulig relevant viden samt 
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nære ægte omsorg for både sig selv og andre – alt sammen på én gang. Gul magter nemlig at 

opleve livets fylde på mange planer og søger at opdyrke integrative og åbne systemer. Diversiteten 

skræmmer ikke, tværtimod. Gul oplever det totale selvansvar på sin livsfærd og stræber ikke 

længere efter at ”eje” eller at ”gøre”. Andres holdninger er ikke længere altafgørende, blot 

interessante (i Guls første fase betyder andres meninger dog stadig en hel del, men dette behov 

aftager gradvist).  Og da Gul ikke længere er så afhængige af anerkendelse og ros, er de netop i 

stand til at modtage den - uden tilknytning og uden skjulte forventninger og dagsordener. Denne 

frihed sætter Gul i stand til at vælge sin egen livsvej og gøre det nødvendige – lige præcis det 

situationen kræver. Hverken Røds hårdkogte erobringsiver, Blås absolutisme, Oranges trang til 

autonomi eller Grøns krav om konsensus kan begrænse Gul. I stedet vil Gul søge at støtte den 

enkelte i forhold til dennes helt unikke udgangspunkt. Hvis situationen kræver en 

fællesskabsorienteret tilgang, er det det, Gul gør. Er det bedste valg et individualiseret fokus, så er 

det det, Gul vælger. Gul kan være indfølende, lyttende og jeg-støttende det ene sted og kølig, 

direkte og barsk det andet. Det kommer alene an på, hvad der giver det mest optimale resultat. 

  

    ”Lad en muslim komme til mig og jeg gør ham til en bedre muslim. 

Lad en kristen komme til mig og jeg gør ham til en bedre kristen. Lad en jøde komme til mig og 

jeg gør ham til en bedre jøde” - Citat: Bhagavan i Bhagavad Gita 

 

Når den enkelte, gruppen eller virksomheden tænker gult får de som regel flere og bedre 

resultater på kortere tid og med færre anstrengelser. De vælger ofte tilgange, der overrasker 

andre og foreslår løsningsmodeller, ingen kunne have forestillet sig. Denne succes kan ikke alene 
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forklares på baggrund af øget effektivitet eller et tilsvarende rationale. Det handler mere om Guls 

fokus på funktionalitet og kompetence kombineret med fleksibilitet og spontanitet - samt et ønske 

om at understøtte den personlige frihed uden at skade andre eller promovere egne interesser. Gul 

tilstræber, med andre ord, at arbejde for sundhed og vækst overalt på spiralen. Denne 

fordomsfrie, åbne og integrative tilgang kræver uhindret adgang til de underliggende MEMER, og 

Guls verden er netop karakteriseret af både perspektivrigdom og flow. 

 

     Gul er som regel ganske belæste og særdeles velinformerede 

 

Mange vil nok hævde, at gul adfærd hos individet, i familien, i virksomheden og i samfundet er en 

utopi – et smukt tankespind. Men det gule MEME ligger latent i ethvert menneskes bevidsthed. 

Blot vækkes det så sjældent. Det er endnu kun de færreste, der tolerer, ja ligefrem nyder, 

paradokser og uvished. Og ganske få oplever, at en given situation reelt kan håndteres på mange 

forskellige måder, der hver især giver perfekt mening. Guls multidimensionelle tilgang giver 

således gyldighed til Blås søgen efter mening og formål i livet, Oranges behov for at være 

fremragende, Røds ønske om magt og erobringer og Lillas tilbøjelighed til at samle sig i en 

beskyttende kreds. Gul ved, at alle disse tilgange, når de er sunde, bidrager til at opretholde og 

styrke spiralen på alle dens planer. Det er som om at vi, for første gang, er i stand til at betragte 

alle livsverdenernes legitimitet – deres ret til at eksistere og deres nødvendighed for livets 

fortsættelse. I dette perspektiv er ingen ide for hellig til et eftersyn og efterfølgende opgradering 

til et højere funktionsniveau. Og dogmatik og fastlåst tænkning forsvinder, når Gul bryder frem. 

Selv Grøns rigiditet omkring konsensus og gruppens dominans aftager helt i Guls peakfase.  

