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Af Carsten R. Kjaer

 Har du også lagt mærke til, at hvis man 
hører eller læser om alternative behandlings-
metoder, går der ikke mange mikrosekun-
der før begrebet “energi” bliver nævnt før-
ste gang? En af mine egne oplevelser i den 
retning fi k jeg, da en kraniosakralterapeut 
engang udsatte mig for et længere foredrag 
om, at min søns migræne kunne stamme fra 
det enorme tryk, barnehovedet blev udsat 
for ved fødslen. Dette fødselstryk kunne 
nemlig have alskens negative virkninger 
(som kraniosakralterapeuter heldigvis kan 
hjælpe en af med). I ordstrømmen hæftede 
jeg mig bl.a. ved, at hun på et tidspunkt 
snakkede om, at det var vigtigt at få ener-
gien til at strømme “ned i jorden”. Eller også 
var det ned i fødderne – det kan jeg ikke 
lige huske. Men det er heller ikke afgørende. 
Sagen var, at der er mange gode naturviden-
skabelige spørgsmål, jeg kunne have stillet i 
den anledning: Hvilke enheder regner man 
den slags energi i? Hvorfor skal energien 
ned i jorden og ikke eksempelvis op i luften 
eller ud i fi ngerspidserne?  Og hvordan sikrer 
man sig, at energien nu også kommer ned i 
jorden (eller fødderne) ved behandlingen?

Det gælder om at få mere energi…
Jeg tvivler dog på, at jeg ville have fået nogle 
testbare svar på disse spørgsmål. Men sikkert 
er det, at udtrykket energi er allestedsnær-
værende inden for det alternative. Healing 
går f.eks. ud på at overføre en positiv energi – 
for energien er der angiveligt og den kender 
næsten ingen begrænsning. Ved hjælp af sten 
kan man angiveligt også vække den energi, 
der ligger latent i os. Og numerologien siger, 
at vi skal leve med de navneenergier, vi nu 
engang har fået – og derfor må vi altså ændre 
vores navn, hvis disse energier viser sig ikke 
at gøre os godt.

Det er måske slet ikke så mærkeligt, at den 
alternative verden elsker ordet energi. I hver-
dagssproget udtrykker ordet energi nemlig 
næsten altid noget godt – noget, vi gerne vil 
have meget af (medmindre det understreges, 

at der er tale om “negativ energi”). Vi kan 
derfor let blive enige om, at det gælder om 
at få mere energi – af den rigtige slags. 

… og vækst!
Begrebet energi som den alternative behand-
lingsverdens mirakelmiddel minder såle-
des påfaldende meget om et andet af tidens 
mirakelord, nemlig vækst! Vækst er ligesom 
positiv energi også noget, som vi alle sam-
men – især politikere (både røde og blå) 
– rigtig gerne vil have mere af. Og på for-
underlig vis lader udgangspunktet for både 
politikere og alternative behandlere at være 
det samme – nemlig, at vækst og energi 
er noget, der fi ndes uendelig meget af, og 
som vi derfor bare skal have fat i. Nu kan 

der selvfølgelig være enkelte naturvidenska-
belige kværulanter, der vil hævde, at intet 
kan vokse i det uendelige – og da slet ikke, 
når vækst (i politisk forstand) og energi (i 
naturvidenskabelig forstand) har det med 
at hænge proportionalt sammen. Men det 
er der vidst ikke så mange politikere, der 
bekymrer sig om. 

Af alt dette kan vi lære, at uforpligtende 
omgang med komplicerede begreber er et 
glimrende salgstrick for at få fl ere kunder i 
butikken. Så hvis du efter at have læst dette 
nummer af Aktuel Naturvidenskab føler dig 
rigtig godt tilpas, er det uden tvivl fordi vi 
har sat gang i væksten af din krops positive 
energi og fået den til at strømme ned i jor-
den (eller var det fødderne?).  
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