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Kære Doxa-elskere
Leder

(For det er i, ja i er)
af Tone Dandanell

væren i osten. Du kan endog
være hos den danske digter og
den
iranske
fotograf,
der
sammen
sammensmelter
medier for et højere budskabs
skyld. Så drik det varme kakao,
du inderst inde fortjener, læn dig
godt tilbage i den stol, der i
sidste endnu bør være virkelig
blød, og vær så i Doxa. Vi er
stolte af at præsentere et blad,
som endnu engang glimter ved
at være uden mål og retning,
men fuld af undring og
spørgsmål. For det er jo os
filosoffer, der har skrevet det
Doxa.

Julen står for døren!
Men hvorfor er der så koldt
derude? Det er som om naturen
er os imod, afviser alle der ikke
længere formår at kælke og gå i
flyverdragt, henviser dem til
kolde biblioteker med ensom
eksamenslæsning,
gordiske
knuder
og
kantianske
antinomier. Fortvivl ikke. Vi
synes, i fortjener at blive
forkælet med noget læsestof,
der modsat pensum formår at
varme de frosne hjerter, løse de
hårde knuder og være et forum
for hin enkelte. Du kan være i
Doxa. Du kan være hos de
førsteårsstuderende, der digter
og reflekterer over den første tid
på studiet, hos de ældre
reflekterende, der reflekterer
over
kinesisk
filosofi,
studieophold i udlandet og
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Side 9 filosoffen

Note:
Side 9 filosoffen er desværre udgået (han skulle ellers have
været her på side 5, hvor han ofte er at finde). DOXA har
under krisen været nødt til at sælge spaltepladsen til reklamer.
Det er beklageligt og vi håber aldrig det vil ske igen!
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Den sigende dag
sgu også så mange ting man må
til at få styr på. Min situation er
heller ikke hjulpet på vej af det
faktum, at jeg nu kan kalde mig
den stolte ejer af en PS3
(playstation 3 red.), hvilket har
medført
et
moderat
søvnunderskud. Egentlig er det
et positivt træk - at have evnen
til total fordybelse og indlevelse,
det må jeg kunne overføre til
studiet, bliver jeg enig med mig
selv om.

af Philip Hougesen
”Med fryd vi ser” – jovist, så blev
det endelig dagen, hvor man
igen (frivilligt) lader sig indlemme
i undervisningsmøllen, dejligt
trygt og beskyttet af de tykke
omkringliggende murstensmure.
For de flestes vedkommende
efter at have været ude og
snuse lidt til den virkelige verden
et år eller to. Alligevel er vi
blevet overmandet af fornuften
og synes også det er på tide at
tænde for kontakten igen. Så er
det jo godt at man kan vælge
noget så elegant, udfordrende
og spændende som filosofi, det
er ikke kun fornuften, men også
det mere eventyrlystne der er
blevet vækket i os. De mere
regelrette studier tiltaler os ikke.
Altså må vi være en blanding af
fornuftige, eventyrlystne unge
mennesker i vores bedste
levealder, vel ikke en helt skidt
kombination, tænker jeg for mig
selv.

Og tjuhej hvor det går
Rusugen er spækket med
programpunkter, kyndigt vejledt
af de meget professionelle
instruktorer
(ihvertfald
indtil
klokken tre). Vi bliver både
præsenteret
for
forelæsere,
ledere, diverse foreninger, itsystemer,
bliver
givet
et
geografisk overblik og ikke
mindst
de
mere
formelle
seancer, som filosofisk
sammenkomst
og
fakultetets velkomst
ved dekanen - puha,
hvem sagde filosofi
studerende ikke var
organiserede?

Fuld af positive tanker møder jeg
op den første dag i Preben
Hornung stuen – javel ja, hvem
er nu Preben Hornung? En man
burde vide hvem var/er? Der er
6

er spændende og ja, lad os bare
sige det - livsfundamentalt. At
der så med i posen, er en
overraskende dejlig behagelig
atmosfære på instituttet, blandt
nye
såvel
som
ældre
studerende, det er jo bare en
ekstra fjer i hatten. Egentlig
passer det slet ikke, det man har
fået fortalt, med at man skal
klare sig selv på universitetet på filosofi er der desuden en
følelse af, at der er nogen til at
samle en op, skulle man fare
vild i labyrinten mod det voksne
liv.

Personligt er jeg positivt overrasket og vel også en smule
overvældet af alt det nye. Af
store lyspunkter, skal nødvendigvis nævnes fodboldkampen mod
idéhistorie
(selvom
vi
fra
redaktionens side gerne vil
opfordre til knus og kram til
idéhisserne, de trænger til det),
det mislykkede orienteringsløb
på uni med efterfølgende grill og
hygge, som grundet naturens
rasen måtte holdes indendørs
flankeret af halvkolde pizzaer og
vådt hår.
Så blev det efterår
Det pludselige og kolde skifte i
vejret, den snigende mørke
tidligt på aftenen og de brunlige
nuancer, samt en underlig tuden
i vinden. Lige med ét er euforien
over sommerens løsslupne og
flagrende personlighed blevet
fortrængt
af
hverdagens
taktfaste trav.
Det er tæt på en deterministisk
bestemmelse,
at
humøret
hopper et par trin ned at
barometret. Sådan plejer det i
hvert fald at være, men dette
efterår synes noget at være
anderledes.
For
selvom
dønningerne fra rusugen så
småt har lagt sig, og hverdagen
med forelæsninger, læsning,
indkøbsseddel og tøjvask nu har
indfundet sig, så er det bare fedt
at fordybe sig i noget man synes

Studiestarten har
virkelig levet op til
forventningerne,
og min gængse
fornemmelse
er
da, at de fleste
deler denne holdning og mon
ikke de næste mange semestre
fremover
bliver
ligeså
spændende både på det faglige,
men også det personlige plan.
Næste
markering
for
os
nystartede bliver hytteturen d.
22-24 okt. og mon ikke, der
bliver plads til en lille skrivelse
om denne begivenhed i næste
udgave af DOXA. Husk at kigge
jer for, når I krydser vejen.
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Rejs dig, liv
synes, vi skulle have kørt over
de fem ”track workmen”. Og
hvad værre er: Jeg er ikke sikker
på, jeg forstår, hvad universel
præskriptivisme er. Og hvad
endnu værre er: De to første
erkendelser får mig til at indse,
at intet her fra sædet i
togkupeen i den stegende hede
ligner motivet på det billede, jeg
stadig knuger i mine hænder:
Min fremtid, som jeg malede, da
jeg
som
lykkelig
universitetsstuderende-to-be
sejlede rundt på lysende bølger.
Glasset splintres. Mine hænder
bløder.

af Elisabeth Hartman
Onsdag kl. 10.45
På mine drømmes lysende hav
(der, hvor man er garanteret
fangst bestående af fx far og
mor og børn, grønne skove,
karriere og status), har jeg hele
mit liv målrettet sejlet med et
lysende billede af fremtiden hen
mod
virkelighedens
tilsyneladende godmodige malstrøm.
Nu er jeg endelig fremme. Jeg
giver i forventning slip, lader mig
suge ned (sommerfugle går
amok i min mave).