 

                                        ”Nye tider kræver ny tænkning”                                             
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Gul formår altså at gribe ind i forhold til de udfordringer, problemer, konflikter og misforståelser, 

der opstår på de underliggende MEMER og mellem de underliggende MEMER indbyrdes. Pga. sine 

ressourcer og kompleksitet kan Gul stille ind på alle 6 MEMERS frekvens og forstå deres psykologi. 

Gul respekterer hvert eneste MEMES verdensanskuelse uden nødvendigvis at være enig. Og hver 

eneste livsverden opleves som endnu et skridt opad spiralen - men aldrig som det sidste. Vi er altid 

på vej - fra den ene tilstand til den næste. Gul er således det første MEME, der bidrager til 

sundhed overalt på spiralen uden at promovere sine egne ideer og særlige niche (hvilket altid 

medfører problemer andetsteds på spiralen). Clare W. Graves har bl.a. karakteriseret Gul således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guls evne til kompleks tænkning og situationsbestemt tilgang er ikke nødvendigvis funderet i en 

høj IQ eller formel uddannelse. Det handler mere om måden at indsamle information på – evnen 

til at indhente og tilføre visdom på mange niveauer. Gul besidder ofte stor mental styrke, overskud 

og disciplin, da udfordringerne og opgaverne kan være både omfangsrige og langvarige. Og de 

udviser både mod, nysgerrighed og en legende tilgang i udforskningen af det nye, det ukendte og 

det usikre.  

 

1.  Eksistensens etik er grundlaget for al adfærd, da den er forankret i visdom og realitet 

2. Det, der synes rigtigt i dag synes ikke nødvendigvis rigtigt i morgen 

3. Hvis det passer ind i den aktuelle virkelighed at være glad, så er det godt at være glad.     

Hvis det passer ind i den aktuelle virkelighed at opleve lidelse, så er lidelse en passende 

tilstand 

4. Hvis situationen kalder på autoritet, så er det godt at være en autoritet. Hvis den kalder 

på demokrati, så er det godt at være demokratisk. 

5. Guls værdier er udsprunget af selve livets storhed – ikke af individuelle interesser eller 

gruppeinteresser 
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   Gul er både følsom og stærk, blød og ubøjelig, rund og firkantet 

 

Gul har løsrevet sig fra fortidens lænker og kan derfor være primus motor i udformningen af helt 

nye, friske indsigter og handlemodeller. Det betyder ikke, at det gamle er uinteressant. Gul bygger 

hele sit virke på menneskehedens overvældende traditionsrigdom og på de fungerende 

tankesystemer – og Gul respekterer og ære denne arv. Blot er bindingen til et specifikt system 

forsvundet, hvorfor Gul kan tage det bedste fra hver livsverden og lave en ganske særlig cocktail, 

der er skræddersyet til individet, gruppen, virksomheden eller nationen. I Guls optik er der på den 

måde en hel række forskellige løsningsmodeller, der passer til forskellige steder på spiralen. Den 

valgte løsning ét sted dur sandsynligvis ikke højere oppe, eller længere nede, på spiralen. For 

coachen er det naturligvis en stor gave, og efterstræbelsesværdigt, at kunne betragte omverdenen 

i dette perspektiv. Især da denne tilgang er kendt for sin uforlignelige evne til at løse paradokser, 

skabe vind/vind situationer og synergi mellem konfliktende MEMER. 

Gul ved, at deres egenskaber åbenbarer sig på forskellige måder overalt på spiralen. For Lilla er Gul 

som regel helt usynlige. Rød oplever Gul som mærkværdig men sjov at hænge ud med i ny og næ. 

Blå ser Gul som værende inkonsistente, respektløse og uden fokus. Orange beklager sig over Guls 

uvillighed til at forpligte sig 100 % omkring opnåelsen af specifikke mål. For Grøn fremtræder Gul 

kølig og reserveret – ”De intellektualiserer følelserne og går aldrig helhjertet ind i gruppen eller 

oplevelsen”. Betragter vi værdierne i de enkelte livsverdener, giver det god mening, at Gul opleves 

forskelligt og tillægges forskellige egenskaber og motiver. 

             

 

Jeg er næppe i stand til at beskrive den gule klient i de tre tilstande – lukket, status quo og åben. 

