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Útdráttur 

Áhugi á óhefðbundnum meðferðarformum fer vaxandi þar sem lögð er áhersla á 

heildrænt samband huga, líkama og sálar. Birtist það meðal annars í auknum áhuga fólks 

á kakóserimóníum. Kakóserimóníur eru af talsmönnum þeirra taldar hafa jákvæð áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu en hafa þó ekki verið viðurkenndar sem slíkar innan 

heilbrigðiskerfisins. Í þessari ritgerð er, með mannfræðina að vopni, rýnt í fyrirbærið 

kakóserimóníur, hvaðan þær koma og hvernig kakóserimóníur eru endurvaktar sem 

óhefðbundið meðferðarúrræði og hvernig þær eru framsettar á Íslandi sem og erlendis í 

anda síð-nýaldar. Þá er rýnt í nýaldarhreyfinguna því kakóserimóníur í dag eiga rætur sínar 

að rekja þangað. Jafnframt verður gert grein fyrir einu af aðaleinkennum nýaldarinnar 

sem er að taka eitthvað gamalt, gjarnan úr gömlum óvestrænum hefðum og gera þær að 

nýjum í vestrænu samfélagi. Er það sýnilegt í því hvernig fengið er að láni kakó frá 

Mesóameríku, jóga frá Indlandi og tónheilun sem á uppruna sinn í Tíbet og víðar og 

aðlagað að kakóserimóníum. Ekki liggja fyrir rannsóknir á þessari ný endurvöktu útgáfu á 

kakóserimóníum en rýnt er í uppruna kakósins í Mesóameríka, þróun þess yfir tíma og 

táknræna notkun þess. Sú hugmynd að kakóserimóníur geti verið meðferðarúrræði til að 

ná slökun, heilun og bættri heilsu er margþætt, því ekki eru til neinar vísindalegar sannanir 

fyrir því. Þó er vert er að hafa í huga að vesturlandabúar, Íslendingar þar með taldir, séu 

að sækja í kakóserimóníur í leit að heilandi og heilsubætandi áhrifum. 
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Abstract 

Interest in alternative medicine, where the emphasis is put on the holistic connection of 

the mind and body, has been growing. It is especially evident in people’s increasing 

interest in cacao ceremonies. While they have not been recognized by the health care 

system, the advocates of these ceremonies claim that they have a positive effect on 

physical and mental health. This essay focuses on the phenomena of cacao ceremonies, 

where they originate, how they have been resurrected as alternative medicine and how 

they are presented in the context of the post-New Age. The concept of the New Age will 

be defined, as the roots of modern cacao ceremonies lie there. Furthermore, the New 

Age concept of taking something old, especially from non-western traditions, and making 

it into something new will be discussed. This is apparent in cacao ceremonies since they 

include; cacao from Mesoamerica, yoga from India and sound healing from Tibet. This 

new form of cacao ceremonies has not been researched but in this essay will go over the 

origins of cacao, it’s evolution over time and the symbolic use of cacao. The lack of 

scientific proof makes the idea that cacao ceremonies can be a way to achieve relaxation, 

healing and better health problematic. However, it is good to keep in mind that 

westerners, Icelanders included, are increasingly looking to cacao ceremonies with hope 

of healing and better health. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er skrifuð til BA gráðu í mannfræði og er hún metin 12 einingar. Ritgerðin er 

skrifuð undir handleiðslu Sveins Guðmundssonar. Mig langar að þakka honum afar vel 

fyrir að vera mér til halds og traust. Leiðsögn hans og athugasemdir reyndust mér mjög 

góðar og hjálpuðu mér að gera ritgerðina mína að veruleika. Unnusta mínum Guðmundi 

Hrannari Eiríkssyni og dóttir okkar Auði Valgerði langar mig að þakka einstaklega vel. Ást 

þeirra og kærleikur hefur verið drifkraftur minn í gegnum allt ferlið. Þar að auki fær 

Guðmundur sérstakar þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar varðandi málnotkun og 

stafsetningu. Móður minni Valgerði Sigtryggsdóttur langar mig að þakka fyrir 

ómetanlegan stuðning og hafa alltaf trú á mér. Að lokum langar mig að þakka fjölskyldu 

og vinum fyrir margvíslegan stuðning í gegnum námið.   
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1 Inngangur  

Heilsa og vellíðan eru vinsæl umræðuefni í dag. Margir eru orðnir mjög meðvitaðir um 

heilsu og mikilvægi þess að viðhalda góðri heilsu. Þetta á sérstaklega við í nútíma 

samfélagi þar sem streita og kvíði er talin fara ört vaxandi á meðal fólks. Áhugi á 

óhefðbundnum meðferðarformum fer vaxandi þar sem lögð er áhersla á heildrænt 

samband huga, líkama og sálar. Birtist það meðal annars í auknum áhuga fólks á 

kakóserimóníum, bæði hérlendis sem og erlendis. Í dag eru kakóserimóníur oft iðkaðar í 

bland við jóga og tónheilun meðal annars til að ná fram slökun og heilun. Það er álit mitt 

að sú þróun sem hefur átt sér stað í kakóserimóníum, frá því hvernig þær voru upphaflega 

iðkaðar í Mesóameríku og að því hvernig þær birtast okkur í dag, eigi rætur að rekja til 

hugmyndafræði Nýaldarinnar (síð-nýöld), þar sem áhersla er á frelsi einstaklingsins til að 

blanda saman aðferðum úr mismunandi meðferðarformum og er í raun vestrænt 

afsprengi. 

Kakóserimóníur eru af talsmönnum þeirra taldar hafa jákvæð áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu en hafa þó ekki verið viðurkenndar sem slíkar innan heilbrigðiskerfisins. 

Má því flokka kakóserimóníur sem óhefðbundna meðferð. Rýnt verður í heilsumannfræði, 

undirfag innan mannfræði, til þess að skilja betur aðgreininguna á milli hefðbundinna og 

óhefðbundinna meðferða og hvernig þessi ólíku meðferðaform túlka hlutverk lífsorku og 

tengsl hugar og líkama. Nútíma læknisvísindi hafa verið gagnrýnd fyrir það að taka ekki 

tillit til hugrænna, líkamlegra og sálrænna tengsla þegar kemur að heilsu og leiðum til að 

ná bata. Einnig er heilsumannfræði leið til þess að skilja betur hvaða þáttum þarf að huga 

að á tímum þar sem blöndun menningarheima er að aukast. Það er meðal annars vegna 

aukinna fólksflutninga og hvernig landamæri ríkja skipta sífellt minna máli vegna tilkomu 

internetsins og hve auðvelt er að sækja hugmyndir og upplýsingar þangað. Tvískipting á 

milli hefðbundinna- og óhefðbundinna meðferðarforma hefur verið umdeild (Micozzi, 

2002; Ross, 2012; Scheper-Huges og Lock, 1987). Annars vegar hvernig hefðbundin 

meðferðarform eru lögmætt með vísindalegri þekkingu og hins vegar hvernig 

óhefðbundin meðferðarform eru sett skör lægra en hin hefðbundu fyrir þær sakir að vera 
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ekki vísindaleg. Þetta hefur leitt til rökræðna um það vald sem vísindaleg þekking og 

nútímavísindi hafa yfir öðrum meðferðarformum.  

Í þessari ritgerð mun ég, með mannfræðina að vopni, rýna í fyrirbærið 

kakóserimóníur, hvaðan þær koma og hvernig kakóserimóníur eru endurvaktar sem 

óhefðbundið meðferðarúrræði og hvernig þær eru framsettar á Íslandi sem og erlendis í 

anda síð-nýaldar. Þá mun ég rýna í nýaldarhreyfinguna því kakóserimóníur í dag eiga 

rætur sínar að rekja þangað. Jafnframt verður gert grein fyrir einu af aðaleinkennum 

nýaldarinnar sem er að taka eitthvað gamalt, gjarnan úr gömlum óvestrænum hefðum og 

gera þær að nýjum í vestrænu samfélagi og eru kakóserimóníur dæmi um þetta einkenni 

nýaldarhreyfingarinnar. Ekki liggja fyrir rannsóknir á þessari ný endurvöktu útgáfu á 

kakóserimóníum en ég mun rýna í uppruna kakósins í Mesóameríka, þróun þess yfir tíma 

og táknræna notkun þess. Þá mun ég einnig skoða hvernig aðferðir og heimspeki 

shamanisma, jóga og tónheilunar eru fengnar að láni og aðlagaðar að nútíma 

kakóserimóníum.  

Árið 2017 kynntist ég kakóserimóníum í gegnum jógakennaranám sem ég stundaði 

og kveikti sú upplifun áhuga minn á slíkum serimóníum. Mér þótti áhugavert að sjá 

hvernig kakói og jóga var tvinnað saman með því markmiði að auka slökun. Stuttu síðar 

varð ég ólétt og mætti ég oft í kakóserimóníur því þar fann ég slökun og ró. Snemma á 

meðgöngunni varð kakó partur af minni daglegu rútínu heima við. Ég skipti fljótlega kaffi 

út fyrir kakó sem orkugjafa yfir daginn og á þriðja hluta meðgöngunnar notaði ég kakó 

gegn sinadrætti og svefnleysi sem hrjáði mig. Þegar kom að því að velja efni ritgerðarinnar 

þá lá vel við að skoða kakó og þá sérstaklega hvernig það er notað í slökunar og heilunar 

tilgangi. Efnið kemur sterklega inn á áhugasvið mitt um mannfræði, heilsu og 

óhefðbundin meðferðarform.  

Ritgerðinni er skipt í sex hluta. Á eftir inngangi verður fjallað um heilsumannfræði, 

þar sem stiklað verður á stóru yfir sögu hennar. Því næst verður farið yfir skilgreiningar á 

óhefðbundnum meðferðarformum og þá aukningu sem hefur átt sér stað í notkun slíkra 

meðferða. Einnig verða óhefðbundnar meðferðir bornar saman við nútíma læknisvísindi. 

Í framhaldi af því verða hugmyndir um lífsorku teknar fyrir, ásamt gagnvirkum tengslum 

hugar og líkama, þegar kemur að heilsu. Fjallað verður um þá tvíhyggju sem einkennir 

nútíma læknisvísindi, til dæmis hvernig hún birtist í aðgreiningu hugar og líkama og 
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hvernig þessi tvíhyggju hugsun er orðin hluti af vestrænni þekkingu. Að lokum verður litið 

á hugmyndir og kenningar Foucault (í túlkun Garðars Árnasonar, 2003) um vald og hvernig 

vald mótar hugmyndir okkar um heiminn og þekkinu. 

Í þriðja kafla verður fjallað um Nýöldina en viðfangsefni ritgerðarinnar á rætur sínar 

að rekja til nýaldarhreyfingarinnar. Greint verður frá uppruna Nýaldarinnar, einkennum 

hennar og andófi gegn ríkjandi hugmyndakerfum. Að lokum verður tekið sérstaklega fyrir 

eitt af einkennum nýaldarinnar, menningarblöndun. Rýnt verður sérstaklega í jóga og 

tónheilun, en það eru gamlar hefðir sem kakóserimóníur í dag leita til og blanda við 

serimóníur sínar.  

Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður gert grein fyrir vinnsluaðferðum og uppruna 

kakóplöntunnar í Mesóameríku. Því næst verður stuttlega gert grein fyrir margþættu 

hlutverki kakóplöntunar í lífi Mesóameríkana og hvernig kakó barst til Evrópu og víðar 

eftir komu Spánverja til Mesóameríku. Í framhaldi af því verður litið á það hvernig 

kakóserimóníum var og er háttað í Mesóameríku. Að lokum verður notkun kakós í 

læknisfræðilegum tilgangi skoðuð. Jafnframt verður horft til rannsókna á 

efnasamsetningu og virkni kakós til að varpa ljósi á heilunar eiginleika þess. 

Í fimmta kafla er litið á hina nýju birtingarmynd kakóserimónía í nútímanum. Tekin 

verða fyrir fjögur dæmi, tvö erlend og tvö íslensk til að varpa ljósi á hvernig 

kakóserimóníum í dag er háttað. Þar sem ekki er að finna rannsóknir á þessu vestræna 

afbrigði af kakóserimóníum þá verður stuðst við „gögn á glámbekk“. Slík gögn geta veitt 

innsýn inn í hvernig heildræn áhrif nýaldarinnar birtast sem og blöndun hefða. Jafnfram 

verður litið á þá læknisfræðilegu eiginleika sem talsmenn kakóserimónía telja 

kakóplöntuna búa yfir. Sjötti kafli er tileinkaður lokaorðum og umfjöllun, þar sem 

niðurstöður ritgerðarinnar verða ræddar. 
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2 Heilsumannfræði: Fræði og kenningar 

Í þessum kafla verður farið yfir sögu og þróun heilsumannfræði sem fræðigreinar. Því 

næst verður gert grein fyrir óhefðbundnum lækningum og hvað aðgreinir þær og 

nútímalæknisfræði. Síðan verður litið á hugmyndir fræðafólks um lífsorku og tengsl hugar 

og líkama. Að lokum verður litið til kenninga Michel Foucault um vald. 

2.1  Heilsumannfræði: Saga og þróun 

Heilsumannfræði beinir athygli sinni sérstaklega að heilsutengdum hugmyndum og 

hvernig þær eru framkvæmdar í menningarlegu samhengi. Heilsumannfræðingar 

rannsaka menningarlega staðbundnar (e. culturally situated) hugmyndir, hefðir og venjur, 

í tengslum við heilsu og veikindi, hið náttúrulega og hið yfirnáttúrulega. 

Heilsumannfræðingar velta meðal annars fyrir sér hvernig þekking um heilsu er sköpuð, 

viðhaldið og gerð réttmæt (e. legitimate). Þetta er skoðað í félagslegu, menningarlegu og 

pólitísku samhengi (Ross, 2012). 

Heilsumannfræði er sérsvið innan mannfræðinnar og er það tiltölulega nýtt í sögu 

mannfræðinnar, en það kom fram fyrir um 60 árum (Helman 2006; Inhorn, 2007). 

Heilsumannfræði var upphaflega undir miklum áhrifum frá hefðbundinni mannfræði, þá 

sérstaklega hvernig litið var á vettvangsrannsóknir. Í upphafi beindi mannfræðin sjónum 

sínum að litlum og óvestrænum samfélögum. Þetta á ekki lengur við mannfræði né 

heilsumannfræði, að hluta til vegna aukinnar hnattvæðingar. Nú til dags getur í raun 

hvaða samfélagskerfi sem er verið rannsakað mannfræðilega og eru rannsóknir þar af 

leiðandi mjög fjölbreyttar. Mannfræðin hefur breytt áherslum sínum og teljast í dag til 

hnattrænna vísinda (Eriksen, 2010). 

Áður en heilsumannfræði varð sérsvið innan mannfræðinnar var fjallað um efni 

hennar í tengslum við táknræna og trúarlega mannfræði (e. symbolic and religious 

anthropology). Í gegnum sögu mannfræðinnar hefur verið hefð fyrir því að horfa á 

tengingu milli trúarlegra hugmynda og læknisfræðilegra hugmynda og hvernig slíkar 

hugmyndir hafa gagnverkandi áhrif hvor á aðra. Má þar nefna hugmyndir um að hið illa 

geti valdið ógæfu og sjúkdómum og hið góða leiði af sér gæfu og heilsu (Sailant og Genest, 

2007).  

Áherslubreytingar í mannfræði á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar höfðu í för 

með sér að hið táknræna og hið trúarlega fékk meira vægi. Byrjað var að rannsaka hvernig 
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trúarlegir- og táknrænir þættir gætu aðstoðað við að gera nútíma vísindi áhrifaríkari til að 

ná og viðhalda heilsu í samfélögum þar sem sérstök óvestræn (e. indigenous) kerfi eru 

ráðandi. Slíkar áherslur í rannsóknum mannfræðinga urðu síðar það sem þróaðist yfir í 

heilsumannfræði. Skrif heilsumannfræðinga á áttunda áratugnum einkenndust af 

gagnrýni á hið aukna vægi sem nútíma læknisfræði fékk ásamt yfirráðum hennar yfir 

öðrum lækningameðferðum. Heilsumannfræðingar gagnrýndu meðal annars hvernig 

nútíma læknisfræði nálgaðist einstaklinginn út frá tölfræði og væri þar af leiðandi ekki 

litið á hann sem manneskju (Sailant og Genest, 2007).  

Í dag er heilsumannfræði eitt vinsælasta svið mannfræðinnar samkvæmt 

heilsumannfræðingnum Cecil Helman (2006). Heilsumannfræði bindur sig ekki við 

mannfræði heldur vinnur hún með kenningar og rannsóknir frá mörgum mismunandi 

sviðum. Í raun er heilsumannfræði þverfaglegt svið sem vinnur til dæmis með rannsóknir 

og kenningar úr erfðafræði, faraldsfræði, læknisfræði og geðlæknisfræði (Helman, 2006). 

Heilsumannfræðingurinn Marcia C. Inhorn (2007) tekur undir með Helman um vinsældir 

heilsumannfræðinnar og bendir á að fagið sé orðið eitt af aðal heilsusviðum innan 

félagsvísinda í háskólum víða um heim.  

Fólksflutningar milli heimshluta hafa aukist gríðarlega á síðustu áratugum sem felur í 

sér blöndun menningarheima. Helman (2006) bendir á að menningarheimar sem áður 

voru „þar“ séu nú „hér“. Slíkir flutningar feli í sér að í samfélögum sé nú að finna ólíka 

hópa með mismunandi sýn á heilsu og veikindi ásamt ólíkum hugmyndum um hvernig 

skuli skilgreina og fara með heilsu og heilsuleysi. Þetta hefur leitt til þess að heilarar (e. 

traditional healers) hafa flutt frá heimalandi sínu til að sinna eftirspurn í öðrum löndum. 

Getur þetta falið í sér árekstra milli ólíkra lækningakerfa sem og einstaklinga. Af 

fyrrnefndum ástæðum telur Helman að þörf sé á miðlun upplýsinga og þekkingu milli 

ólíkra lækningakerfa, vestrænna og óvestrænna, og telur hann það hlutverk 

heilsumannfræðinga að vera miðlar þar á milli. Heilsumannfræðingar hafi tækifæri til að 

brúa bilið milli hefðbundinna lækninga og óhefðbundinna. Þeir gætu í þeim skilningi verið 

einhversskonar menningartúlkar milli notenda og heilbrigðiskerfisins. Einnig gæti hún 

nýst í háskólum þar sem hjúkrun og læknisfræði er kennd til að kenna menningarlega 

hæfni (e. cultural competence). Þetta gæti leyst ýmsa árekstra milli lækningakerfa 

(Helman, 2006). Með aukinni hnattvæðingu og tækniþróun hefur átt sér stað hröð 
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blöndun menningarheima og verða landamæri sífellt ógreinilegri. Getur þetta valdið 

árekstri milli mismunandi menningarheima og „ekki er lengur hægt að segja að fjarlægðir 

skapi skýrar hindranir milli menningarsvæða“1 (Eriksen, 2010, bls. 311. í Stefán Karlsson, 

2014, bls. 180). 

2.2 Óhefðbundnar lækningar 

Nútíma læknisfræði (e. Western biomedical practices) er byggð á nútíma vísindum þar 

sem horft er á hugmyndina um heilsu, heilbrigði og veikindi út frá lífrænni og líffræðilegri 

uppbyggingu mannslíkamans (Stoner, 1986). Í sögulegu- og menningarlegu samhengi er 

nútíma læknisfræði tiltölulega nýleg leið til að nálgast heilsu og heilsuleysi. Í gegnum 

aldirnar hafa verið uppi ólík og fjölbreytt meðferðarúrræði á hverjum tíma og stað fyrir 

sig. Þegar menningarheimar mætast hafa þessi úrræði blandast og alið af sér ný fyrirbæri 

(Hutch, 2013; Ross, 2012). Meðferðarúrræði sem sumstaðar eru álitin óhefðbundin eru 

annarsstaðar álitin hefðbundin (Ross, 2012). Heilsumannfræðingurinn Marc S. Micozzi 

(2002) bendir á að skilgreining Vesturlanda á óhefðbundnum meðferðarformum séu í 

raun aðalmeðferðarúrræði í 80% af heiminum.  

Óhefðbundnar lækningar er það hugtak sem notað er hér á landi til að vísa í þær 

meðferðir sem ekki eru hluti af hefðbundinni heilbrigðisþjónustu, og eru sjaldan 

viðurkenndar af nútíma læknavísindum (Björg Helgadóttir, Rúnar Vilhjálmsson og Þóra 

Jenný Gunnarsdóttir, 2010). Heilsumannfræðingurinn Anamaria I. Ross (2012) vill þó 

meina að víðsvegar um heiminn séu óhefðbundnar meðferðir farnar að vera hluti af hinu 

hefðbunda heilbrigðiskerfi. Í ensku er notað complementary and alternative medicine 

(CAM). Það stendur fyrir viðbótar (e. complementary) meðferð, sem notuð er til viðbótar 

við hefðbundna heilbrigðisþjónustu og svo óhefðbundnar (e. alternative) meðferðir sem 

notaðar eru í staðinn fyrir slíka þjónustu (Baer, 2002; Þóra Jenný Gunnarsdóttir, Brynja 

Örlygsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2019). Til eru mörg meðferðarform sem falla undir 

hugtakið óhefðbundnar meðferðir og má þar nefna; nudd, hnykklækningar, höfuðbeina- 

og spjaldhryggjarmeðferð, náttúrulækningar, jóga og hugleiðslu. Innan óhefðbundinnar 

heilbrigðisþjónustu er litið svo á að einstaklingurinn sé ábyrgur fyrir heilsu sinni og að sú 

meðferð sem valin er sé aðstoð til þess að ná heilsu. Hvernig heilsu er náð og viðhaldið 

 
1 Frumtexti á ensku: „space can no longer be said to create a buffer between ´cultures´“ (Eriksen, 2010, bls. 
311). 
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skiptir einnig máli. Litið er svo á að heilsa sé ekki eingöngu skortur á sjúkdómi, því ætíð sé 

hægt að verða heilbrigðari. Flest viðbótar- og óhefðbundin meðferðarform hafa það 

sameiginlegt að líta á einstaklinginn og heilsu hans út frá heildrænni (e. holistic) nálgun 

og litið er svo á að tengsl séu á milli hugrænna, líkamlegra og andlegra þátta. Einnig skiptir 

orka og orkuflæði líkamans máli í mörgum meðferðum. Talið er að í líkamanum sé að 

finna orku og orkubrautir sem tengja líkamann saman (Björg Helgadóttir, Rúnar 

Vilhjálmsson og Þóra Jenný Gunnarsdóttir, 2010).  