Onsdag kl. 10.46
Jeg bliver siddende på mit
sæde, men i mit sind er jeg
tilbage på drømmehavet. Jeg
maler med lysende, våde,
eventyrlige strøg i mine noter to
nye billeder, som jeg kalder ”i
morgen” og ”sidefag”. Dernæst
samler jeg glasskårene fra det
krakelerede billede og limer dem
sammen, så jeg har en ny, flot
glasramme til afbildningerne af
to splinternye kapitler, som
venter på mig. Sådanne lysende
fremtidsudsigter giver alt det
her,
selv
universel

Jeg dumper lige ned på en
klemt plads i et juraauditorium
på størrelse med en togkupe.
Kupeens
store
vinduesparti
sørger
sammen
med
septembersolen for, at 75
førsteårsstuderende drypper på
et gulligt-gråt gulv. Forskrækket
ser jeg i antiklimaksets øjeblik,
at her ikke er særlig lysende Og forelæserens ord får mig til
for alvor at kollidere med
virkeligheden for enden af
malstrømmen: For jeg aner da
virkelig ikke, hvorfor jeg ikke
8

Onsdag kl. 13.15
Jeg lægger Pojman fra mig og
genoptager min målrettede rejse
for at påbegynde denne artikel,
som skal handle om et eller
andet, der handler om at rejse.

præskriptivisme, mening – det
eneste, jeg vil, er ivrigt at sejle
videre, og jeg vil ikke holde en
eneste pause, før jeg når målet.
Onsdag kl. 13.00
Hjemme i kupeen på Ringgaden
50
mærkes
togsædet
lidt
blødere end i juraauditoriet; den
lakserøde, lysende fløjlslænestol
føles faktisk næsten som en
drøm. Jeg har fisket en tyk
drømmebog op af min taske. 75
hår på min højre arm har rejst
sig. Jeg ved stadig ikke helt,
hvad Platon egentlig mener,
men
ideen
om
livet
på
universitetet ser mig for første
gang dybt i øjnene: Det var lige
nøjagtig det her, det gamle
billede viste, og i et nådigt
afbræk hviler jeg således i
mormors fløjl, i lysende bølger.
Min drøm er virkelighed, min
virkelighed er drøm, og alt er
godt, som på den syvende dag. I
dette nu – som jeg mistænker
for at være evigt – giver det hele
mening. Jeg vil blive her. Jeg
puster ud.

En tilfældig dag, før denne
onsdag
Fra det lysende legehustag,
hvor min barndomsveninde og
jeg endnu engang legede "far og
mor og børn", spejdede jeg ud
over lysende bølger. Statistik
viste, at cirka 75 år ventede os,
og vi vidste nøjagtig, hvad disse
skulle indeholde, så vi ventede
bare på at kollidere med
virkeligheden:
Den
tilsyneladende
godmodige
malstrøm, der svagt lod sig øjne
i det fjerne (cirka 20 års sejlads
derfra). Det eneste, vi ville, var
ivrigt at sejle videre uden at
holde pauser, så drøm kunne
blive virkelighed.
Efter onsdag kl. 13.16
Jeg bliver nok ved på den måde.
Sjældne gange smager jeg
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hvilen i evige splitsekunder
forklædt som sirlige filosofiske
bogstaver i lakserød fløjl, men
for det meste sejler jeg ivrigt,
dirigeret af lysende billeder, som
splintres, når de næsten er
virkeliggjorte. Så maler jeg nye,
men de går i stykker på samme
måde. Og historien gentager sig
– rejsen går konstant mod
bølgende, lysende, frodige, nye
tider, og hvilen er destinationen.
Det er sådan, jeg lever, og jeg
kan ikke leve på anden vis.

Hvor fænomener hører fortiden
til?
Eller ser jeg tilbage på en rejse,
hvor jeg har nået så mange mål,
at jeg kan være tilfreds?
Jeg tvivler på det sidste. Det
første ville ligne mig.
Så håber jeg blot, at drømmen
lige netop i det tilfælde forenes
med virkelighed. Bare lige for
én, evig gangs skyld.

Den sidste onsdag i mit liv
Holder jeg da i mine hænder
(endnu) et lysende fremtidsbillede, som motiverer mig til at
fortsætte?
Et billede af 70.000 lysende
favne vand, hvorpå jeg ikke skal
sejle, men hvile mig
I uendeligt mange og evige
splitsekunder
En forening af drøm og
virkelighed
Der, hvor alt er godt
Et evigt syvende og sidst

Forventningens glæde er den største,
men nu er vi her! Doxa!
10

11
af Peter Møller

Anmeldelse

Tidslagt
Kaare Bergs solodebut, digtsamlingen Tidslagt, lover en
rejse til det yderste af læserens
sanser, uden at åbne en vej
tilbage. Den modige anmelder
finder sig acceptabelt til rette i
dette yderste sansepunkt, men
savner beskæring af de sproglige blomster.
af Tone Dandanell

Der driver mure med vinden
I dag og du skriver mit refræn
Tydeligere
Syntesen af de to elskende
overfor stort set alt andet
beskrives blomstrende, men
beskæres ikke tilstrækkeligt.
Som efeu der vokser over
muren.
I længden mistænker man
forfatteren for selv at sidde fast i
en intelligent udgave af den sjællegeme dikotomi, han synes at
gøre alt for at overskride:

Alene titlens dobbeltydighed er
misundelsesværdig,
sender
farver ind over skærmen og
starter min rejse. Kan tiden
slagte?

Dette virkelige liv når jeg føler
jeg må leve med alle ansigter og

Tiden er dog ikke omdrejningspunktet i digtsamlingen, derimod
er forholdet til en kvinde, der
formår at omsætte det lyriske
jeg til et vi, der ikke går af vejen
for at være et Kierkegaardsk
forhold der forholder sig til de
helt store forhold– døden,
universet, transcendensen. Selv
jeg får lyst til at være kærester
med denne fantastiske kvinde,
der maler med ikke så lidt store
pensler og omskriver selve den
kærestes livsomkvæd:

al transcendens inviteret
Men
at
benytte
ordet
transcendens tre gange i en
digtsamling, lugter altså snarere
af
elitarisme
end
egentlig
overskridelse. Hvis forfatteren
beskar i antallet af fremmedord
og
vi
kontra
alt
andetkonstellelationer, ville tiden i
mine
øjne
lægges
mere
fuldendt. Men rejsen er bestemt
en rejse værd, også selvom den
ikke er retur.

12

Uden at afsløre hvilke hemmelige navne initialerne dækker
over, anbefaler R.G. Frey DOXA på det varmeste!
Han kan også godt li' mennesker og poesi, hævdes det.

DOXA er bare det
fedeste blad! Jeg kan
også godt li' mennesker
og poesi :)

Tidslagt
Kaare Bergh
Forlaget Nulpunkt 2010
120 kr.
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Udveksling i den
virkelige verden
af Klaus Kohberg

begreber uden at nogen stillede
én til regnskab for det. Der er
heller slet ingen, der råber op
hvis man kommer til at sige ting
som 'fri vilje' eller 'menneskets
natur'! Hvorvidt dette er et
udtryk for en sproglig slendrian
udenfor instituttets mure eller
blot manifestationen af små fem
års træning i at tage sig de
nødvendige forbehold inden
noget fremstilles på en måde,
der kunne minde om at være
absolut, er ikke så afgørende
(sandheden ligger sikkert, som
oftest, et sted imellem de to
ekstremer). Det vigtige er, at
man pludselig opdager, at ens
færden på filosofiens tinder har
haft sin indflydelse og at man
som
filosofistuderende
rent
faktisk har tillagt sig nogle
akademiskfilosofiske vaner
–
dyder
om
man vil.