Det er muligt, det kan lade sig gøre, men jeg ville komme til at tillægge klienten egenskaber fra de 
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andre livsverdener uden at påpege noget specifikt gult. Dette skyldes især, at Gul i (uløselige) 

krisesituationer har evnen til at evaluere på ny og blot forlade ”gerningsstedet”, hvis ingen 

positive tilgange er i sigte. Men dette betyder ikke, at Gul nødvendigvis føler sig trist, afmægtig og 

modløs. Gul ved nemlig, har tillid til, at livet, naturen eller universet ultimativt tager sig af alt – i 

rette tempo og i rette tid. Der kan ind i mellem være kræfter på spil, vi ikke kan, og ikke bør, 

påvirke eller manipulere.  På de andre eksistensniveauer ville der typisk være behov for 

professionel hjælp og støtte, når tilværelsen slår knuder, men Gul magter ofte at være med 

smerten og transformere den til noget livsbekræftende og indsigtsfuldt. 

 

    Ofte beskrives overgangen fra en livsverden til en anden som en 

passage gennem en åbning, der før var skjult – en port ind til noget både velkendt og nyt 

Gul akkumulerer en stor mængde viden og information om hvert enkelt niveau på spiralen. De 

begynder endda at lede efter måder, hvorpå eksistensplanerne kan integreres, således energien 

bliver i stand til at flyde frit og komme i flow. Under denne proces fæstner Gul stor lid til sine 

personlige evner, sin kapacitet og sin visdom. Men Gul står som regel alene i dette arbejde uden 

særlig kontakt til kolleger, venner eller andre relevante kilder til information og samhørighed. 

Måske er dette den sidste rest, det sidst vidnesbyrd om, at vi befinder os i et individ-fokuseret 

MEME.  

På den næste tur opad spiralen erstattes den tilbageværende individualisme af en ny fornemmelse 

for fællesskab og samhørighed. Det viser sig, at de store, grundlæggende spørgsmål om livet, 

døden (og så meget andet) ikke kan besvares af enkeltstående individer – uanset deres store 

belæsthed og høje informationsniveau. Derfor vender spiritualiteten tilbage og besjæler 

samfundet på alle niveauer – den spiritualitet, vi første gang mødte hos Lilla, siden hos Blå og 

endelig hos Grøn. Den foreløbigt sidste livsverden melder sin ankomst på bevidsthedens arena.              
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  TURKIS 

Vi har været vidne til 7 gigantiske bevidsthedsspring. Vi har set, hvordan overgangen fra en 

livsverden til den næste radikalt ændrer vores udsyn og vores grundlæggende oplevelse af os i 

verden - eller verden i os. Og nu fornemmer vi, et sted i horisonten, en svag og næsten uhørlig 

hvisken, der indvarsler tilsynekomsten af det foreløbigt sidste MEME i menneskehedens 

bevidsthedshistorie. Men Turkis er kun på fosterstadiet, og vi kan ikke for alvor stille skarpt og 

dannes os et præcist billede af denne livsverden. Alligevel ved vi, at pendulet atter svinger i 

retning af et kollektivt paradigme. Det første af sin slags på spiralens anden del - og nummer fire, 

hvis hele SD-systemet tages i betragtning.  

Det er i denne livsverden, at spiritualiteten på ny manifesterer sig hos avancerede filosofiske 

tænkere, astrofysikere og matematiske genier. Det er her, at respekten for den holistiske visdom, i 

relation til systemer og organismer, finder sit foreløbige klimaks. En fornemmelse for fællesskabet, 

for alles forbundenhed, genopstår men uden Grøns krav om konsensus. Et fokus på partikler og 

enheder erstattes af forståelsen for bølger, felter og grupper. Det er som om, at konturen af en 

universel bevidsthed tegner sig i det menneskelige sind og leder tankerne hen på nogle af de 

visdomsord, store mystikere og tænkere gennem tiden har skænket os. Og det vi ser handler ikke 

om rigtigt eller forkert, ret eller uret, gjort eller ugjort, fortid eller fremtid. Det er noget andet, 

noget uforgængeligt – noget evigt. Det kan ikke rigtig forklares, kun opleves. 