Á Vesturlöndum hefur notkun óhefðbundinna meðferða til að viðhalda og ná heilsu 

aukist meðal almennings á síðustu árum. Rannsóknir sem voru gerðar á árunum 2006 og 

2015 mátti sjá mikla aukningu milli ára á notkun óhefðbundinna heilbrigðisþjónustu á 

Íslandi. Árið 2006 nýttu 31,8% svarenda sér óhefðbundnar meðferðir en 40% árið 2015, 

það sýnir um 8,2% aukningu milli ára. Þá sýndu niðurstöður beggja rannsókna að á Íslandi 

væri óhefðbundin heilbrigðisþjónusta einna helst notuð sem viðbótar þjónusta við 

hefðbundna heilbrigðisþjónustu. Árið 2006 var nudd og sjúkranudd algengasta 

meðferðarformið, eða um 19,3% og jóga og hugleiðsla næst algengust, 6,8%. Árið 2015 

sýndi aukningu í báðum meðferðarformunum en þó mun meiri í jóga og hugleiðslu sem 

mældist 19,3% og er aukning um 12,5% á níu árum (Björg Helgadóttir, Rúnar Vilhjálmsson 

og Þóra Jenný Gunnarsdóttir 2010; Þóra Jenný Gunnarsdóttir, Brynja Örlygsdóttir og 

Rúnar Vilhjálmsson, 2019). 

Geðlæknirinn og jógakennarinn Þórgunnur Ársælsdóttir (2010) telur að jógaástundun 

geti fært iðkendum bætt lífsgæði og bætta andlega og líkamlega líðan. Hún bendir á að 

jóga sem meðferðarform við geðrænum vandamálum hafi skilað jákvæðum árangri, til 

dæmis við kvíða og þunglyndi. Hún telur að þörf sé á frekari rannsóknum á jóga sem 

meðferðarúrræði þar sem hefðbundnar meðferðir, eins og viðtalsmeðferðir og geðlyf, 

skili oft ekki tilætluðum árangri. Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar Legal Status of 

Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review 

(World Health Organization, 2001) kemur fram að óhefðbundin meðferðarform hafi sýnt 

fram á áhrífaríkan árangur á sviði geðheilbrigðis og fyrirbyggingu sjúkdóma og er þar 

kallað eftir frekari rannsóknum á þessu sviði. 

Ross (2012) bendir á að vestræn vísindi og læknisfræðileg þekking stangast á við mörg 

óhefðbundin meðferðarúrræði. Vestræn vísindi leggja áherslu á stórsæi (e. macroscopic), 
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eðlis- og líffræðileg vísindi og hugmyndina um hinn óháða rannsakenda (e. the neutral 

observer). Þetta gerir óhefðbundnum meðferðarformum sem vinna með óáþreifanleg 

fyrirbæri erfitt fyrir, því flókið er að rannsaka upplifanir og reynslu fólks í heilunar 

serimóníum þar sem til dæmis er unnið með anda eða lífs-og heilunarorku. Micozzi (2002) 

telur að í raun sé ekki hægt að aðskilja trú og meðferðir hvert frá öðru. Hann telur að 

mannfræði og félagsvísindi séu lykilinn til þess að skilja betur þær takmarkanir sem 

nútíma læknisfræði felur í sér. Samkvæmt Micozzi (2002) er nauðsynlegt að innleiða 

athuganir frá þvermenningarlegum læknisfræðilegum sjónarmiðum til að útskýra 

núverandi hugarfarsbreytingu í heilsu og læknisfræði. 

2.3 Hugur/líkami og lífsorka 

Í nútíma læknisfræði og vísindum er tvíhyggju hugsun ráðandi. Hana er til dæmis að finna 

í aðgreiningu anda og efnis, þess raunverulega og óraunverulega, hugar og líkama. Slík 

tvíhyggju hugsun nær aftur til heimspekingsins Aristóteles (Scheper-Hughes og Lock, 

1987). Heilsumannfræðingarnir Nancy Scheper-Hughes og Margaret M. Lock (1987) telja 

að hugmyndir franska stærðfræðingsins og heimspekingsins René Descartes hafi fest 

aðgreiningu líkama og huga í sessi í rannsóknum og skrifum vestrænna vísinda og hefur 

þetta verið nefnt tvíhyggja Decartes (e. Cartesian dualism). Þetta hefur leitt til þess að 

síðustliðnar þrjár aldir hafa vestræn vísindi sett líkama framar huga í rannsóknum og 

kenningum sínum.  

Scheper-Hughes og Lock (1987) benda á að vestrænt þekkingarkerfi sé aðeins eitt af 

mörgum þekkingarkerfum þar sem tengsl milli hugar og líkama er skoðuð. Þær benda á 

að óvestræn samfélög hafa þróað þekkingarkerfi þar sem tengsl hugar og líkama eru 

skoðuð út frá heildrænu sjónarhorni. Það er til dæmis hugmyndin um að allt frá 

alheiminum og að frumum mannslíkamans sé ein heild. Micozzi (2002) vill meina að með 

því að skilja að hug og líkama þá sé nútíma læknisfræði og vísindi að fara á mis við hve 

mikilvæg áhrif hugurinn hefur á heilsu og baráttu við veikindi. Hann telur mikilvægt að 

viðurkenna huga og lífsorku (e. bioenergy) þegar kemur að heilsu og bata. Samkvæmt 

Micozzi þá hafa hugmyndir um lífhyggju (e. vitalism) og heildarhyggju (e. holism) úr 

asískum lækningakerfum og vestrænni menningarsögu skapað leið til að skilja samhengi 

hugar og líkama. Scheper-Hughes og Lock (1987) hafa bent á að skortur sé á hugtökum 

og orðum til að varpa ljósi á tengsl milli líkama og hugar í vestrænu tungumáli. Þá hafi það 



15 

valdið því að litið væri fram hjá þessum tengslum og þetta skoðað óháð hvort frá öðru. 

Micozzi (2002) telur að með tilkomu vitundarónæmisfræði (e. psychoneruoimmunology) 

sé komin leið til að rannsaka tengsl hugar og líkama ásamt því að gera grein fyrir þessum 

tengslum. Vitundarónæmisfræði skoðar, út frá líffræðilegum- og táknrænum áhrifum, 

samspil taugakerfisins, andlegrar líðan og ónæmiskerfisins á heilsu til þess að skilja 

líffræðilegar og lífeðlisfræðilegar tengingar þess (Ross, 2012).  

Micozzi (2002) segir að vestræn og óvestræn lækniskerfi hafi einnig ólík skoðanir á 

því hlutverki sem orka gegnir í mannslíkamanum. Samkvæmt honum vinna forn og 

óvestræn lækniskerfi út frá þeirri hugmynd að mannslíkaminn búi yfir einskonar lífsorku. 

Til að viðhalda heilsu eða ná bata þarf þessi orka að vera í jafnvægi. Í þessum skilningi 

notar líkaminn eigin auðlindir til að styrkja sig og viðheldur þannig eigin heilsu. Nútíma 

læknavísindi leggja ástundun á hið efnislega þegar kemur að mannslíkamanum. Þrátt fyrir 

að lyflækningar og hinar ýmsu aðgerðir beri vissulega mikinn árangur er þessi vélræna 

aðferð kannski ekki besta leiðin til þess að viðhalda heilsu og ná bata. Nútíma læknavísindi 

eru treg til þess að viðurkenna óhefðbundnar aðferðir sem vísindi þrátt fyrir vísbendingar 

um virkni þeirra, til dæmis lyfleysuáhrif. Vísindalegar rannsóknir og notkun á þessum 

fyrirbærum eru nýjar af nálinni, en þrátt fyrir það hafa þau verið iðkuð í þúsundir ára og 

því vel vettvangsprófuð. 

Scheper-Hughes og Lock (1987) vilja halda því fram að í gegnum heilsumannfræði sé 

hægt að þróa hugmyndir, hugtök og rannsóknir á tengingu líkama og hugar og áhrif þess 

á heilsu. Ross (2012) bendir á að rótgróið sé innan mannfræði að taka mið af því hvernig 

venjur og viðhorf móta upplifun fólks, til dæmis á sjálfinu, og þá hvort hugur, líkami og sál 

séu aðskildir þættir eða ein heild. Scheper-Hughes og Lock (1987) vara þó við að 

rannsakendum og fræðimönnum sé hætt við að hugsa um líkama og hug sem aðskilda 

þætti því það sé þægilegt fyrir okkur að hugsa á þann hátt. Þær benda á að með því að 

komast handan tvíhyggjunar og hugsa á öndverðu meiði þá værum við að vinda ofan af 

þeirri þekkingu sem okkur hefur verið kennd frá barnæsku að væri rétt. 

2.4 Heilsa: Vald eða valdleysi 

Í grein heimspekingsins Garðars Árnasonar (2003) er fjallað um vald í tengslum við 

skilgreiningar sagnfræðingsins og félagsvísindamannsins Michel Foucault og aðgreiningu 

hans á lóðréttu og láréttu valdi. Hið lóðrétta vald er það vald sem einhver hefur yfir öðrum 
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sem ekki hefur vald. „Þetta er hið viðtekna valdshugtak; valdið kemur að ofan, er eitthvað 

sem hægt er að hafa eða ekki, og heftir, kúgar og útilokar“ (Foucault, í túlkun Garðars 

Árnasonar, 2003, bls. 205).  

Samkvæmt Foucault birtist hið lárétta vald í þekkingu. Þekking er vald og hefur 

vísindaleg þekking samkvæmt Foucault gríðarlegt vald. Slíkt vald, líkt og það sem 

vísindaleg þekking býr yfir, felur í sér stjórn á fólki sem og hópum, bæði beint og óbeint. 

Valdið er athöfn en ekki réttur einhvers. Allir geta beitt valdi, en á sama tíma hefur enginn 

vald. Því geta gagnrýni og orðræða haft áhrif á vald. Vald í þessu samhengi er allsstaðar 

og segir Foucault það vera eins og net sem er allt umlykjandi. Þannig getur enginn verið 

hlutlaus þegar kemur að valdi. Þrátt fyrir að vald sé allt um kring og ekki hægt að komast 

hjá því, þá er það á sama tíma skapandi og flæðandi. Vald er margþætt fyrirbæri sem 

verður sýnilegt í ágreiningi. Vísindaleg þekking hefur alið af sér regluverk yfir það sem er 

samþykkt og hvað ekki. Mikilvægt er að fylgja þessum reglum til þess að teljast gildur 

meðlimur í vísindasamfélaginu. Ef þeim er ekki fylgt er yfirvofandi hætta á að vera álitinn 

„loddari“ (Foucault í túlkun Garðars Árnasonar, 2003).  

 Önnur birtingarmynd á sambandi valds og þekkingar er lífvald (e. biopower). 

Samkvæmt Foucault (í túlkun Garðar Árnasonar, 2003) er það tvíþætt vald, annars vegar 

stjórnmál mannslíkamans (e. anatomo-politics of the human body) og hins vegar 

stjórnmál landslýðs (e. bio-politics of the population). Hið fyrra, stjórnmál mannslíkamans 

birtist í því hvernig við ögum líkama okkar, ekki fyrir okkar ávinning heldur í þágu annarra. 