For at starte med artiklens
overskrift, vil jeg tage det
nødvendige forbehold for brugen
af ”den virkelige verden”: Jeg er
på ingen måde fan af, at
erhvervslivet
eller
arbejdsmarkedet betragtes som mere
virkelig en verden, end den vi
færdes i til hverdag her på uni,
men jeg må da indrømme, at
metaforen giver en lidt mere
catchy overskrift end jeg ellers
lige kunne have fundet på. Og
da temaet i denne udgave af
DOXA er udveksling, kan
ordspillet også hjælpe mig til at
retfærdiggøre tilstedeværelsen
af forhåndenværende skrivelse
med et par refleksioner over et
praktikophold.
Med de første forbehold på
plads kunne jeg passende følge
op med en erfaring jeg har gjort
mig, nemlig at det ofte slet ikke
er nødvendigt med så mange
forbehold.
Under
mit
praktikarbejde har jeg blandt
andet beskæftiget mig med
kultur og integration og som den
eneste
filosofistuderende
til
stede har jeg oplevet at kunne
bruge op til flere tvetydige

Det
kommer
nok
ikke
som
den
store overraskelse,
at det ikke
14

Studievejledningen har en liste
med gode grunde til at tage i
praktik, men CV-pleje og alt den
slags til side, vil jeg mene, at
der er endnu bedre argumenter
at hente og det endda med
udgangspunkt i den studerende
selv.

er den tyske formulering af det
kategoriske
imperativ
eller
Aristoteles' kategoritavler, der er
brug for lige med det første. Hvis
man
kaster
et
blik
i
studieordninger
og
deslige
fremgår det, at man opøver
analytiske evner og kan tilføre
nogle helt nye perspektiver på
kendte problemstillinger. Det var
intet mindre end en overraskelse
at opleve, at disse løfter om
mine fremtidige kompetencer
havde vist sig at være opfyldt.
Det skal ikke forstås sådan, at
jeg gik ind ad døren og havde
gennemskuet hvad alt handlede
om og yderligere fremhævet et
par selvmodsigelser i firmaets
forretningsmodel,
men
jeg
havde en metode og en måde at
gå i gang med de opgaver jeg
blev stillet, som jeg helt sikkert
ikke havde for nogle år siden.

For det første giver et ophold
udenfor det fagfilosofiske miljø
den distance til det, der kræves
for at kunne se den forandring
man selv har undergået, mens
man har befundet sig deri. De
fleste kender situationen, hvor
håret stille og roligt er blevet
længere, men da man selv
kigger på det hver eneste dag,
lægger man ikke mærke til det,
før man møder én, man ikke har
set
i
lange
tider
og
vedkommende bemærker, at
der er sket en forandring.
Budapest var
byen der dannede
rammen om
praktikopholdet.
Praktik er med
andre ord også
en fremragende
mulighed for at
snuse til
fremmede landes
vinde og smage
hjemmebrænd
uden kommen.
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glider den nu over i
en lille pointe om, at
udvekslingsopholdet
faktisk også er en
udvikling. Dette er det
på to måder (og nu
bliver
det
struktureret):
1)
som
allerede
nævnt udvikler man
en bevidsthed om
sine
oparbejdede
evner og lærer på den
måde
sig
selv
som
filosofistuderende at kende. 2)
man gør sig en masse nye
erfaringer der også er med til at
udvikle én – en udvikling man
reflekterer over og bliver bevidst
om når man kommer tilbage til
sin gang på instituttet. Om
konsekvenserne
af
dette
statement er, at man kun bliver
bevidst om personlig udvikling i
et givent miljø når man skifter
miljøet ud og betragter det
udefra har jeg ikke taget stilling
til – og det er heller ikke dér jeg
vil hen. Jeg ville egentlig bare
berette lidt om, hvad der
kommer ud af et udvekslingsophold, hvad enten dette er på
en arbejdsplads eller en anden
uddannelsesinstitution, og det
har jeg nu gjort...

Analogien
er måske ikke
helt vandtæt (der
kom lige et forbehold), men det
var en sådan oplevelse for mig,
at min chef til en samtale
bemærkede mine analytiske
evner. Her har man gået og
arbejdet med dem dag efter dag
i årevis og så pludselig opdager
man at de rent faktisk er der. At
opdage, at man faktisk har lært
noget er en god fornemmelse,
og det giver én motivation til at
kaste sig videre mod specialet
og dét, der venter på den anden
side (når man har set lidt af
hvad det drejer sig om, bliver det
ofte mindre skræmmende).
Nu skulle der komme et 'for det
andet' hvis artiklen var rigtig
pænt struktureret, men i stedet
16
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af Peter Møller

Dansk/iransk
fotodigtning
af Tone Dandanell

billedsymbolik,
metaforik
og
ordspil sættes fokus på nogle af
livets eksistentielle sider.

Kan
fotoet
og
digtningen
understøtte hinanden og finde et
fælles udtryk?

Rahimi og Samsø har indgået
en uformel do-no-harm-to-eachother- kontrakt, således at hver
især har mulighed for at færdes
rimeligt sikkert i både Iran og
Danmark, i religiøse såvel som
politiske samfund, herunder det
danske dagpengesystem. Derfor
vil en del forblive uudsagt,
forbigået i tavshed, ligesom der
ikke vil blive publiceret hvor som
helst. Nyd de smukke fotodigte
på de næste sider.

Kan to vidt forskellige verdener
gå op i en højere enhed?
Kan to mennesker med vidt
forskellige baggrund understøtte
og forstærke et politisk/religiøst/
eksistentielt budskab, uden at
ytre sig direkte politisk/religiøst?
Dette ønsker Fatemeh Ramini
og Anette Samsø at udforske
med deres fotodigte. Igennem

Fatemeh Rahimi er
født i 1980, og er
iraner med muslimsk
baggrund. Uddannet i
Industrial
Engineering
ved
Teheran Polytecnic, studerer nu
på DTU. Har taget fotografierne
og tildelt dem engelske titler.

Anette Samsø er født i
1967, og er dansker
med kristen baggrund.
Uddannet cand. Mag.
I Filosofi ved Århus Universitet.
Har skrevet danske tekster til
fotografierne, men valgt at
bibeholde de engelske titler
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Så længe der bare kan
ske noget nyt...
af Klaus Kohberg

jeg var blevet tilbudt Ph.D'en.
Jeg skiftede faktisk tilbage til
filosofi fra medicin i forhåbning
om at kunne få en Ph.D.

Martin Ejsing Christensen fik i
december 2009 at vide, at han
var blev tildelt et Ph.Dstipendium. Vanen tro samler
DOXA op på de nye ansigter og
mødes med Martin en tirsdag
eftermiddag i det lille rum ved
siden af fredagsbaren. Det er
ikke nogen storladen ramme for
et interview, og der blev heller
ikke spildt mange håndører på
glamour
eller
kaffe,
men
samtalen var hyggelig og
indholdet oplysende.

Ph.D.
Inter
Det var ret modigt, men du
nåede så også at mærke at der
er rift om pladserne. Og du har
læst medicin siger du? Det er
ikke så tit, at folk kommer tilbage
tilbage til filosofi når først de har
skiftet studium...
Tja, jeg startede på filosofi
allerede som 19-årig. Jeg ved
ikke om det er tidligt i dag, men
da jeg startede var jeg i hvert
fald blandt de yngste. Jeg
tænkte så efter to år på filosofi,
at jeg trængte til at komme lidt
nærmere
praksis,
måske
komme
lidt
tættere
den
naturvidenskabelige tilgang til
mennesket som er en lidt anden
vinkel end den man får på
filosofi. Jeg blev dog ved med at
læse filosofi ved siden af og
fulgte
nogle
forskellige
seminarer her på instituttet.
Egentlig ville jeg gerne have
læst begge dele, men det går
ikke sådan som uni er skruet
sammen nu, og jeg måtte
erkende, at det var filosofien der

Martin først et stort tillykke! Du
har fået tildelt en plads på Ph.Dgangen, hvordan føles det?
Dejligt! Jeg er ikke en type, der
let lader mig begejstre, men jeg
må indrømme, at det var en god
julegave at få, da jeg fik det at
vide nogle dage før jul. Jeg
havde faktisk søgt om en Ph.D.
allerede i foråret, men jeg havde
ikke taget mig ordentlig tid til at
lave en ordentlig ansøgning, og
så var der jo også hård
konkurrence fra bl.a. Kresten!...
med afslaget i bagagen var det
da ekstra fedt at få at vide, at
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trak mest. Jeg er dog meget
glad for at have læst medicin,
selv om selve det at læse det
ikke altid var så sjovt.

indflydelse på valget af emnet.
Titlen på min ansøgning var
”John Deweys naturfilosofi”, og
interessen for det emne går nok
helt tilbage til et foredrag i
Filosofisk Forening, som mig og
min ven Thomas gik til, jeg tror,
det var det første år, vi læste
filosofi. Her talte Hans Fink, som
jo
er
min
vejleder,
om
naturbegrebet, og det gjorde et
ret stort indtryk på os. I første
omgang nok ikke så meget på
grund af selve emnet egentlig,
men
mere
på
grund
af
fremgangsmåden,
selv
om
emnet
selvfølgelig
også
i
længden har grundlagt en
interesse. Siden fulgte jeg så en
del af Hans' seminarer, hvor han
i ny og næ nævnte Dewey uden
dog at undervise i ham. Det fik
mig til at læse noget af Dewey,
som jeg fandt interessant, og så
fortsatte jeg med at læse. Han
blev 93, og hans samlede
værker fylder omkring 40 bind.
Da jeg så begyndte at tænke på
at skrive en ansøgning, var det
naturligt at tænke på Dewey, og
hvad jeg kunne bruge ham til.
Og så blev titlen på mit projekt
altså ”John Deweys naturfilosofi”.