 

   En bevidsthed – alt er én bevidsthed 



57 
 

Som nævnt ovenfor kan de udfordringer, Gul søger at løse ikke overkommes af enkeltstående 

individer, uanset hvor meget de ved eller lærer. Alle de indsigter og indsatsområder – al den 

energi Gul frigjorte skal fokuseres og guides omhyggeligt. Derfor vil den turkise livsverden være 

præget af synergi, samarbejde og fællesskab på kryds og tværs af eksisterende person-, tros- og 

faggrænser. I en vis forstand bevæger vi os ind i et gigantisk, vibrerende felt, en holistisk 

værenstilstand, hvor vi ved, at selv den mindste handling øjeblikkeligt påvirker alt andet.  

 

   Det menneskelige netværk 

 

Følelser og emotioner er i den grad på dagsordenen i dette MEME, og vi oplever en integrering af 

krop, hjerte og hoved – af instinkt, følelse og tanke. Tilsyneladende grænser for menneskelig 

formåen sprænges, og vi får kontakt til et iboende potentiale af helt ufattelige dimensioner. Vi får 

adgang til hele vores væren og opnår muligvis fuld bevidsthed. Måske det, der i nogle traditioner 

benævnes som en tilstand af ”oplysning”. Kroppens autonome systemer bliver efterhånden 

underlagt det bevidste sind. Således begynder vi fx at få kontrol over legemstemperaturen, 

blodtrykket, hjerterytmen, fordøjelsen samt en hel række mentale tilstande. I et turkis perspektiv 

er der intet mystisk i dette. Men længere nede på spiralen giver disse egenskaber anledning til 

mistro, foragt, tilbedelse, forfølgelse, afvisning, opløftethed, ny indsigt osv. 

 

   Religion er som bananskrællen - spiritualitet som bananen 
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Spiritualiteten i dette MEME bygger ikke på en identificerbar, aktiv, kontrollerende skikkelse. Den 

kommer mere til udtryk som en samlende, forenende kraft, en oplevelse af enhed og et sæt 

guidende principper, der udstikker kurs og retning. Afgrunden mellem videnskab og metafysik 

forsvinder efterhånden, og vi begynder at arbejde med konkrete, fælles løsninger på det gule 

MEMES spørgsmål og udfordringer. 

   Stilhed – alt begynder med stilhed! 

Det lader til, at vi i dette MEME forbinder os med iboende aspekter og ressourcer, der kun 

potentielt var til stede i bevidstheden på spiralens første afsnit (de første 6 MEMER). Når disse 

dybereliggende mentale og spirituelle kompetencer vækkes, tager vi et kæmpe spring i vores 

personlige udvikling. Vores handle- og tænkemuligheder øges dramatisk, da vi uden problemer 

kan inkludere alle de underliggende perspektiver. Vi bevæger os mellem livsverdenerne på en let, 

ubesværet måde, og vi fokuserer naturligt på det gode i mennesker. Vi ved, at den mest direkte 

vej til målet ikke altid er den korteste, og vi ved, at ”less is more”. 

I denne turkise verden med interagerende energifelter og altings forbundenhed vækkes evnen til 

at se alt på én gang, i et glimt – i ét altomfattende, makroskopisk perspektiv. De forskellige 

traditioner har forskellige billeder og ord for denne tilstand men beretter også, at oplevelsen af 

det ubegrænsede, det universelle og evige aldrig kan beskrives. Men den kan genkendes på sit 

udtryk – på sin handling. Turkis synes således at være drevet af formål og klarsyn omkring det, der 

lige netop er nødvendigt i den pågældende situation. Det handler ikke om at skabe harmoni, som 

hos Grøn – eller om at efterleve bestemte dogmer – som hos Blå, eller kontakten til mystiske 

kræfter og klanfællesskabet som hos Lilla. Og Turkis baserer ikke primært sin visdom på 

kvantificeringer og kategoriseringer af virkeligheden. De lærer fortrinsvis gennem deres særlige 

evne til at være fuldt og helt til stede uden fordomme og analyse – lige her, lige nu .. NU!    
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På en vis måde oplever vi en genfødsel af Lilla, når Turkis bryder frem. Men på grund af alle de 

mellemliggende MEMER, har Turkis en mængde perspektiver og indsigter til rådighed, der kun var 

potentielt til stede i den lilla livsverden. Men begge MEMER har tankevækkende fællestræk: 