Stjórnmál landslýðs birtist í stjórn heildarinnar, mannkyninu og hópum fólks en ekki stjórn 

á einstaklingum. Í stjórnmál landslýðs hefur umfjöllun og nálgun á mannkynið færst yfir í 

tölfræðilega umfjöllun. Með öðrum orðum þá er litið á mannkynið og hópa fólks sem þýði. 

Valdið felst hér í stjórn á öllum þáttum lífsins, allt frá heilbrigði og lífslíkum, að getnaði og 

dauða. 

Ross (2012) telur að ástæður þess að óhefðbundnar meðferðir hafi ekki verið 

vísindalega sannaðar séu þær að vísindalegar rannsóknir séu mjög dýrar, bæði tímalega 

og fjárhagslega séð. Þeir vísindamenn sem fari á móti ríkjandi kenningum hafi verið 

fjárhagslega mismunað, til dæmis í gegnum rannsóknarstyrki, eða jafnvel gerðir útlægir 

úr vestrænu vísindasamfélagi. Einnig telur Ross að ein af ástæðum þess að óhefðbundnar 
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lækningar séu álitnar óæðri er sú að valdhafar hafi lagt mikla vinnu og fjármuni í að 

viðhalda þeirri hugmynd.  

 Hið margþætta hugtak vald er miðlægt í mannfræðirannsóknum og á það einnig við 

um heilsumannfræði. Í bókinni Small Places, Large Issue (2010) eftir mannfræðinginn 

Thomas Hylland Eriksen spyr hann hvort fólki sé yfirhöfuð frjálst að velja, hvort 

einstaklingar og/eða hópar hafi yfirleitt vald eða hvort þeir láti undan þvingunum. Eriksen 

telur að bæði eigi við, því við veljum gjörðir okkar en ekki kringumstæður. Ef spurning 

Eriksen er sett í samhengi við heilsu þá gæti hún verið svohljóðandi: höfum við í raun vald 

til að velja meðferðarform til að viðhalda heilsu og/eða ná bata eða eru yfirvöld í raun að 

velja fyrir okkur? Má nefna sem dæmi þegar stjórnvöld ákveða hvaða heilbrigðisþjónusta 

er niðurgreidd og viðurkennd. Micozzi (2002) bendir á að þegar einstaklingar borga fyrir 

heilbrigðisþjónustu úr sínum eigin vasa, þegar heilsutryggingin nær ekki yfir þá meðferð 

sem valin er, þá sé í raun verið að kjósa það lækningakerfi sem þeir eru tilbúnir að borga 

fyrir. 

2.5 Samantekt 

Ljóst er að heilsumannfræði hefur skapað sér stóran sess innan mannfræðinnar frá því að 

hún kom fyrst fram á sjónarsviðið fyrir um 60 árum, og er í dag eitt vinsælasta sérsvið 

mannfræðinnar. Í kjölfar hnattvæðingar og aukinnar tækniþróunar hafa ólíkir 

menningarheimar blandast og landamæri sífellt orðið óskýrari sem getur skapað árekstra 

milli lækningakerfa. Þykja heilsumannfræðingar vel til þess fallnir að vera miðlar á milli 

ólíkra lækningarkerfa enda geti þeir brúað bilið milli hefðbundinna lækninga og 

óhefðbundinna. Rannsóknir hafa sýnt að aukning hefur átt sér stað síðustu ár í notkun 

óhefðbundinna meðferða hér á landi en með því er átt við meðferðir sem ekki eru hluti 

af hefðbundinni heilbrigðisþjónustu, og eru sjaldan viðurkenndar af nútíma 

læknavísindum. Óhefðbundin meðferðarform ganga út frá því að ekki sé unnt að aðskilja 

huga og líkama, líkt og nútíma læknisfræðin gerir ráð fyrir. Þá leggja óvestræn lækniskerfi 

áherslu á að mannslíkaminn búi yfir lífsorku og mikilvægt sé að sú orka sé í jafnvægi til að 

viðhalda heilsu. Þetta hafa nútíma læknavísindi verið treg til að viðurkenna. Þekking er 

vald og vísindaleg þekking býr yfir yfirráðum valds, birtist það meðal annars í því hvað 

megi rannsaka og hvað sé rétt leið til að ná heilsu samkvæmt vísindum.  
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3 Nýöldin 

Hér á eftir verður nýaldarhreyfingunni gerð skil og tel ég Kakóserimóníur í dag nýjustu 

birtingarmynd síð-nýaldarhreyfingarinnar. Farið verður yfir einkenni og hugmyndir 

hennar. Þá verður sérstaklega litið á eitt af einkennum nýaldarinnar sem er 

menningarblöndun. Að lokum verður fjallað um jóga og tónheilun sem nýöldin hefur sótt 

innblástur til sem meðferðarform og sem kakóserimóníur í dag blanda við sitt og kemur 

birtingarmynd þeirrar blöndunar fram í 5. kafla ritgerðarinnar.  

Er markmið þessa kafla að gera grein fyrir því hvaðan kakóserimóníur í dag eiga rætur 

sínar að rekja, blöndun meðferða og hið heildræna samband hugar og líkama. 

3.1 Nýöldin: Uppspretta og hugmyndafræði 

Hugtakið nýöld vísar samkvæmt skilgreiningu félagsfræðingsins Paul Heelas (1996) til þess 

hvernig skal haga lífinu og hver gildi lífsins eru. Rithöfundurinn Stuart Rose (2005) er 

sammála skilgreiningu Heelas en leggur enn meiri áherslu á hvernig nýaldarhreyfingin 

stefnir að hinu nýja; nýrri andlegri nálgun, nýju hagkerfi og nýrri heilsu. Hið nýja hefur það 

sameiginlegt að færast frá kapítalískum lifnaðarháttum yfir í eitthvað nýtt. Hér er ekki 

verið að tala um nýtt fyrir sakir þess að það sé nýtt, heldur er því haldið fram, sérstaklega 

í vestrænum samfélögum, að allt sé á niðurleið og dæmt til að mistakast. Þá er sérstaklega 

átt við viðskipti, landbúnað, heilsu, trú og menntun. Hið nýja hugarfar felur í sér að 

endurvekja gamlar hugmyndir sem tæknisamfélagið hefur leyst af hólmi og dregið niður 

með sér (Rose, 2005). Með öðrum orðum þá stendur nýöldin fyrir þeirri hugmynd að það 

sé að verða til ný og betri leið til að lifa lífinu og byggist það á því að fjarlægjast öllu sem 

væri rangt í lífinu og að nálgast það sem væri rétt (Heelas, 1996). Nýöldin er hvorki 

einsleitt né ósveigjanlegt fyrirbæri og er birtingarmynd hennar mismunandi eftir þeim 

samfélögum sem hún sprettur upp í (Baer, 2003).  

Nýaldarmeðlimir eru opnir fyrir tilraunakenndri leið til að lifa lífinu. Litið er á reynslu 

og innsæi einstaklings sem mikilvægustu leiðina til þekkingaröflunar, en fólk sem aðhyllist 

nýöldina álítur þekkingu sem sótt er úr bókum og frá öðru fólki nytsamlega en takmarkaða 

leið (Rose, 2005). Heelas (1996) bendir á að nýöldin fari þvert á sýn skynsemi í 

heimspekinni og sannprófunarfræðilegri nálgun vísindanna. Nýöldin hafnar áherslu á 
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rökvísi sem er gjarnan tengd við höfuðið og tengir frekar við hjartað með áherslu á innsæi 

og visku.  

Heimspeki nýaldarinnar er sú að einstaklingurinn sjálfur sé ábyrgur fyrir eigin lífi og 

það sé á ábyrgð einstaklingsins að afla sér verkfæra til að bæta lífsgæði sín (Baer, 2003). 

Nýaldarmeðlimir eru sammála um að okkar innra sjálf sé heilagt og gegnir sjálfið 

lykilhlutverki í því að lækna sig sjálft. Með öðrum orðum þá sé sjálfsheilun gríðarlega 

mikilvæg og í raun forsenda nýaldarinnar að vera í sterkum tengslum við sitt innra „sjálf“. 

Í nýaldarhreyfingunni er einnig lögð áhersla á heilun í víðara samhengi, til dæmis að heila 

náttúruna, sjúkdóma sem kapitalískt umhverfi hefur alið af sér og heila líkamlega og 

andlega kvilla (Heelas, 1996). Nýaldarhreyfingin er því í senn einstaklingsmiðuð og 

heildræn nálgun.  

Nýöldin á rætur sínar að rekja til andmenningarhreyfingar (e. counterculture) sjöunda 

áratugs síðustu aldar (Hanegraaff, 1996) sem lagði áherslu á að ná aftur sambandi við 

náttúruna og hafði andúð á meginstraums menningu. Heilbrigðisþjónusta var samkvæmt 

þeim ein af birtingarmyndum yfirvalds ásamt því að vera of kostnaðarsöm, 

skriffinnskuvædd og bjóða ekki upp á nægilega fjölbreytt meðferðarúrræði. Leitað var 

eftir heildrænni heilbrigðisþjónustu sem samræmdist hugmyndum þeirra um orkuflæði 

líkamans og lífsorku. Álitið var að einstaklingurinn bæri ábyrgð á eigin heilsu og að heilari 

væri kennari - ekki yfirvald (Baer, 2003).  

Hugtakið „nýöld“ var hinsvegar ekki notað fyrr en á síðari hluta áttunda áratugs og 

var það orðið vel skilgreint hugtak á níunda áratug þegar nýöldin er talin hafa staðið sem 

hæst (Hanegraaff, 1996). Á tíunda áratugnum dró verulega úr nýaldarhreyfingunni en 

trúarbragðafræðingurinn J. Gordon Melton (2009) vill þó meina að nýöldin hafi ekki liðið 

undir lok heldur megi í raun tala um tímabilið eftir 1990 sem síð-nýöld, þar sem áherslan 

á róttæka breytingu þjóðfélagsins hvarf að mestu en áherslan á andlegu hlið nýaldarinnar 

varð sterkari. Þá bindur síð-nýöldin vonir sínar við aukinn áhuga fólks á andlegum 

málefnum til þess að skapa betra samfélag yfir komandi aldir (Melton, 2009). 

3.2 Nýaldarhreyfingin: Menningarblöndun ólíkra meðferða 

Nýaldarhreyfingin samanstendur af fjölbreyttu úrvali af óhefðbundnum meðferðum með 

ólíkum heimspekilegum forsendum. Þrátt fyrir að virðast hafa sterkasta yfirbragðið í 

vestrænum samfélögum þá dregur hún mikið frá ýmsum lækningakerfum úr austrinu, má 
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þar nefna; Ayurveda, hefðbundnum kínverskum lækningum, þá sérstaklega nálastungum 

og punktanuddi, og Reiki heilun (Baer, 2003). Hreyfingin hefur einnig sótt sér þekkingu í 

dulspeki og tileinkað sér ýmsa þætti þaðan til dæmis hugleiðslu, galdra og jóga (Ross, 

2012, Melton, 2009). Með öðrum orðum þá þekur nýöldin vítt svið af hugmyndum og 

hver einstaklingur sem kemst í tæri við nýöldina virðist hafa sína sýn á hvað hún felur í 

sér. Lögð er ástundun á það sem heillar hvern og einn (Rose, 2005).  

