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SELVUTVIKLING

Av Arne D. Morken, kandidatmedlem Akupunkturforeningen

Arketyper og taoisme, 
selvkultivering og akupunktøren

M
ed sin kunnskap om kropp, helse og sykdom 
kommer Helbrederen automatisk i en autori-
tetsposisjon og i mange kulturer har han/hun 
også vært oppfattet som en form for magiker. 
Men Helbrederen kan ikke lege en sykdom 

mer enn en jordmor kan føde en annen kvinnes barn. 
I stedet handler det om å legge forholdene til rette for 
at pasientens kropp selv kan finne tilbake til en naturlig 
balanse av helse. For å være en dyktig behandler, handler 
det om mer enn bare å velge de riktige medisiner eller 
terapier, og Helbrederen er også knyttet opp mot flere 
andre arketyper, bl.a. «the wounded healer» og «the 
sage».

«The wounded healer» referer til den greske myten om 
Chiron, en udødelig halvgud, halvt hest og halvt men-
neske, som først ble avvist av sin egen mor og deretter 
såret av en giftig pil. Siden han var udødelig, kunne ikke 
dette drepe ham, men han måtte leve med smerten i all 
evighet. Det var denne opplevelsen av evig smerte som 
vekket et ønske om å hjelpe andre som lider. «The woun-
ded healer» representerer dermed en personlig erfaring 
som er så dyptgående at den transformerer livet, og som 
gjør at man kan identifisere seg med andres lidelse.

«The sage» er idealet om den opplyste, vismannen som 
behersker både seg selv og kreftene i naturen og kan bruke 
dette til det beste for seg selv og andre. Han eller hun 
forstår at for å kunne helbrede andre, må man også hel-
brede seg selv og at all helbredelse først og fremst er å 
tilrettelegge for at naturen selv kan gjenopprette balansen. 
«The sage» innehar dermed også en god porsjon ydmyk-
het over sin egen rolle.

Andre arketyper som kan legemliggjøres gjennom Hel-
brederen kan være «the intuitive healer», som fungerer 
som en kanal eller et verktøy for å hjelpe andre, og «the 
caregiver», som gjennom sin medfølelse finner glede og 
mening i å ta vare på, hjelpe og støtte. Det finnes også 

negative varianter som representerer advarsler mot skygge- 
aspektene av Helbrederen: Sjarlatanen, Den utbrente, Den 
overlegne og andre.

Arketyper er universelle, så selv om akupunktur kommer 
fra en annen kultur og en annen tid, finner vi de ulike 
variantene av Helbrederarketypen igjen i kinesisk tenkning, 
om enn med et noe annet uttrykk. Kinesisk kultur er sterkt 
preget av taoistisk filosofi og i denne tradisjonen er det en 
variant av arketypen «the sage» som er idealet.

Den vise har ingen tanker for seg selv
Og er vár for andres behov
Hun er god mot de som er gode
Og god mot de som ikke er gode
For dygden er det gode
(Tao te Ching, kap. 49)

Den taoistiske vismannen (eller kvinnen!) innehar alle de 
positive kvalitetene ved Helbrederarketypen, og enda flere. 
På en måte svarer han til renessansetidens ideal av det 
perfekte menneske med bred og dyp innsikt i både viten-
skap og kunst. Men mens renessansemennesket kanskje 
først og fremst behersket kunnskap og teknikk, vil den 
taoistiske vismannen først og fremst beherske seg selv – 
på alle plan. Han vil ha innsikt i alle viktige aspekter ved 
livet. «The spiritual warrior», en variant av «the sage», er 
både kriger og lege, atlet og boklærd, elsker og munk, en 
som kjenner og behersker alle energiene i sitt vesen, både 
kropp, sinn og ånd, Jing, Qi og Shen. Med andre ord: Et 
menneske med Yin og Yang i perfekt balanse.
 