Processens detaljer og hvordan
det hele førte mig tilbage til
filosofi er uhyre kompliceret og
det vil nok kræve en roman hvis
man bare skal gøre det
nogenlunde forståeligt. Jeg kom
dog ikke direkte tilbage til filosofi
fra medicin, idet jeg gerne ville
have et sidefag, som ret
tilfældigt blev historie, som jeg
har været virkelig glad for at
læse Det var meget interessant
at lære at læse tekster på en
helt ny måde end når man læser
filosofi. Jeg lagde mærke til, at
når jeg fx læste Wittgenstein, så
så jeg detaljer, jeg aldrig ville
have lagt mærke til hvis jeg ikke
havde læst historie. Teksten fik
en ny betydning. Og så fik man
også lov til selv at lege forsker:
stille et spørgsmål, søge efter
kilder osv.

rview
Har din lille deroute omkring
medicin
og
historie
haft
betydning, da du så skulle finde
emnet for dit projekt?

Det lyder umiddelbart som et
meget bredt emne, kan du
kredse lidt ind, hvad det går ud
på?

Hmm, det er også ret så
kompliceret. Jeg er sikker på, at
det vil få betydning, når jeg
skriver om mit emne, men jeg vil
ikke sige, at det direkte har haft
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Mit projekt består af to dele.
Den første del er primært en
analyse af Deweys brug og
forståelse af naturbegrebet.
Denne del er altså en ret så
traditionel
form
for
tekstanalyse
i
udgangspunktet.
Min
tese er, at Dewey har
en særlig forståelse af
naturalisme,
som
adskiller sig fra det,
mange i dag kalder
naturalisme.
Al
naturalisme
mener, at alt, hvad der findes,
er en del af naturen. Men så er
spørgsmålet jo, hvad man
forstår ved begrebet natur. I dag
tager de fleste det vist som en
selvfølge, at naturen er det,
naturvidenskaberne siger den
er. Det er Dewey dog ikke helt
enig i, selv om han havde uhyre
stor
respekt
for
den
eksperimentelle metode. Hans
yndlingsaversion var dualismer,
som
han
evig
og
altid
kritiserede. Forskellige forsøg
på at i tankerne at skille ting så
meget ad, at man ikke længere
kan se, hvordan de kan være en
del af en og samme natur. Det
er velkendt fra filosofihistorien,
at det for en del filosoffer har
været vigtigt at se mennesket
som noget andet og mere end
et blot naturvæsen, eller se
kulturen eller moralen som
noget
særligt,
der
hæver

mennesket
over
naturen,så
mennesket ikke bliver et rent
naturvæsen. Selv om man kan
diskutere, hvordan man skal
tolke ham, var Kant paradigmet
på en antinaturalist for
Dewey.
Men er der ikke en grund
til at man kan frygte bare
at være en del af
naturen. Ofte opfattes
den som hjemsted for
naturlovene og associeres med
en determinisme der gør det
svært for mange at se, hvor der
kan være plads til menneskets
frie vilje?
Det er helt rigtigt, at det er en
udbredt opfattelse, og at mange
er bange for at miste noget
særligt menneskeligt (fx en fri
vilje), hvis de skal se sig selv om
en del af naturen. Det kan nok
ikke undgås at man føler et tab,
når man ændrer grundlæggende
opfattelse af ting, men i måden
han formulerede sig på, forsøgte
Dewey at minimere denne
tabsoplevelse.
Først
og
fremmest kan der i Deweys
opfattelse af naturen godt ske
nye ting – altså virkeligt nye ting,
ting som ikke lå fuldstændig i
kortene før. Det er ikke sådan,
at tingen i al evighed har
eksisteret potentielt i en eller
anden evig kerne og så blot
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udfolder sig i tiden. Han var
meget inspireret af hele den
darwinistiske,
evolutionære
måde at tænke på og betragtede
naturen som værende i proces,
som en stor proces nærmest.
Personligt har jeg det lidt sådan,
at hvis nye ting er mulige, så er
det ikke så afgørende i hvor høj
grad,
der
er
tale
om
determinisme og fri vilje. Jeg har
ikke noget problem med at vide,
at jeg ikke selv er eneansvarlig
for de ting, jeg gør. Det får mig
ikke til at opføre mig uansvarligt!
Og ja, som sagt, hvis der kan
ske nye ting, så ser jeg det ikke
som noget bekymrende, at der
er alle mulige årsager til, at
det sker.

og det vigtige spørgsmål er, om
det er en irrelevant praksis. Det
håber jeg selvfølgelig ikke, min
er! Anden del skal derfor
fokusere mere på de mulige
konsekvenser af et sådant
naturbegreb
især
i
en
videnskabsteoretisk
sammenhæng, hvor det er
tanken
at
jeg
med
udgangspunkt i Dewey vil
diskutere
problemstillinger
knyttet til forholdet mellem
videnskab og politik i dialog med
franske videnskabsfilosoffer så
som Isabelle Stengers og Bruno
Latour. Men denne del ligger
ikke så fast endnu. Du kan
selvfølgelig indvende, at jeg
så blot undersøger de
mulige
teoretiske
Det er ikke
Det lyder som et
konsekvenser
af
meget
teoretisk
sådan, at tingen i al
Deweys måde at
projekt om noget
tænke om naturen
evighed har eksisteret
så praktisk som
på, og det er
potentielt i en eller
pragmatisme?
måske også sandt.
anden evig kerne og
Men
det mener jeg
så blot udfolder sig
Njarj...I
nu
også
er et legitimt
i tiden.
udgangspunktet
er
projekt. Måske kan
det nok meget teoretisk,
man omformulere Kants
for så vidt som den første del kendte udsagn og sige: Teori
består af en analyse af tekster. uden praksis er tom, men
Men den anden del skulle gerne praksis uden teori er blind. Men
være et skridt hen imod praksis. det er en lang diskussion.
Nu skal det siges, at jeg i
Deweys ånd er meget skeptisk Men så er jeg nødt til, for en
over for hele distinktionen gangs skyld at være den der
mellem teori og praksis. Det at spørger ”hvad kan du så bruge
teoretisere er også en praksis, en sådan ph.d. til”?
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Ja, det er et godt spørgsmål.
Jeg
var
til
en
slags
karriererådgivning
med
magisterforeningen da jeg lige
var startet, og de præsenterede
det som om, der overordnet er
to veje: universitetsvejen, eller
forskning
og
undervisning
generelt, og så den anden vej,
som er meget lig det, alle andre
kandidater fra humaniora laver:
projekter,
administration,
konsulent osv. Jeg har endnu
ikke lagt mig endelig fast - jeg
tror jeg træffer en strategisk
beslutning, når jeg er halvvejs.
Der er jo ikke så mange jobs
inden for universitetsverden i
forhold til den mængde ph.d.'er,
der
bliver
produceret.
Konkurrencen er ekstremt hård.
Indtil videre nyder jeg dog den
akademiske tilværelse. Det ville
måske også være oplagt at
kigge lidt mod medicinen, som jo
er en verden, jeg kender noget
til, og hvor Uffe jo har været
foregangsmand i forhold til
sådan noget som medicinsk
filosofi.
Men som sagt, indtil videre
ligger et valg lidt ude i fremtiden,
det er ikke noget, jeg tænker
meget over til daglig. Jeg nyder
at have tid til at læse og skrive
og er også meget glad for at
arbejde som instruktor i social
og
politisk
filosofi
dette
semester. Men generelt set tror