Innan nýaldarhreyfingarinnar hefur til dæmis verið gerð tilraun til þess að búa til 

tegund af ný-shamanisma (e. neoshamanism) sem á rætur sínar að rekja í ýmsar 

shamanískar lækningahefðir, þá sérstaklega í andamenningu frumbyggja norður og suður 

ameríku (Baer, 2003). Samkvæmt heimspekingnum Richard A. Hutch (2013) er 

hefðbundinn shaman sá sem leysir vandamál fyrir aðra í ættbálki sínum oft með því setja 

sig í æðra stig meðvitundar og ráðfæra sig við anda. Þá er shamaninn oftast með í það 

minnsta einn anda sem persónulegan aðstoðarmann. Í túlkun nýaldarinnar er shaman sá 

sem skynjar andaheiminn og getur sett sig í leiðslu til að ferðast um hann til þess að leita 

sér þekkingar. Innan nýaldar er hinsvegar talað um shamaníska meðvitund og að allir ættu 

að geta haft aðgang að henni, ekki bara sérhæfðir einstaklingar (Hanegraaf, 1996). 

3.2.1 Jóga 

Jóga og jógískur lífstíll er tiltölulega nýr á Vesturlöndum en hann hefur verið til í mörg 

þúsund ár, og á hin jógíska hefð rætur að rekja um 5000 ár aftur í tímann. Elstu skriflegu 

heimildirnar um jóga er að finna í Vedabókunum, safnverki af sálmum og helgisiðum, sem 

eru um 3000 ára gamlar. Í nútímanum á jóga sér margar birtingarmyndir og eru 

jógaleiðirnar margar. Flestar þeirra deila því markmiði að ná hugljómun (Shamandi), 

hugarró og friði. Jóga merkir tengingu og sameiningu. Markmið þess er að tengja saman 

líkama, huga og sál ásamt því að tengja við aðra og alheiminn. Jóga sé því í senn ástundun 

og ástand (Guðjón Bergmann, 2007; Þórgunnur Ársælsdóttir, 2010). Liðleiki og líkamlegt 

atgervi sé því ekki það eina sem þurfi til að verða góður jógi, ef svo væri þá væru 

sirkúslistafólk bestu jógarnir, en jóga stendur fyrir sameiningu, sameiningu sálar og 

sjálfsins sem færði þér sálina (Guðjón Bergmann, 2007; Khalsa, 1996). Jóga er ekki 

trúarhreyfing en jógaheimspekin á rætur að rekja til Hindúisma (Khalsa, 1996; Þórgunnur 

Ársælsdóttir, 2010). 
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 Jóga Nidra (e. Yoga Nidra) eða djúpslökun er leið innan jóga til þess að ná meðvitaðri 

slökun. Þrátt fyrir að orðið nidra þýði svefn á sanskrít þá er svefn ekki slökun samkvæmt 

jóga nidra, því slökun krefjist fullrar meðvitundar. Þegar það er iðkað virðist 

einstaklingurinn sofandi en sé í raun virkur á dýpra stigi meðvitundar. Jóga nidra er af 

þessum ástæðum oft nefnt meðvituð djúpslökun. Með því að leita inn á við og forðast ytri 

truflanir ætti iðkandinn auðveldara með að ná sambandi við undirmeðvitund. Talið er að 

þetta ástand, sem skapist milli svefns og vöku geti skerpt minni, aukið visku og 

sköpunargleði ásamt því að færa iðkandur á æðra stig vitundar (Kumar, 2008; Saraswati, 

1998). 

Í jógaheimspeki er talið að í mannslíkamanum sé að finna orkubrautir sem myndi eins 

konar orkuhjól/stöð (chakra) eða orku-hringiðu. Orkustöðvarnar séu sjö og hver þeirra 

staðsett í tengingu við líffæri og/eða virkni líkamans. Ásamt því hafi hver og ein orkustöð 

tengingu við frumefnin sem við séum búin til úr (jörð, vatn, eldur, loft og eter). 

Orkustöðvarnar liggi meðfram hryggnum, sú fyrsta við rófubein og efsta við hvirfilinn, 

áran, eða rafsegulsviðið, hefur stundum verið nefnd áttunda orkustöðin (Guðjón 

Bergmann, 2007; Khalsa, 1996; Þórgunnur Ársælsdóttir, 2010). Talið er að 

Orkustöðvarnar séu (Khalsa, 1996; Þórgunnur Ársælsdóttir, 2010); 

1. Rótarstöð sem er staðsett við neðstu hryggjaliðina og er talin tengjast öryggi, 

lífsafkomu og heilsu. 

2. Önnur orkustöðin er staðsett við kynfærin. Hún er talin tengjast breytingum, 

sköpunargáfu og tengslum við aðra. 

3. Þriðja orkustöðin er staðsett við nafla, kölluð sólarplexus. Hún er talin tengjast 

áræðni, framkvæmd og jafnvægi. 

4. Fjórða orkustöðin er staðsett fyrir miðju brjósti, gjarnan nefnd hjartastöðin. 

Hún er talin tengjast kærleik, ást og samhyggð.  

5. Fimmta orkustöðin er staðsett í hálsinum, gjarnan nefnd hálsstöðin. Hún er 

talin tengjast tjáningu, krafti orðsins og sannleiknum. 
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6. Sjötta orkustöðin er staðsett í miðju höfði, vísar út á milli augnabrúna, þriðja 

augað. Hún er talin tengjast innsæi og visku.  

7. Sjöunda orkustöðin í miðju höfði, vísar út um hvirfil, nefnd hvirfilstöðin. Hún er 

talin tengjast visku, auðmýkt og víðfemi.  

8. Áttunda orkustöðin er áran. 

Orkustöðvarnar eru taldar vera uppspretta meðvitundar og hafa bein og mikilvæg áhrif á 

okkar daglega líf (Khalsa, 1996). Í gegnum orkustöðvarnar flæði lífsorkan sem hafi áhrif á 

skynjun okkar, hugsanir og tilfinningar (Þórgunnur Ársælsdóttir, 2010). 

3.2.2 Tónheilun 

Tónheilun felur yfirleitt í sér áhrif hljóðbylgja á líkamann, lífeðlisfræðilega virkni og 

taugastarfsemi. Hljóðið er þar hvatinn að heilun og byggist upp á gagnverkun og orku sem 

berst með hljóðbylgjum. Allt sem við skilgreinum sem hljóð er regluleg sveifluhreyfing, 

hvort sem það eru laufblöð að hreyfast í vindi eða titringur raddbanda. Margir vilja trúa 

því að ákveðnar tíðnir eða samspil tíðna geti haft heilandi áhrif (Crowe og Scovel, 1996). 

Crowe og Scovel (1996) tala um að tónheilun byggist upp á tveimur kenningum 

varðandi orkukerfi mannslíkamans. Í fyrsta lagi er það hugmyndin um að líkaminn 

samanstandi af mörgum sveiflutengdum kerfum sem vinna saman. Stöðugt flæði sé af 

tíðnum, hljóðum og líffræðilegum, andlegum og tilfinningalegum takti sem vinni saman 

til þess að ná fullkomnu jafnvægi. Til þess að þessi kenning gangi upp er hugmyndin um 

að hljóð hafi áhrif á líkamann nauðsynleg. Önnur kenningin er tengd við flókið kerfi orku 

sem umlykur líkaman að innan sem að utan. Kenningin heldur því fram að ára sé í kringum 

líkaman og nái rúmlega átta cm. út fyrir líkamann. Þá sé áran einhverskonar orkusvið sem 

inniheldur allt sem við þurfum til að vaxa, dafna og heila okkur. 

Stuðst hefur verið við tónheilun í margar aldir og er það því ekki ný hugmynd. Ólíkir 

menningarheimar hafa lengi notað tónheilun til að viðhalda heilsu og ná bata (Crowe og 

Scovel, 1996; Goldsby, Goldsby, McWalters og Mills, 2017). Gott dæmi um þetta er hin 

ævaforna trú að ákveðin hljóðfæri geti haft heilunareiginleika (Crowe og Scovel, 1996). 

Frumbyggjar Ástralíu hafa notað blásturshljóðfærið didgeridoo í tónheilun yfir 40.000 ár 

og hafa tíbeskar hljóðskálar mikið verið notaðar í heilunar serimóníum en þær voru 
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upphaflega notaðar af tíbeskum munkum í andlegum serimóníum (Goldsby o.fl., 2017). 

Tíbeskar hljóðskálar eru settar saman úr sjö tegundum af málmi sem taldir eru heilagir og 

er talið að hljóðskálarnar hafi verið sérstaklega búnar til í heilunar tilgangi. Önnur dæmi 

um þessi hljóðfæri eru hugleiðslu gong frá suðaustur asíu og musterisbjöllur frá Kína. 

Gonghljóð eru sögð hafa róandi áhrif ásamt því að skerpa á vitund og lagt hefur verið til 

að nota gong í auknum mæli í tónlistarmeðferð (Crowe og Scovel, 1996). Á síðustu þremur 

áratugum hafa kristalskálar úr kvars eru að verða vinsælar við tónheilun, þrátt fyrir að 

vera tiltölulega nýtilkomnar. Vinsældir kristalskálanna má meðal annars rekja til þess hve 

auðvelt það er að spila á þær. Hljóðið sem kristalskálarnar gefa frá sér er sagt heillandi og 

jafnvel dáleiðandi (Goldman, 2008). 

3.3 Samantekt 

Nýöldin stendur fyrir þeirri hugmynd að ný og betri leið til að lifa lífinu sé að verða til og 

byggist hún á því að fjarlægjast það sem er rangt í lífinu og að nálgast það sem er rétt. Hin 

mikla áhersla á rökvísi er gagnrýnd en í stað þess er lögð áhersla á innsæi og visku til að 

afla þekkingar. Leitað er í fornar óvestrænar hefðir og er þeim breytt, blandað saman og 

aðlagaðar að nýju samfélagi. Shamanismi er dæmi um slíka aðlögun og hefur nýöldin alið 

af sér ný-shamanisma þar sem allir eru taldir hafa getuna til að fara upp á æðra 

vitundarstig, ekki bara útvaldir. Einstaklingurinn er, samkvæmt hugmyndum nýaldar, 

ábyrgur fyrir eigin lífi og það sé á ábyrgð einstaklingsins að afla sér verkfæra til að bæta 

lífsgæði sín. Þá er forsenda nýaldarinnar að vera í sterkum tengslum við sitt innra sjálf og 

gegnir sjálfið því gríðarlega stóru hlutverki. Jóga og tónheilun eru hefðir sem nýöldin hefur 

leitað til, endurvakið og aðlagað að nútíma samfélagi. Í jóga er lögð mikil áhersla á 

samtengingu líkama, huga og sálar og er litið á orkustöðvarnar sem uppsprettu 

meðvitundar. Í gegnum orkustöðvarnar flæðir lífsorkan sem hefur áhrif á skynjun okkar, 

hugsanir og tilfinningar. Tónheilun styðst við þá hugmynd að ákveðnar tíðnir eða samspil 

þeirra geti haft heilandi áhrif, og er notuð til að viðhalda heilsu og ná bata.  

Í næsta kafla verður rýnt í uppruna kakóplöntunar og notkun hennar í gegnum tíðina 

í Mesóameríku. 
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4 Kakó í Mesóameríku

Í þessum kafla verður kakó tekið fyrir. Þá verður kakóplöntunni og uppruna hennar gerð 

skil. Þar á eftir verður stiklað á stóru yfir sögu kakósins í Mesóameríku2. Næst verður litið 

á kakóserimóníur í Mesóameríku og þróun þeirra í gegnum aldirnar. Að lokum verður farið 

yfir læknisfræðilegt gildi kakóplöntunnar, efnasamsetningu og virkni. 