”Ethvert menneske, dyr, plante – enhver skabning ”hører til”. Vores planet opleves som ét stort 

økosystem. Dybest set er vi en del af en fælles bevidsthed, og vi kan i realiteten ikke skilles ad, 

hverken af nationale grænser, etniske forskelle, trosbaggrund eller økonomiske forskelle. Vi er èt 

og dog, hver især, unikke. Især det sidste er svært at forstå – men måske skal det slet ikke forstås. 

Måske gryr denne sandhed gradvist, efterhånden som vi bliver i stand til at modtage den. 

 

   Når livets store spørgsmål trænger sig på .. 

 

Turkis ved, at vi aldrig kan opnå viden om alt, forstå alt – kende hele sandheden. Og netop denne 

viden bringer os tættere på det sande. Bebor vi dette MEME, har vi accepteret denne begrænsning 

og udviser en livsbekræftende, spontan undren over skabelsens mysterier. Vi fornemmer alle 

skabningers indbyrdes bevidsthedsfællesskab og praktiserer en sund ydmyghed og sans for det 

enkelte. I svære, komplicerede livssammenhænge er det relativt let for os at træde et skridt til 

siden og reflekterer over problemet, hvorefter vi vender tilbage – forfriskede med et nyt 

perspektiv i rygsækken. Vi har kontakt til en indre stemme, der helt uden at lade sig påvirke, 

betragter både selvet og situationen. Noget evigt bevidnende der, uden dom og skjulte 

dagsordner, kan hjælpe os tilbage på sporet, hvis vi for en stund er faret vild.  

Gul og Turkis markerer i fællesskab begyndelsen på spiralens andet afsnit. I de kommende 

århundreder vil flere MEMER dukke op med nye, revolutionerende indsigter. Opad, opad, opad på 

spiralen, uden at vi aner, om rejsen nogensinde slutter – eller hvornår den egentlig begyndte! 
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Spiral Dynamics er efter min mening et af de væsentligste bud på en model over, hvorledes 

kompleksitet og perspektivrigdom øges på rejsen opad spiralen. Det synliggøres, i et helt unikt 

system, hvorledes divergerende verdensanskuelser, overbevisninger og identitetsformer 

udspringer af de 8 værdisystemer.  

 

Selve den menneskelige bevidsthedsevolution synes derfor at stå klarere frem efter mødet med 

SD, og verden bliver aldrig helt den samme. MEME-farverne begynder at dukke op overalt: I 

virksomheden, blandt venner, i familien, i det politiske system, i psykologien og i os selv. Men der 

er ingen grund til at blive bekymret. SD er ikke en ny mulighed for eskapisme – en flugt bort fra 

vores egentlige essens. Det er ikke en iskold, analytisk, endimensionel model til etikettering af 

individet og udnyttelse af samme. 

 

SD tilbyder os i stedet en dyb indsigt i den menneskelige psykologi og bevidsthedshistorie. Vi 

erhverver øget klarhed omkring de ubevidste kræfter, der tit og ofte er afgørende for vores valg i 

livet – og for vores helt grundlæggende identitetsopfattelse. Desuden bidrager SD til en frigørende 

forståelse og en naturlig ydmyghed, idet vores personlige erfaringer placeres i en ramme, der 

omfatter hele den menneskelige bevidsthedshistorie. En totalitet, der altid er potentielt til stede i 

enhver – lige fra de mest basale overlevelsesmekanismer i Beige til en multidimensionel, 

altinkluderende perspektivrigdom i Turkis. Men dette overflødighedshorn af perspektiver har vi 

kun adgang til på spiralens øverste trin. For de fleste af os fremtræder vores eget livssyn, når alt 

kommer til alt, som det eneste gyldige! 

 

   Åh, jeg ser på fiskene med sorg i sinde – Ak! De lukket inde. 
Mens de kigger på mig og tænker bag deres rude: Ak! Hun er lukket ude. (Piet Hein) 



61 
 

. 

 