jeg, at jeg er ret så optimistisk
anlagt. Måske er det på en eller
anden måde lykkedes Spinoza
at overbevise mig om, at
bekymringer blot er med til at
svække ens livskraft!
Det er rart at høre, at
mulighederne stadig ligger åbne
for en Ph.D-studerende. Jeg vil
sige tusind tak for din tid og din
historie og på hele DOXAs
vegne ønske dig tillykke endnu
en gang med pladsen og alt
godt med projektet.
Vil I slet ikke vide, hvorfor jeg
oprindelig valgte filosofi?
Jo, selvfølgelig! Det er jo en fast
del
vores
Ph.D-interviews.
Hvorfor blev det så i første
omgang filosofi?
Jo, jeg havde valgt filosofi i
gymnasiet. Det var som valgfag i
2.g, hvor jeg sad som en af de
få 2. g'ere sammen med en
masse 3.g'ere, men det der
egentlig fangede mig, tror jeg,
var en følelse af, at der blev
diskuteret en masse ting i
filosofitimerne, som ikke blev
diskuteret andre steder. Det var
denne tematisering af ting, som
bare blev taget for givet alle
andre steder, jeg blev tiltrukket
af. Det var jeg selvfølgelig ikke
bevidst om dengang, da var det
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andre i gymnasiet, men aldrig på
et dybt personligt plan, tror jeg,
jeg brugte mere teorierne, når
jeg skrev stile. Det gav næsten
altid et godt resultat! Men som
jeg husker det, var det altså den
logiske
interesse,
som
dominerede, og som gjorde, at
jeg ikke var i tvivl, da jeg lige
efter gymnasiet skulle vælge
noget at studere.

blot en umiddelbar fascination,
men sådan forstår jeg det i dag,
når jeg ser tilbage.. Egentlig var
det i første omgang logikken,
der fascinerede mig – nok en
version af den berømte længsel
efter en eller anden slags
fundament. Jeg var meget glad
for matematik i gymnasiet, og
det gjorde mig også interesseret
i den formelle logik. Min lærer
anbefalede Hartnacks ”Klassisk
og Moderne Logik”, som jeg
læste. Bag i stod der så forslag
til videre læsning, og jeg fik
hovedbiblioteket i Aalborg til at
bestille nogle engelske bøger
om formel logik hjem! Den gang
vidste jeg selvfølgelig ikke,
hvem Quine var, og det var da
også ret svært at læse den
store bog, der kom til mig...Jeg
var også lidt interesseret i
eksistentialisme, som så mange

Med denne uddybning blev det
så slut på interviewet og Martin
lod DOXAs udsendte drage
hjem. Beriget, ligesom vore
læsere, med endnu en Ph.Dfortælling.

Det er vist
at den vidende ved
Men hvem ved hvad der er
vist?
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Paven anbefaler både
kondomer og DOXA!
S

Tjek lige
mit bandit-blik
ud!!

Vil du være med til at lave et fedt blad? Der skal både skrives, laves layout, spises kage,
interviewes, tegnes og hygges, så uanset hvilke evner du har er DOXA et fedt sted at bruge dem!!
Hiv fat i en fra redaktionen, hold øje med opslag eller skriv på doxamagazine@gmail.com
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Ka’ du kravle (og spise kage)?
fredagsbar’.
Her
havde
stemningen allerede fået godt
vind i sejlene og den pulserende
musikgenre (P3 møder The
Voice) var stærkt medvirkende
hertil. Runde borde og en
dæmpet belysning gør samtidig
denne bar til et fint sted at
parkere
de
tungere
samtaleemner og slå sig løs i
Happy Hour, som løber af
stabelen fra 16.00 - 17.00.
Desuden kan man her krydre
oplevelsen med en omgang
bordfodbold på et respektabelt
bord og gamble i terningetimen,
hvor man kan udfordre prisen
på barens dugfriske fadøl.

af Philip Hougesen
Nedenstående
skrivelse
er
baseret på illusionen om et
sagligt grundlag. Skribenten
garanterer
derfor
ikke
for
rigtigheden af begivenhedernes
gang
og/eller
faktuelle
ukorrektheder.
Så blev det endelig dagen, hvor
den
længe
annoncerede
fredagsbar-crawl skulle løbe af
stabelen. Gennem et par uger
havde
de
såkalte
‘Team
Koldpotte’ trofast reklameret for
deres event i form af en
fredagsbar-crawl. Ingen vidste
helt hvem de var, men lidt
opklarende journalistisk arbejde
fra undertegnede, kan afsløre at
‘Team Koldpotte’ bestående af
Johanne, Kamilla og Mai, er en
gruppe
fagre
sidefagsstuderende, som på
eget initiativ havde besluttet sig
for en social begivenhed.

Efter
denne
udmærkede
oplevelse
vendte
Team
Koldpotte og co. tilbage til Panta
Rei hvor der var store ting i
gære. Kagekonkurrencen var
slået stort op og da den
forventningsfulde
summen
blandt
det
spændingsfyldte
publikum
havde
lagt
sig,
præsenterede Mathias meget
elegant
konkurrencen
og
deltagerne deres emner.
1.emne: Jørgen præsenterede
en ‘avantgarde muffin’, klassisk
i form, men med et par twists.

Mødestedet
var
selvfølgelig
Panta rei, hvor man selvfølgelig
lige skulle have sig en “endnu
ikke helt kold Vestfyen” at styrke
sig på, inden forsamlingen lagde
fra kaj og satte sejl mod ‘Social
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4.emne: Jonas fremviste en
formbagt kage baseret på smør
og mandler. Jonas stod for en
meget
original
kagekonkurrencehappening, da
han havde medbragt flødeskum
på dåse og toppede sin kage af
umiddelbart inden servering.
5.emne: Her var ingen fancy
salgstale. Alle kræfterne var
tilsyneladende lagt i smagen.
Mathias egne sparsomme ord
“En klassisk brownie”.

På toppen pyntet med to styks
pistacienødder
og
en
lille
gimmick i form af en indbagt
Toms chokolade skildpadde.
Desuden fremhævede kreatøren
brugen af 70% chokolade, som
bærende element.
2.emne: Jon introducerede os
for
en
verdenspremiere
(næsten, det var anden gang
denne kage havde set dagens
lys) ved navn ‘Fusionskagen’.
Her var tale om virkelig abstrakt
tænkning. Jon og Lauge (som
desværre ikke var til stede)
havde kreeret en kage med
banan, kokos og æble smag, flot
toppet af med selvsamme
emner og en hel kanel stang.
Desuden fremhæves triple-aluindpakningen af kagen.
3.emne:
Lasse
chokerede
forsamlingen
med
‘Sukkerbomben’. En vaskeægte kaloriebasker tilsat cola og med skumfiduser på
toppen.