Er markiðið að varpa ljósi ofangreinda þætti til að sjá uppruna og sögu kakósins til að 

bera saman við notkun vesturlandabúa á kakói í dag. 

4.1 Kakóplantan 

Kakó (e. cacao) er gert úr fræum Theobroma cacao sem kallað hefur verið kakótréð 

(McNeil, 2006a). Til eru þrjú afbrigði af kakótrjám; Criollo og Forastero sem eru villt 

afbrigði og er til blendingur af þeim sem nefndur hefur verið Trinitario (Coe og Coe, 2013). 

Uppruni kakóplöntunnar er enn óþekktur en talið er að plantan eigi rætur sínar að rekja 

til mið- og suður Ameríku (Gómez-Pompa, Flores og Fernándes, 1990). Fræðimenn eru 

enn að deila um náttúrulega dreifingu hennar og búsetusvæði (McNeil, 2006a). 

Kakóplantan þarf ákveðin skilyrði til að geta þrifist og þrífst því aðeins innan þess 

svæðis sem er innan 20 breiddargráðu frá miðbaug, fyrir utan örfáar undantekingar. Til 

þess að þrífast þarf kakóplantan loftslag þar sem rakinn er mikill allt árið um kring og þolir 

því illa svæði þar sem er að finna svokölluð þurrkatímabil. Þá þolir plantan ekki að hitinn 

fari undir 16°C og þrífst því illa upp til fjalla þar sem hiti er lægri (Coe og Coe, 2013).  

Fullvaxin kakóplanta er 4-6 metrar á hæð og framleiðir fræbelgi sem innihalda hver 

um sig 25-40 fræ, umvafin sætu og safaríku aldinkjöti (McNeil, 2006a). Það tekur 

fræbelgina um 4-5 mánuði að ná fullri stærð og svo annan mánuð til að þroskast 

algjörlega. Þegar fræbelgurinn er opnaður er baunin og aldinkjötið tekið frá og kakófræin 

unnin. Þar á eftir taka við fjögur mikilvæg skref til að framleiða kakó nibbur sem síðar er 

malað í súkkulaði. Fyrsta skrefið er gerjun, svo eru fræin þurrkuð, eftir það eru þau ristuð 

og að lokum er hismið blásið af fræinu. Þessi vinnslu aðferð tryggir að næringargildi 

plöntunnar glatist ekki og þrátt fyrir tæknilegar framfarir hefur hún haldist óbreytt í fjórar 

árþúsundir (Coe og Coe, 2013). 

 
2 Hér er átt við það landsvæði sem nær yfir Mexíkó og norðanverðan hluta mið-Ameríku.  
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4.2 Kakó: Sögulegt yfirlit 

Kakó hefur gengt margþættu og mikilvægu hlutverki í Mesóameríku og er notkun Maya 

indíána og Asteka mest rannsökuð. Heimildir eru fyrir því að kakó notkun nái um 4000 ár 

aftur í tímann (Coe og Coe, 2013). Kakó var bæði drukkið og borðað en einnig var það 

notað í serimóníum, í læknisfræðilegum tilgangi og voru kakóbaunir notaðar sem 

gjaldmiðill. Kakóbaunir voru hentugur gjaldmiðill þar sem þær voru eftirsóknarverðar, 

entust lengi og vegna stærðar var hægt að kaupa bæði dýrar og ódýrar vörur fyrir 

baunirnar (Bergmann, 1969). Kakó var einnig sterklega tengt trúarbrögðum þessa svæðis 

(Bergmann, 1969; Coe og Coe, 2013; McNeil, 2006). Maya indíánar eru taldir hafa verið 

þeir fyrstu til að búa til súkkulaði úr kakóbaunum (Coe og Coe, 2013). Fyrir tíma 

Kólumbusar var kakó merki um auð, völd og yfirráð meðal íbúa Mesóameríku (McNeil, 

2006a). Talið er að hershöfðingjar, stríðsmenn, prestar og stjórnvöld hafi drukkið kakóið 

og alþýðan fengi lítið (Lippi, 2013). Montezuma (Motecuhzoma Xocoyotzin), þjóðhöfðingi 

Asteka á 16 öld, er talinn hafa innbyrt mikið magn af kakói daglega með mat og er talið 

að hirð borgríkisins Texcoco hafi innbyrt um 23 kíló af kakói daglega. Þrátt fyrir að kakó 

sé tengt yfirstéttinni þá er talið líklegt að almenningur hafi að einhverju leyti haft aðgang 

að kakói (Bergmann, 1969).  

Spánverjar komu til Mesóameríku í byrjun 16 aldar undir leiðsögn Kólumbusar og var 

það þá sem þeir kynntust kakó í fyrsta sinn (Bergmann, 1969; Coe og Coe, 2013; Dilllinger, 

Barriga, Escárcega, Jimenes, Lowe og Grivetti, 2000). Við fyrstu kynni landnemana af 

kakóbaunum töluðu þeir um möndlur, en þessar ,,möndlur” reyndust vera kakóbaunir og 

þar sem landnemarnir þekktu ekki til mikilvægi kakóbaunarinnar í Mesóameríku virðist 

sem að þeir hafi ekki hafa kunnað að meta gildi þeirrar fundar á þeim tíma (Bergmann, 

1969; Coe og Coe 2013). Ekki leið þó að löngu þar til að þeir komust að verðmæti 

kakóbaunarinnar. Það leið svo ekki langur tími þar til Spánverjar nýttu sér kakóbaunir í 

eigin þágu til dæmis til þess að greiða laun innfædds vinnufólks (Coe og Coe, 2013).  

Ein fyrsta ritaða heimildin á vestrænu tungumáli um kakó er eftir Hernando Cortés 

(Dillinger o.fl., 2000). Mannfræðingarnir Sophie D. Coe og Michael D. Coe (2013) vilja 

meina að Cortés hafi verið hlutdrægur í lýsingum sínum um líf og sögu Asteka og að skrif 

prestsins Bernardanio de Sahagún gefi réttari mynd af sögunni. Sahagún fékk heimildir 

sínar úr frásögnum Mesóameríkubúa sem sögðu honum ítarlega frá lífi Azteka, þar á 
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meðal hvernig kakó var notað (Coe og Coe 2013; Dillinger o.fl., 2000). Til að byrja með 

drukku spjánverjar lítið af kakói vegna þess að þeim líkaði ekki bragðið, en með aukinni 

menningarblöndum jókst kakódrykkja gífurlega í Mesóameríku og ekki leið á löngu þar til 

kakó barst til Evrópu (Coe og Coe, 2013). 

4.3 Kakóserimóníur í Mesóameríku: Söguleg þróun 

Fornleifar og keramík frá Mesóameríku gefa til kynna sterka tengingu Mesóameríkana við 

kakó sem og kakótréð. Var tréð talið heilagt og tengt við blóð, yfirráð, endurfæðingu, 

gyðjur og undirheima. Fyrir tíma Kólumbusar var kakó oft notað sem fórnargjöf í 

trúarlegum tilgangi. Oft var kakóinu blandað við blóð, ýmist manna eða dýra, og blandaði 

valdastétt oft eigin blóði í fórnargjafirnar (McNeil, 2006a). Einnig gefa frásagnir til kynna 

að kakó hafi verið notað í trúlofunar og giftingar athöfnum í Mesóameríku á 16.öld. Coe 

og Coe (2013) segja frá Spænska biskupnum Diego de Landa sem lýsir athöfn sem hann 

varð vitni að, þar sem vatnsblönduðu kakói var makað á enni, andlit og útlima barna í eins 

konar skírnarathöfn.  

Kakó gegnir enn í dag mikilvægu hlutverki í serimóníum í Mesóameríku (Dillinger o.fl., 

2000; McNeil, 2006b; Steinberg, 2002). Kakó er mikilvægt á þýðingarmiklum stundum í 

lífi Mesóameríkana til dæmis í tengslum við fæðingar, brúðkaup og hátíðir og dauða 

(McNeil, 2006b; Steinberg, 2002). Á þeim svæðum sem kakó er enn notað virðist það vera 

áframhald af þeirri hefð sem var að finna tíma Kólumbusar, til dæmis í kringum uppskeru, 

hátíðir, félagslegar athafnir og fórnargjöf fyrir forfeður og guði (McNeil, 2006b). 

Í heilunar serimóníum á Maya fólksins á Júkatan skaga er kakó enn notað sem gjöf 

handa Vindguðum og öðrum öndum. Kakóið er til dæmis. notað sem fórnargjöf í 

serimóníum í tengslum við hringrás lífsins og í slíkum serimóníum er kallað á vindguði og 

aðra anda og þeim boðið að njóta matar og drykkjar sem lagt er fram þeim til fórnar (Faust 

og López, 2006). 

Í Mesóameríku hefur notkun kakós þó minnkað gríðarlega og má meðal annars rekja 

það til fækkunar á serimóníum og öðrum helgiathöfnum sem kakó var mikilvægur hluti af 

(McNeil, 2006b). Dregið hefur verið úr táknrænnni stöðu kakósins og áhersla sett á 

efnahagslegan ágóða af kakói (Steinberg, 2002). Landfræðingurinn Michael K. Steinberg 

gerir grein fyrir slíkri breytingu í greininni, The Globalization of a Ceremonial Tree: The 

Case of Cacao (Theobroma cacao) among the Mopan Maya (2002). Samkvæmt honum þá 
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er birtingarmynd breytinga meðal Mopan Maya fólksins í Belís og Gvatemala í raun 

tvíþætt. Hana er að sjá í því hvernig ungir Mopan Mayar hafa snúið til mótmælendatrúar 

frá kaþólskri trú annars vegar og áhersluna á efnahagslegt virði kakósins á kostnað hins 

táknræna hins vegar. Trúskipti ungra Mopan Maya fela í sér að farið var að líta hornaugum 

á þau tengsl sem gerð eru á milli þátta í hinum efnislega heimi við þætti í hinum andlega 

heimi. Í serimóníum Mopan Maya fólksins var kakódrykkja álitin andleg athöfn og var litið 

svo á að verið væri að neyta heilagrar plöntu, og var talið að það byggi andi í bæði 

kakótrénu og kakóbaununum. Eldri Mopan Mayar leggja enn ástundun á slíkar serimóníur 

en virðist þó að margir þeirra hafi ekki þekkingu á því afhverju kakó sé mikilvægt í 

serimóníum. Yngri kynslóðin hafnar þessari hefð en stundar þó kakó rækt vegna þess því 

hve arðbær hún er. 

4.4 Kakó: Læknisfræðilegt gildi, efnasamsetning og virkni 

Kakó hefur lengi verið notað í læknisfræðilegum tilgangi, bæði sem meðal og sem verkfæri 

til að hylja bragð beiskari meðala. Læknisfræðileg notkun kakós á rætur sínar að rekja til 

Mesóameríku til forna en barst til Evrópu um miðja 16. öld (Dillinger o.fl., 2000). 

Grasafræðingurinn og læknirinn Carl Linneus nefndi kakótréð „fæða fyrir guðina“ vegna 

hinna ýmsu læknisfræðilegu áhrifa kakósins sem hann rannsakaði á 18. Öld (Lippi, 2013).  