Dette idealet synes nok overveldende for de fleste av oss, 
som kanskje sliter med å kombinere jobb,  familie, øko-
nomi, egen helse og alle andre små og store utfordringer, 
og den smule egentid vi sitter igjen med synes utilstrekkelig 
til å kunne utvikle seg til en «spirituell kriger». Heldigvis 
er idealet nettopp det: Et ideal å la seg inspirere av og 
strekke seg mot, ikke et mål som skal oppnås. Og den 

Arketyper er en form for universelle symbolske konsepter som finnes som en del av menneskets felles 
underbevissthet. Når akupunktøren arbeider med å hjelpe andre mennesker å bli kvitt, redusere eller 
leve med ulike plager, lidelser og sykdommer, representerer de en av de mest kraftfulle arketypene, 
Helbrederen. 
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som vil bli en bedre akupunktør ved å bli et mer balansert 
menneske, har mange muligheter og mange veier å gå. 

For oss akupunktører er det kanskje mest nærliggende 
å utforske de ulike metodene innenfor tradisjonen vi står 
i, og der er det sannelig nok å ta av. Mest kjent er vel 
qigong og taiji, men minst like viktig er ulike former for 
meditasjon, som vi finner innen både taoisme, buddhisme 
og andre retninger. En særdeles sterk og direkte form for 
«selvutvikling» er det å gå inn stillhet. Det betyr at man 
i stedet for å arbeide aktivt for å oppnå noe, blir som en 
tom beholder som kan fylles med det man måtte trenge. 
Denne metoden baserer seg på taoismens prinsipp om 
Kilden:

Tao er en tom beholder, som brukes, men aldri fylles. 
Den mørke avgrunn, kilden til alle ting.
(Tao Te Ching, kap. 4)

Kilden kalles mørke. Mørke innenfor mørke. Porten til 
all forståelse.
(Tao Te Ching, kap. 1) 

Vi kan lettere hjelpe andre mennesker og gjøre en bedre 
jobb som akupunktør ved å ha innsikt i våre egne «sår», 
som vi alle pådrar oss i løpet av livet, men også ved å 
beherske metoder for å utvikle oss til en helere og mer 
balansert versjon av oss selv. For å kunne møte pasienten 
på alle energetiske nivåer – Jing, Qi og Shen – må vi ha 
innsikt i og til en viss grad kunne beherske disse energiene, 
også i oss selv. Meditasjon, pust og bevegelse, stillhet og 
samtale, og nær kontakt med livet rundt oss og i naturen: 
Å ha et bevisst forhold til disse kritisk viktige elementene 
ved livet er uvurderlig for akupunktøren. Dette er ikke 
noe som kan læres fra en bok, det må erfares, og personlig 
erfaring vil alltid være sterkere enn boklig kunnskap. Men 
erfaring kan ikke kjøpes. Erfaring tar tid, og for å oppnå 
dette, må vi lære å sette av tid til oss selv, både i dagliglivet 
og ved å foreta personlige «reiser» i kanskje ukjente land-
skap. En slik periodisk tilbaketrekning er ikke egoisme, 
men en måte å hente krefter, inspirasjon og innsikt, som 
så kan brukes til beste for både pasienten og en selv. Det 
handler om å «bli ett med tao», dvs. å harmonisere ens 
personlig vilje med måten naturen utfolder seg på. I stedet 
for å kjempe mot strømmen, kan man bli en del av elven 
og dermed få tilgang til dens veldige kraft. I siste instans 
er det dette de taoistiske prinsippene og metodene for 
selvkultivering handler om.

En reise på tusen mil begynner med det første steg.
(Tao Te Ching, kap. 64)

Alle sitater fra Tao Te Ching er oversatt og interpolert 
av undertegnede fra ulike engelske versjoner av boken. 5
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understanding-the-healer-archetype/

You do not breathe alone

When you were a foetus,
you could not breathe by yourself.
So mother breathed for you.

Her breath was your breath.
Her blood was your blood.
Her life was yours.

There was a tiny hole in your heart
called the 'foramen ovale'.
Most likely it closed at birth,
when you took your first breath.

You screamed. You wailed.
You were in shock.
You were bruised, perhaps.
Sore, swollen, bloody, tiny,
you wept for your existence, 
grieved the loss of a womb.

You were exhausted,
but you were alive.

So you knew early on 
that life was not all bliss and ecstasy.
It was pain, too. It was overwhelm.
It was loss.
But in the overwhelm, beauty.
And in the loss, love.
And hope. And discovery.

Friend, sometimes you need to cry,
and splutter, and scream,
and make a mess,
and forget the future, and old worlds.

And come to rejoice in a single breath. 
And the joyous beating of a holy heart.

To this day, you do not breathe alone. 

- Jeff Foster