Disse prægtige emner stod til
votering blandt de benhårde og
meget erfarne dommere, Anne
og
Sune,
som
stod
for
henholdsvis æstetik og smag.
Trods man fornemmede en tæt
konkurrencen, måtte der findes
en afgørelse. Jon og Lauge
nappede en flot 3. plads, Jørgen
klemte sig snært forbi på en 2.
plads, mens Mathias løb med 1.
pladsen.
Mathias
videregav
senere præmien, som var et ølkort på to øl hver fredag i Panta
Rei. Der skal fra redaktionens
side lyde et stort tillykke til alle,
som synes sig fortjent til dette.
Herefter genoptog en del af
forsamlingen pubcrawlen og
turen gik til samfundsfaglig
fredagsbar. Her blev man hurtigt
blød i knæene til lyden
Haddaway’s ‘what is love’, de
sparsomme
blinkende
lys
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(tydeligvis fra en fritids-DJ) og
det halvtomme dansegulv fyldt
med slipsedrenge. Dog skal
nævnes, at man i denne
fredagsbar havde opstillet to
barer, hvorfor der var hurtig
adgang
til
våde
varer
og
ovenikøbet
med
dankort
termina
l. Det
ultimat
ive
lyspun
kt her
må dog
nødvendi
gvis være
den
opstillede
pølsevogn, hvor man
kunne boltre sig med forskellige
udgaver af svin.

En lille ‘special feature‘ i
Alkymia, må være at der
udbydes Arnbitter. Efter en
enkelt smagsprøve må ‘yours
truly‘ dog så tvivl om hvorvidt
indholdet af flasken er et
kemi
eksperiment,
som
er
gået
meget galt.
Sidste
stop,
efter en
kyndig
rundvisni
ng
af
Team
Koldpotte,
endte med
Teologisk
fredagsbar,
hvor også andre
stadigt
tørstige
Panta
Rei’er havde fundet hen. Her
var stemningen en ganske
anden end forventet. Der
herskede
en
løssluppen
feststemning og musikken var
ikke ala The Doors ‘The End‘,
men
hårdt
pumpende
partynumre. I den beskedne bar
kan man forlyste sig med
alskens shots til en 5’er og i
perioder er der faktisk også
gang i dansegulvet. “Billig, fræk
og sexet mod forventning”, var
ordene som blev prædikeret
Theologisk fredagsbar og så
lukker den først kl. 02.00.

Næste location endte med at
blive Alkymia (kemis fredagsbar
red.). Dette var til stor ærgelse
for en del af det kvindelige
pubcrawl publikum, som havde
sat havde sat næsen op efter
medicinerbar. Alkymia er en fin
fredagsbar i stueetageniveau.
Dette fremhæver jeg, da der for
rygere er god mulighed for at
trække ud på den tilstødende
terrasse, så man ikke skal på
jordomrejse for et skud nikotin.
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At tage Descartes til den
erkendelse han selv overså
af Nikolaj Maack Bielefeld
Nedenstående har jeg lyttet af
fra youtube-videoer med Rupert
Spira hvor han fortæller om
grundindholdet i sin bog ”The
Transparency of Things”. Jeg
har rettet lidt hvor jeg mente der
var uklarheder. Hans tankegang
bygger på den ældgamle indiske
tradition kaldet Advaita hvilket
betyder ikke-dualisme. Det er
tankevækkende hvor meget det
ligner Descartes tankegang,
hvor meget mere stringent det
er, hvor meget mere konkret
viden der kommer ud af det og
hvor længe før ham det faktisk
blev tænkt. For mig at se er
dette den ultimative teori om
bevidsthed, netop fordi det ikke
er en teori men udelukkende
bygger på direkte observationer
og dermed ikke kan falscificeres.
Ikke
engang
af
naturvidenskaben som netop også
har direkte observationer som sit
grundlag. Til dem som finder
emnet spændende er der meget
mere at hente på nettet og i
diverse bøger og beretninger.

oplevelse er at “jeg” oplever en
verden udenfor, og når vi siger
jeg mener vi denne krop/sind.
Nærmest hver formulering af
vores oplevelse bliver opfattet i
disse termer. “Jeg”, denne kropsind, oplever noget eller nogen.
Jeg elsker den/det, jeg ser
træet, den/det gør dette. Vores
oplevelse forekommer os som et
subjekt der handler, oplever eller
kender i forhold til et eller flere
objekter, hvilket både indbefatter
fysiske
ting,
personer
og
begreber. Alt dette anses for at
være så åbenbart, tydeligt og
fundamentalt sandt så det ikke
behøver at blive undersøgt.
Enhver
undersøgelse
som
foregår har normalt dette som
sin
mest
grundlæggende
antagelse. Så før vi tilføjer noget
ser vi på denne fundamentale
idé og måler simpelthen bare

1. meditation
Den normale opfattelse af vores
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vores oplevelse i nuet og
spørger “Er dette sandt, er dette
en sand præmis?”. Og bare ET
blik viser os at denne basale idé,
denne basale holdning, denne
grundindstilling er virkelig langt
væk fra den egentlige realitet af
vores oplevelse. For hvis vi
kigger på verden siger vi “Ja, jeg
oplever verden, jeg oplever
dette rum, naturen osv osv”.
Men oplever vi ikke også
kroppen? Oplever vi ikke også
sindet? Det er ikke kroppen der
opfatter verden men “os”, hvad
end vi så er, der oplever bade
verden, kroppen og sindet.
Kroppen oplever ikke verden,
verden, kroppen og sindet
BLIVER oplevet. Så hvad end
der oplever er det ikke sindet
eller kroppen, de er begge kendt
af det som oplever. Vi ser at
krop-sindet ikke er subjekt
for oplevelse og verden
objektet men nærmere at
dette bevidste “jeg” er det
egentlige subjekt og at det
oplever
objekterne,
nemlig kroppen, sindet og
verden. Men hvad er dette
“jeg” så? Hvad end det er
er det hvad jeg er. Det er
et ubetvivleligt faktum at
jeg, hvad end jeg er
oplever noget lige nu.
Hvad vi oplever er sådan
set irrelevant nu, det
kunne være en drøm eller

en hallucination, vi går ikke så
langt som til at sige hvad det er
men det er dog noget. Der
foregår en oplevelse med et
oplevende subjekt og oplevede
objekter. Men hvad er dette
subjekt? Hvad kan vi sige om
det? Hvis vi ser på erfaringen
bliver det hurtigt tydeligt at der
er noget som er bevidst, og at
det er hvad vi er. Hvad end det
er der føler luftens temperatur,
hører lydene osv så er det noget
som er bevidst. Jeg er, jeg
eksisterer og jeg er bevidst. Jeg
er bevidsthed. Vi er dette før vi
er en krop og et sind, begge
opleves af bevidstheden. Så det
ses meget klart når vi kigger på
oplevelsen at det vi er er denne
vidende,
denne
bevidste
tilstedeværelse. Når vi først har
slået det fast kan vi gå længere
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og
undersøge
hvad
bevidstheden så er, hvad kan vi
sige om denne? Vi ved at den
er, men hvad er den? Så vi
begynder at lede efter den. Og
en meget interessant ting sker:
Det er vores direkte erfaring at
dette bevidste jeg eksisterer. Og
dog hvis vi leder efter den finder
vi intet objektivt. For hvis
bevidstheden havde nogen som
helst objektive kvaliteter af sind
eller krop eller andet ville det
med det same sætte den på den
oplevede side. Hvad end disse
objektive kvaliteter var ville der
være
noget
andet
som
observerede dem. Så hvis vi
fortsætter med at lede efter
bevidstheden på denne måde vil
alt der kommer op og siger “Ja,
jeg er bevidstheden!”, det være
sig en følelse I kroppen eller
andet, med det det samme
kunne afskrives. ”Jeg ser denne
ting, jeg er bevidst om den”,
dette sætter med det samme
afstand mellem opleveren og det
oplevede. Så meget hurtigt
kommer vi til disse tydelige
sandheder om hvad vi er: Vi
afviser hvad der har vist sig at
være falske sandheder nemlig at
jeg er krop/sind. Derimod ved vi
at vi er, vi er vidende, vi er det
som oplever eller erfarer. Men
også at hvad end dette er kan vi
hos det ingen objektive kvaliteter
observere. Og det er afledt fra