Kakó inniheldur mörg næringarefni ásamt því að innihalda flókin efnasambönd sem 

geta haft margvísleg áhrif á líkamann. Kakó samanstendur af 500 - 700 efnasambönd og 

nákvæmlega hvaða áhrif mörg þeirra hafa á líkamann er ekki alveg vitað (Coe og Coe, 

2013). Þrátt fyrir að kakó sé flókin fæðutegund er vitað að það er mjög næringarríkt, til 

dæmis er að finna heimildir um að kakó hafi verið ein aðal uppistaða næringar meðal 

breskra hermanna í Jamaíka á 17. Öld (Lippi, 2013). Í heildina litið sýna rannsóknir fram á 

að hófleg kakóneysla hafi líklega fleiri jákvæð áhrif en neikvæð (Katz, Doughty og Ali, 

2010). Kakó inniheldur steinefni, þá sérstaklega magnesíum, og geta þau lækkað 

blóðþrýsting, minnkað hættu á fituhrörnun slagæða, byggt upp prótein og vöðva ásamt 

því að vera slakandi og orkugefandi. Þá getur kakó einnig hjálpað fólki með 

hjartsláttatruflanir og óeðlilega lágan blóðþrýsting. Einnig inniheldur kakó flavonóíð (e. 

flavonoid) og geta þau haft jákvæð áhrif á miðtaugakerfið. Rannsóknir benda til þess að 

flavonóíð geti haft fyrirbyggjandi áhrif á hrörnun taugakerfisins (Katz o.fl., 2010). Sum 

þessara flavonóíða hafa andoxunaráhrif sem geta haft ýmis fyrirbyggjandi áhrif, til dæmis 
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að forða slæmu kólestróli frá því að oxast (e. oxidize) og stífla slagæðar, ásamt því að auka 

þol líkamans á insúlíni og minnka þannig líkurnar á sykursýki (Coe og Coe, 2013). 

Þrátt fyrir að margt sé vitað um næringargildi kakós eru sjónarmið þeirra sem hafa 

rannsakað það mjög mismunandi. Sumir halda því fram að kakó geti unnið gegn þunglyndi 

en aðrir eru því ósammála. Coe og Coe (2013) minnast á að ein ítarlegasta rannsókn á 

læknisfræðilegum eiginleikum kakós hafi verið gerð af Franska lækninum Hervé Robert 

árið 1990. Robert komst að þeirri niðurstöðu að súkkulaði geti haft jákvæð áhrif á 

þunglyndi og streitu vegna koffín, þeóbrómín og serótónín innihalds. Einnig kemst hann 

að þeirri niðurstöðu að kakó magni áhrif ánægjulegra athafna til dæmis kynlífs. (Coe og 

Coe, 2013). Í greininni Food of the Gods: Cure for Humanity? A Cultural History of the 

Medicinal and Ritual Use of Chocolate (Dillinger o.fl., 2000) er bent á að Kakó sé miklu 

meira en efnasamsetning þess og virkni. Að athöfnin við að drekka kakó sé í raun brú milli 

fortíðar og nútíðar og feli í sér tengingu við mannkynssöguna. 

4.5 Samantekt 

Kakó hefur gengt margþættu hlutverki í Mesóameríku og benda heimildir til þess að kakó 

notkun nái 4000 ár aftur í tímann. Var kakó notað í serimóníum og í læknisfræðilegum 

tilgangi ásamt því að vera sterklega tengt trúarbrögðum. Í byrjun 16. aldar komu 

Spánverjar til Mesóameríku og ekki leið á löngu þar til kakó barst til Spánar og þaðan til 

vestur Evrópu. Enn þann dag í dag gegnir kakó mikilvægu hlutverki í serimóníum í 

Mesóameríku og er mikilvægt á þýðingarmiklum stundum, til dæmis í tengslum við 

fæðingar, brúðkaup, hátíðir og dauða. Serimóníum hefur þó fækkað í Mesóameríku og 

nokun kakós minnkað gríðarlega samhliða því. Þá hefur dregið úr táknrænni stöðu 

kakósins og áherslan færst yfir á efnahagslegan ágóða. Kakó hefur einnig lengi verið notað 

í læknisfræðilegum tilgangi og á læknisfræðileg nálgun rætur að rekja til Mesóameríku til 

forna en barst einnig til Evrópu um miðja 16. öld. Kakó inniheldur mörg næringarefni 

ásamt því að innihalda flókin efnasambönd sem geta haft margvísleg áhrif á líkama og 

huga. Í heildina litið sýna rannsóknir fram á að hófleg kakóneysla hafi líklega fleiri jákvæð 

áhrif en neikvæð. Þrátt fyrir að ýmislegt sé vitað um næringargildi kakós eru sjónarmið 

þeirra sem hafa rannsakað kakó mjög mismunandi.  

Í næsta kafla verður litið á kakóserimóníur í dag eins og þær birtast okkur á 21. öldinni. 
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5 Hér og Nú: Hin nýja birtingarmynd kakóserimónía á 21. öldinni 

Í þessum kafla verður fjallað um kakóserimóníur eins og þær birtast okkur í dag erlendis 

og hérlendis. Hugmyndir nýaldarhreyfinngarinnar birtast skýrt í kakóserimóníum í dag. 

Það er ályktun höfundar að kakóserimóníur á 21. öldinni sé nýjasta birtingarmynd síð-

nýaldarhreyfingarinnar. Birtist það í áherslu á heildræna leið til heilsu, andlegar upplifanir 

einstaklingsins og blöndun gamalla og nýrra menningarhugmynda. Gjarnan er leitað til 

fornra vestrænna hefða og þær endurvaktar og aðlagaðar að nýju samfélagi. Til að gera 

betur grein fyrir þessu verða tekin fyrir fjögur dæmi um kakóserimóníur, tvær erlendar og 

tvær íslenskar. Þar sem ekki er að finna rannsóknir á kakóserimóníum eins og þær birtast 

okkur í dag þá verður stuðst við heimasíður, viðtöl og myndskeið eða það sem hefur verið 

nefnt „gögn á glámbekk“. Fyrst verður litið á erlendar birtingarmyndir eins og þær birtast 

hjá Keith´s cacao og síðan hvernig þær birtast hjá Cacao Mama. Síðan verður litið á 

íslenskar birtingarmyndir, Ananda Kakó annars vegar og Andagift súkkulaðisetur hins 

vegar. Í lokaorðum og niðurstöðum verður þetta sett í samhengi við það sem fyrr hefur 

verið fjallað um í ritgerðinni. 

5.1 Keith: Súkkulaði shaman 

Keith eða súkkulaði shamaninn (e. Chocolate Shaman) er samkvæmt heimasíðu sinni 

(Meet the Chocolate Shaman, e.d) jarðfræðingur, ævintýramaður og uppfinningamaður. 

Árið 2003 flutti hann til Gvatemala, eftir að hafa komið þangað sem ferðamaður. Hann 

keypti sér landareign þar og ákvað starfa sem heilari. Keith á rætur að rekja til hugleiðslu 

og fræðslumiðlunar (e. channeling) hópa sem hann stundaði á níunda og tíunda áratug 

síðustu aldar. Þar þróaði hann með sér hæfni til þess að hjálpa sér og öðrum að vinna í 

vandamálum sínum og losa um andlegar stíflur. Samkvæmt Keith fékk hann vitjun frá kakó 

gyðjunni stuttu eftir að hann flutti til Gvatemala sem fól honum það verkefni að kynna 

heiminum fyrir súkkulaði á ný (Keith's Cacao, 2018).  

Kakó gyðjan samkvæmt Keith hjálpaði honum að finna kakóið sem hann notar, og er 

það serimóníal kakó (e. ceremonial grade cacao). Keith segir slíkt kakó geta opnað hjartað, 

skýrt hugann, veitt sælu og auðveldað daglegt líf neytenda. (Meet the Chocolate Shaman, 

e.d.). Eftir kynni Keith við kakógyðjuna þróaði hann vinnusmiðjur. Í gegnum 

kakóserimóníur hjálpar hann fólki að takast á við neikvæðar andlegar tilhneigingar, að 

enda hringrás erfiðis, sársauka og strits svo fólk hafi pláss fyrir ánægju, ljós, orku og heilun. 
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Keith telur að kakó sé í raun kraftmesta tólið sem mannfólkið hefur til þess að vinna í 

sjálfinu og vinna með shamaníska meðvitund. (Keith's Cacao, 2018; Olli Aurinko, 2013). 

Samkæmt Keith getur kakó haft jákvæð áhrif á meðvitund, framleiðni, sköpunargáfu, 

líkamsrækt og stuðlað að heilbrigðu líferni (The Power of Cacao, e.d.). 

5.2 Cacao Mama 

Cacao Mama var sett á laggirnar af Serap Kara og lýsir hún sér sem heilara, kennara og 

kakóunanda. Hún er sögð hafa öðlast ást á plöntum í gegnum kynni sín við kakógyðjuna 

árið 2011, og það hafi leitt hana til þess að rannsaka heilagar plöntur (e. sacred plants). 

Þar næst lagðist hún í ítarlegar rannsóknir á auðlindum jarðarinnar, orku heilun og á 

jarðlegri visku (Kara, 2019c). Kakógyðjunni er lýst sem kennara ásamt því að varðveita 

forna heilaga visku. Andaheimurinn er skynjaður sem orka og lýst sem meðali sálarinnar, 

friðar og regnbogans (Kara, 2019a, 2019b).  

Í lýsingum á kakóseremóníum á vegum Cacao Mama er tvinnað saman þögn, hljóði, 

tónlist og hugleiðslu til að opna hjartað og komast í snertingu við alheiminn og móðir jörð. 

Í kakóserimóníum Cacao Mama er lögð áhersla á að aðstoða fólk við að tengjast hjartanu 

og innsæi sínu ásamt því að finna sinn innri styrk og sköpunargáfu. Ásamt því að leiða 

iðkendur í ferðalag um margar víddir meðvitundar og samstilla hin mörgu lög sjálfsins. 

Markmiðið er að drekka kakóbolla saman og samstilla hjörtu iðkenda við takt móður jörð, 

bjóða inn náttúrunni til þess að skapa samhljóm með öllum lifandi verum (Kara, 2019a, 

2019b). 

 Á Heimasíðu Cacao Mama er tekið fram að í kakói sé að finna mesta magn 

andoxunarefna og magnesíums allra fæðutegunda ásamt því að innhalda mörg önnur 

steinefni. Einnig er talið að kakó innihaldi fenýletýlamín og „sæluefnið“ anandamide3. Þar 

að auki er bent á að að kakó sé lostaörvandi og mjög skilvirkur náttúrulegur orkugjafi 

(Kara, 2019d). 