erfaringen.
Vi
har
lige
gennemgået
eksperimentet,
prøvet at finde hvad vi er og har
set at vi ikke kan finde nogen
objektive kvaliteter ved det. Hvis
dette er sagen, hvad gør os så
eksempelvis så overbeviste om
at bevidstheden er begrænset?
Når noget er begrænset ved vi
det er det fordi vi kan se enden
af det, vi kan definere det,
afgrænse det. Hertil og ikke
længere. Stolen er her, men ikke
der, derfor er den begrænset.
Hvis vi anvender det samme
kriterium til bevidstheden: Vi har
allerede sagt at vi ikke kan finde
nogen objektive kvaliteter hos
den. Enhver grænse ville per
definition være en objektiv
kvalitet som vi kunne observere,
som kanten på en stol eller
slutningen på denne sætning. Vi
finder ingen sådanne objektive
kvaliteter. Så idéen om at “jeg”
er begrænset er præcis det, det
er kun en idé. Ved bare meget
meget simpelt at se på hvad vi
er og holdes os meget tæt
udelukkende til vores oplevelse
kan vi se at der intet er i vores
erfaring der kan underbygge den
dybt fæstnede idé vi har om at
“jeg” er begrænset og dermed
personlig.
2. meditation
Den ovennævnte pointe er klar
nok rent intellektuelt. Men forstår
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man betydningen af den?
Selvom man forstår det føles det
dog stadig som om fuldstændig
som om man sidder inde i sin
krop og oplever verden den vej
igennem. Så hvad sker der?
Hvis bevidsthed muligvis er
ubegrænset og upersonlig, hvad
så med mig? Vi kan undersøge
om bevidstheden bliver påvirket
af den omskiftelige natur af
fænomenerne. Ved personlig
mener vi “som tilhører personen”
og det som definerer personen
er en bestemt krop og et
bestemt sind. Så hvordan kan vi
undersøge i vores erfaring
hvorvidt
bevidstheden
er
uafhængig? Vi har etableret i
erfaringen at bevidstheden er
det vi er. Så lad os nu se på
forholdet mellem sindet, kroppen
og bevidstheden. Og vi ser at
der er mange gange i løbet af
dagen hvor kroppen og sindet
ikke er til stede I bevidstheden

men “jeg”, bevidstheden,
forsvinder
ikke,
for
eksempel i en drøm.
Sindet er tilstede men
kroppen er simpelthen
ikke tilstede. Indsigelsen
er at kroppen ligger i
sengen. Men nu holder vi
os
udelukkende
til
erfaringen, til det vi faktisk
kan vide med sikkerhed.
Kroppen
bliver
ikke
oplevet, hverken med
synet eller kropslige følelser. Så
vi har en direkte erfaring som er
almindeligt forekommende, at
“jeg”
forbliver,
bevidstheden
forbliver som den er, og det vi
kalder kroppen kommer og går.
Bevidstheden selv bliver ikke
påvirket på nogen made af
kroppens kommen og gåen. Vi
oplever også tidspunkter hvor
sindet ikke er til stede, for
eksempel når der ikke er nogen
tanker eller ingen billeder. Vores
oplevelse i dette øjeblik kan
bestå af sanseperceptioner eller
kropslige fornemmelser. Præcis
det samme gælder denne
tilstand. Selvom sindet ikke er
der
forbliver
bevidstheden
præcis som den altid er. Så
kroppen og sindet kommer og
går for denne bevidsthed, på
samme made som objekter
kommer og går i et rum. Det er
kun
når
bevidstheden
identificerer sig med kroppen og
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sindet, at den tror den er disse
objekter, at den ser ud som om
den påvirkes af forandringer i
disse. Fordi bevidstheden har
smedet sig selv sammen med
krop/sind føler den at den går
hvor end denne krop/sind går.
Men dette er ikke sandt mere
end rummet i vores omgivelser
ændrer sig på grund af tingene i
det. Rummet ændrer sig Ikke på
grund af objekterne, det ser bare
sådan ud, for når objekterne
forsvinder er rummet det samme
som altid. Ligesom bevidsthed
accepterer rummet alt hvad der
opstår I det, det siger hundrede
procent ja til alt. Det omfavner
alt men er på samme tid
fuldstændig upåvirket af det. Et
billede der ofte bruges er spejlet.
Spejlet gengiver alt, fra det
hæsligste til det smukkeste men
er på samme tid helt upåvirket.
Disse forskelle gør ikke nogen
som
helst
forskel
for
bevidstheden selv. Man kan selv
lave eksperimentet ved først at
tænke på det smukkeste man
ved og derefter det hæsligste.
Bliver bevidstheden, det som er
vidende på nogen måde ændret
af disse forskellige tanker? Nej,
overhovedet ikke, bevidstheden
er helt uafhængig af hvad der
optræder I den. Oplevelsen af at
dette vidende nærvær, af det vi
er, er så tæt på os, så tydeligt
og intimt hvad vi er og også på

samme tid tydeligvis uafhængig
af forandringerne, krop/sindets
og objekternes kommen og
gåen. Denne observation er så
simpel at vi slet ikke har lagt
mærke til den. Det vi er er dette
vidende nærvær som altid er det
samme sted, altid I den samme
tilstand, den er altid kun den
selv, præcis som rummet selv
eller spejlet der altid er sig selv,
uafhængig af kommen og gåen
af objekter.
3. meditation
Vi har fundet at vi ikke kan
erkende
nogen
objektive
kvaliteter ved bevidstheden fordi
den netop ikke kan se sig selv.
Vi har set at bevidstheden ikke
er afhængig af krop/sind og
dermed ikke personlig. Når
bevidstheden er upersonlig og
det bare er en illusion at den er
personlig, hvordan kan vi så
erkende det? Vi har beskæftiget
os med toppen af isbjerget
hvilket er troen på at bevidsthed
er personlig. Vi står med en
modsigelse: Vi har etableret
gennem vores erfaring at vores
bevidsthed er upersonlig, det
ved vi med vores sind. Men
stadig føles det som om den er
personlig og tilhører mig. Denne
modsigelse
udløser
en
undersøgelse på et dybere
niveau for den som gerne vil
kende sandheden. Bevidsthed
40

der er sket er at vi er blevet
opfordrede og uddannede til at
tænke at det ikke hænger sådan
sammen. “Bevidstheden er ikke
et
med
vores
oplevelses
totalitet, det er et med en del af
oplevelsen, nemlig krop/sind”
Og vi har øvet dette så længe at
vi nu tror at det er så naturligt og
almindeligt
at
bevidstheden
udelukkende identificerer sig
med krop/sind og ikke alle de
andre
indtryk
som
I
virkeligheden er helt på linje
med dem. Dette bliver den helt
basale antagelse for vores
kultur. Vi tager dette så meget
for givet at når folk hører denne
form for ræssonement som vi
lige har gennemgået siger de
“Åh nej, det er meget teoretisk
og intellektuelt”. Men det er
faktisk omvendt. Det der er
intellektuelt og teoretisk er i
virkeligheden
at
mene
at
bevidstheden er knyttet til
krop/sind. Det er i sandhed
intellektuelt. Det er aldrig en
oplevelse. Men altid ikke andet
end en idé.

kan ikke være bade personlig og
upersonlig. Hvis vi stopper
undersøgelsen her på det
intellektuelle niveau og ikke
fører den videre ned på det
følende niveau så vil den få
karakter af tro og dermed med
tiden blive ødelagt. Så længe vi
tror på at bevidstheden er
personlig er lidelse uundgåelig.
Lidelse er et tegn til os på at
vores forståelse ikke er dyb nok.
Følelsen af at “jeg” er kroppen
er bevidsthedens eksklusive
identifikation
med
bestemte
indtryk, nemlig det indtryksbundt
som vi kalder krop/sind. Som
sagt tidligere identificerer vi os
med krop/sind men ikke med
alle andre indtryk. Verden bliver
alt det vi ikke er. Dette virker
åbenlyst for os. Men dette er
udelukkende noget vi har lært
gennem vores kultur. Denne
adskillelse er ikke noget der
bygger på vores egentlige
erfaring. Vores erfaring er altid
at bevidstheden er et med
oplevelsens totalitet. At alle
indtryk, den visuelle oplevelse af
noget i horisonten er på den
samme
nul-afstand
fra
bevidstheden som den mest
intime følelse, det vi kalder os
selv og normalt opfatter som det
tætteste på bevidstheden. Alting
er et med bevidstheden. Dette
er altid vores oplevelse, selv
hvis det ikke virker sådan. Det
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4. meditation
Man kan dog modvirke denne
tillærte tolkning af oplevelsens
natur.
Ved
at
sidde
og
koncentrere sig om og fokusere
på hvordan alle indtrykkene i
virkeligheden danner en samlet
oplevelse
som
flyder
helt
sammen og hvor alting i sidste
ende
er
uskelnelige
fra
hinanden. På denne måde kan
gradvist øve sig I at fralægge sig
den kunstige fortolkning af
oplevelsens natur og se hele
verden som man i virkeligheden
altid har oplevet den under den
kunstige fortolkning. Men det
tager tid og kan kun læres
gradvist.
Indtryk
uden
for
kroppen og indenfor kroppen
foregår på det præcist samme
sted, nemlig I bevidsthedens
rum
og
opfattes
præcist
samtidigt. Der er ikke noget som
er
længere
væk
fra
bevidstheden end andet. Der er
nul-afstand. At tro andet er og
bliver en illusion. Hvis man
sidder på denne måde med
oplevelsen og bare tager den
ind, koncentrerer sig, så bliver
man med tiden bedre og det vil
tage kortere tid før man oplever
denne enhed af alt det
oplevede. Og I sidste ende
enheden mellem opleveren og
det oplevede. Det er det som
kaldes
sand
enhed,
ikkeadskillelse. Hvad der er vigtigt at

huske her er at vi ikke ændrer
noget. Vi laver ikke noget om. Vi
viser det som altid har ligget
som den virkelige oplevelse
nedenunder vores fortolkning.
Oplevelsen er altid, hele tiden
som den er, uafhængig af vores
fortolkning. Vi finder ud af at alle
indtryk altid har været på det
samme sted, gjort ud af det
samme stof. Så det vi gør er
ikke at manipulere eller ændre
oplevelsen, men netop bare at
se
på
den.
Vi
tillader
oplevelsens natur at afsløre sig
selv. Vi adskiller oplevelsen selv
fra den mentale kommentar, fra
fortolkningen. I starten vil det
tage lang tid fordi oplevelsen og
kommentaren
er
så
tæt
knyttede. Men lige så langsomt
vil de to begynde at blive adskilt.
Vi skiller fortolkningen fra og
tillader åbenlysheden af den
faktiske oplevelse at vise sig. Så
det er ikke sådan at vi pludselig
har en ny oplevelse, vi ser bare
hvordan det altid har været
nedenunder vores fortolkning.
Lyden er uadskillelig fra det
nærvær som hører den. De er
et. Vi lægger sindets fortolkning
til side, men vi skiller os ikke af
med den, for den er nyttig I
hverdagen.
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Vær noget, vær med i DOXA!
Kan du li' at tegne eller være kreativ med ord? Kunne du
tænke dig at være med til at forme den eneste ucensurerede og
direkte mulighed for at udtrykke sig som studerende? Så meld
dig under de DOXA'ske faner på doxamagazine@gmail.com
eller kontakt en fra redaktionen. De er alle rigtig søde!
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af Peter Møller

Væren og ost
af Tone Dandanell
I sidste uge troppede jeg
op til en så voksen fest, at
jeg havde en ost under
den ene arm og en rødvin
under den anden for at
være med. Som ukendt
udi ostens verden havde
jeg i butikkens tid valgt at nære
en altoverskyggende tillid til
varedeklarationens værd, og var
derfor endt med en ost, der,
ifølge sig selv, udmærkede sig
over
al
forventning
på
ostebordet. Jeg var klar til at
indtage aftenen med osten som
festens midtpunkt. Oh yearh.
Med
let
skjult
stolthed
præsenterede jeg den lille
vidunderfirkant for øjnene af
måbende
osteconnoisseaurs,
som
pludseligt
så
mindre
voksne ud, næsten barnlige. De
fik dog hurtigt ånden tilbage, og
snart gik talen lystigt om den
oplagte genstand, osten: ”Det er
ofte nemt at se forskel på oste
af forskellig type. Men der kan
også være stor variation i smag
og udseende af oste af samme
type”,
informerede
min
bordherre, og jeg nikkede
indforstået, dog fuldstændigt

uforstående.
Han fortsatte:
”Oste kan opdeles efter deres
fremstillingsmetode og grupperes således som æltet ost,
fisket ost eller opstukket ost.
Alternativt kan man opdele efter
typen,
dvs.
som
friskost,
skæreost,
skimmelost
osv
Hvilken ost er din yndlingsost?
Min
er
mozzarellaost
på
bøffemælk”. Jeg havde absolut
intet meningsfuldt at sige om
hverken
ikke-eksisterende
yndlingsoste eller andre oste,
havde egentlig aldrig tillagt
osten
en
meningsbærende
funktion, og var nu bange for at
blive opdaget I ikke at have
noget på. Men inden stilheden
fra min side nåede at blive alt
for larmende, reddede en sand
44

ostekender situationen med et
sandt osteåndende emneskift:
“Jeg har også læst filosofi.
Forfærdeligt”. Bum. Chokeret
over
sætningens
ordkonstellation fik jeg selv
talens magt tilbage, og spurgte
oprigtigt indfølende til det
forfærdelige ved at læse filosofi.
“Jeg indså, at filosofien ikke kan
bruges, konkret og praktisk.
Også undervisningen var alt for
teoretisk”. Jeg kunne mærke at
også de ikke-filosofistuderende
spidsede ører nu og afventede
et modsvar fra min side.
Hvordan forsvarer man filosofien
mod en anklage om at være
verdensfjern og teoretisk? Kan
man det?
Efter lidt forfærdelig camembert
at styrke mig på, prøvede jeg at
redde den frafaldne ved at
påvise en falsk dikotomi mellem
teori og praksis i hans anklage,
at filosofiske problemer hverken
kan reduceres til misforståelser
af sprogets logik eller Kants
antinomier, da filosofien har
med det mest praktiske at gøre,
væren selv! Der blev med ét
stille i rummet, en engel gik
måske forbi og blev der. Der var
så
stille,
at
køleskabets
begyndte at larme. I mangel på
bedre sænkede jeg blikket mod
min tallerken, og betragtede
overraskende hvordan mine ord
smuldrede hurtigere end min

Klovborg. Hvad var det, jeg lige
havde sagt? Her sad jeg og
talte om at bruge filosofien
praktisk, samtidig med at mine
ord bestod i et opkog af tomme
kalorier
og
heideggeriansk
ontologi,
som
de
ikkefilosofistuderende var forment
adgang til, fordi de ikke kendte
sprogspillet.
Ostens
bogstavelighed og skingrende
lugt glimtede ved min værens
fravær, og i et øjebliks uklarhed
besluttede jeg mig for forlade
samtalen og i stedet afsende
følelsesrapporter
om
ikkeeksisterende
yndlingsoste,
såsom feta. Englen forlod
lejligheden og kom ikke tilbage.

?

?
?
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Bonusydelse fra DOXA: Kender du nogen, der har fortjent
at komme i en rigtig fin ramme, så fat blyant, pen, eller
pensel og giv los for dine kreative evner. DOXA stiller
rammen til rådighed - velbekomme!
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