 
3 Anandamide er boðefni sem finnst í heilanum og hefur það meðal annars áhrif á skap, matarlyst, hvöt og 
minni. Kakó og súkkulaði inniheldur boðefnið í litlu magni. Skilgreining fengin af: 
https://www.yourdictionary.com/anandamide  

https://www.yourdictionary.com/anandamide
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5.3 Ananda kakó 

Ananda kakó hefur verið starfrækt frá því 2017 og er rekið af Kamillu Ingibertsdóttir 

(2018b). Kamilla er lærður jógakennari og tónheilari ásamt því að hafa lagt stund á nám 

og/eða námskeið í Reiki I og II, jóga nidra og kristalla-og orkuheilun og nýtir hún þessa 

þekkingu í kakóserimóníum sínum (Kamilla Ingibergsdóttir, 2018b). Í kakó serimóníum hjá 

Kamillu styður hún sig við heilandi áhrif tónlistar (til dæmis í gegnum gong, söngskálar og 

önnur hljóðfæri), öndunaræfingar, jóga nidra og hugleiðslu til að ná fram djúpri slökun, 

innra jafnvægi og frið meðal þátttakenda og er kakó mikilvægur þáttur til að ná því fram 

(Kamilla Ingibergsdóttir, 2018a, 2018b; e.d.-a, e.d.-b) Í viðtali sem birt var á heimasíðu 

Reykjavík ritual (2019) við Kamillu segir hún að með því að blanda saman jóga, tónheilun 

og kakó serimóníum sé verið að búa til nokkurs konar ritúal og finnst henni skortur á slíku 

í lífi fólks. Trúarbrögð og trúarathafnir hafi verið uppistaða þess en á síðustu áratugum 

hafi fólk fjarlægst trúarbrögð. Hún telur kakóserimóníur vera tækifæri til heilunar, til að 

fara inn á við, tengjast sjálfinu og auka vellíðan bæði líkamlega og andlega. 

Kakóið sem Ananda notar er Dalileo kakó frá Gvatemala og er það Crillo afbrigði af 

Theobroma kakó, og er það nefnt serimóníal kakó (Kamilla Ingibergsdóttir, 2018a). 

Samkvæmt Kamillu (Reykjavík Ritual, 2019) er slíkt kakó kröftugra því það inniheldur fleiri 

næringarefni og virk efni. Lögð er rík áhersla á að kakóið sem hún notar sé lífrænt, 

óerfðabreytt og að það komi beint frá bónda (Kamilla Ingibergsdóttir, 2018a). Kamilla 

segir mikilvægt að það sé staðið að ræktun á siðferðilega réttan hátt. Kakóið innihaldi 

mikla orku og því þurfi það að vera í jafnvægi við náttúruna (Reykjavík Ritual, 2019).  

Á heimasíðu Ananda kakó (Kamilla Ingibergsdóttir, 2018a) er gert grein fyrir því hvaða 

heilsueflandi verkun kakó hefur. Kakóið er talið minnka bólgur, örva framleiðslu 

serótóníns og endorfíns, auka orku og úthald; og styrkja blóðflæði. Einnig er gert grein 

fyrir því að kakó innihaldi mikið magn andoxunarefnum, magnesíum og öðrum 

steinefnum ásamt því að innihalda fenýletýlamín og „sæluefnið“ anandamide. Í viðtali 

(Björk Brynjarsdóttir, 2018) við Kamillu segir hún að í sumum menningarheimum sé ekki 

til orð yfir sjúkdóm, einungis ójafnvægi. Kvillar á borð við svefnleysi og kvíða geti sprottið 

úr einhverju sem ekki er unnið úr, einhverju sem ekki er í jafnvægi. Enn fremur segir hún 

að líkaminn sé með gott minni og geymi lífsreynslur okkar. Þannig er líkamleg og andleg 

heilsa tengd. 
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5.4 Andagift súkkulaðisetur 

Andagift súkkulaðsetur er rekið af Láru Rúnarsdóttir, Tinnu Sverrisdóttir og Signýu 

Leifsdóttir. Lára er Kundalini jógakennari, tónheilari ásamt því að hafa lokið 2. Stigi í 

höfuðbeina og spjaldhryggjarjöfnun. Tinna hefur lokið árs námi í N-Amerískum 

Shamanisma ásamt því hefur hún lært tónheilun og hvernig kakóplantan gagnast sem 

lækningalyf. Signý er jógakennari ásamt því að hafa lokið Reiki I. Ásamt þeim þá starfa þau 

Þorgerður Gefjun Sveinsdóttir (Jógakennari og Reiki meistari), Saraswati OM (Jógakennari 

og tónheilari) og Baron Guðnason (Jógakennari, ráðgjafi og heilari) (Kennarar Andagiftar, 

e.d.-c). Hjá Andagift fá áherslur og styrkleikar kennaranna að njóta sín og hver og einn 

kennari mótar sínar kakóserimóníur. Má hér nefna einkatíma sem Andagift býður upp á 

og eru þeir leiddir af Tinnu eða Láru. Í tímum með Tinnu er áhersla lögð á sjálfsmildi ásamt 

því að tengjast inn á við og styður Tinna sig við tónheilun, djúpslökun og hugleiðslu. Lára 

leggur áherslu í tímum sínum á að minnka kvíða og streitu ásamt því að styrkja sjálfið og 

styður hún sig við hugleiðslu, öndun og Kundalini jóga (Andagift, e.d.-e).  

Andagift leggur upp með að bjóða viðskiptavinum sínum upp á athvarf þar sem þeim 

er mætt með mildi og kærleik (Um andagift, e.d-f). Í Kakóserimóníum þeirra er kakó í 

fyrirrúmi ásamt því að styðjast við öndunaræfingar, hugleiðslu, tónheilun (til dæmis Gong, 

kristálskálar og tíbeskar skálar), Hatha- og Kundalini jóga og möntrusöng til að efla 

heildræna heilsu (líkama, huga og sálar) og til að virkja lífsorkuna. Einnig er áhersla lögð á 

sjálfsást, sjálfsheilun og valdeflingu sjálfsins (Andagift, e.d.-a, e.d.-b, e.d.-h).  

Einnig er boðið upp á námskeið sem nefnist Shamankakó: Draumaferð inn í eigin kraft 

(Andagift, e.d.-d). Námskeiðið er heildræn nálgun til að heila huga, líkama og sál og er það 

gert í gegnum frumefnin; loft sem tengt er við huga og austrið, jörð sem tengd er við 

tilfinningar og suðrið, eldur sem tengdur er við líkama og vestrið og vatn sem tengt er við 

anda og norðrið. Einnig er kennt um Sjámensku, til dæmis hvernig sjámenska getur 

gagnast í daglegu lífi, ásamt því að styðjast við öndunaræfingar, tónheilun og kakó.  

Kakóið sem boðið er upp á kemur frá Gvatemala og er það 100% hreint serimóníu 

kakó (e. ceremonial cacao). Á heimasíðu þeirra er tekið fram að „kakóið er handunnið af 

ástríðu frá baun í bolla sem gerir það að verkum að eiginleikar þess og næringargildi helst 

óskert við framleiðslu“ (Andagift, e.d.-g). Einnig er þar tekið fram að kakó hafi verið notað 

í lækninga serimóníum í gegnum aldirnar og að að kakó næri bæði sál og líkama ásamt því 
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að aðstoða einstaklinga við að komast í djúpt slökunar- og vellíðunar ástand og þar af 

leiðandi dýpri tengingu við eigið sjálf (Andagift, e.d.-f, e.d.-g). Kakóið sem boðið er upp á 

er talið vera ríkt af fjölmörgum steinefnum (til dæmis magnesíum, járni og króm) og 

andoxunarefnum, fenýletýlamíni, seratóníni ásamt „sæluefninu“ anandamide (Andagift, 

e.d.-g). 

5.5 Samantekt 

Hér hefur verið litið er á hvernig kakóserimóníur eru settar fram hjá fjórum mismunandi 

hópum. Sem allir hafa það sameiginlegt að vera vestrænt afbrigði kakóseremónía í anda 

síð-nýaldar. Áhrif síð-nýaldar á kakóserimóníurnar birtist meðal annars í áherslu á 

heildræna heilun, innsæi og hvernig litið er á kakóserimóníur sem leið einstaklings til að 

bæta lífsgæði sín bæði andlega og líkamlega. Þrátt fyrir að eiga margt sameiginlegt þá var 

áþreifanlegur munur á því hvaða hefðir hver og einn tileinkaði sér og blandaði við 

serimóníur sínar. Þessi munur er skýr birtingarmynd nýaldar, þar sem að allir geta mótað 

hefðir og hugmyndir eftir eigin höfði. Í kakóserimóníunum hjá Cacao Mama, Ananda og 

Andagift eru teknar aðferðir víðsvegar að og þeim blandað saman svo um er að ræða 

ákveðna menningarblöndun. Til dæmis Kakói frá Mesóameríku, Jóga frá Indlandi og 

tónheilun sem á uppruna sinn í Tíbet og víðar. Hjá Keith og Andagift er að finna tengingu 

við ný-shamanisma. Til að mynda er Keith nefndur súkkulaði shamaninn og Andagift 

býður upp á shamankakó námskeið. Ekki var þó að finna nákvæma lýsingu á skilgreiningu 

þeirra á fyrirbærinu. Ef litið er til skilgreiningu nýaldarinnar á ný-shamanisma, að allir hafa 

eiginleika til að ferðast um æðri víddir, þá má færa rök fyrir því að Cacao Mama bjóði upp 

á shamanískar kakóserimóníur. Þar er leitast eftir því að leiða iðkendur í ferðalag um 

margar víddir meðvitunda. Að bæta heilsu og lífsgæði iðkenda er rauði þráðurinn sem 

tengir þessi fjögur dæmi saman. Einnig er lögð áhersla á heildrænt samband við náttúruna 

og birtist það í því áherslu þeirra á hvaðan kakóið kemur og hvernig það er unnið. 

  



34 

6 Niðurstöður og lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég skoðað hvernig heilsumannfræði sé gagnleg til að sjá hvernig 

þekking um heilsu er sköpuð, viðhaldið og gerð réttmæt. Jafnframt er heilsumannfræði 

það svið sem fjallað hefur hvað mest um óhefðbundnar meðferðir og tel ég nútíma 

kakóserimóníur vera dæmi um slíka meðferð. Ég staðset viðfangsefni ritgerðarinnar innan 

heilsumannfræði. Þá hef ég gert skil á því hvað telst til óhefðbundinna meðferða en það 

eru þau meðferðarform sem ekki hafa verið samþykkt af stjórnvöldum og 

heilbrigðisyfirvöldum sem hluti af hefðbundnum meðferðum. Einnig hef ég skoðað 

tvískiptingu milli hefðbundinna- og óhefðbundinna meðferðaúrræða. Óhefðbundnar 

meðferðir sýna fram á hugmyndina að tengsl séu milli hugar og líkama; og að samband sé 

á milli anda og efnis. Samkvæmt Scheper-Huges og Lock (1987) þá eru vísinda-og 

fræðasamfélög vesturlanda föst í tvíhyggju Descartes og aftrar sú tvíhyggja þeim að sjá 

tengsl hugar og líkama. Með aðskilnaði hugar og líkama þá fara nútíma læknisvísindi á mis 

við hve mikil áhrif tengsl þeirra hafa á baráttu við veikindi (Micozzi, 2002; Scheper-Huges 

og Lock, 1987). Með tilkomu vitundarofnæmisfræði hefur skapast vettvangur þar sem 

hægt er að rannsaka tengsl líkama og hugar til að skilja betur áhrif þessara tengsla á heilsu 

(Micozzi, 2002).  

Ég hef farið yfir þá valdaslagsíðu sem er að finna milli óhefðbundinna-og 

hefðbundinna meðferða og var litið til hugmynda Foucault (í túlkun Garðars Árnasonar, 

2003) til að varpa ljósi á hið margþætta valdahugtak. Vald hefur áhrif á hvað er álitið 

hefðbundið og óhefðbundið, rökrétt og órökrétt, hvað tilheyri vísindum og hvað ekki. 

Með öðrum orðum þá ræðst skiptingin milli vísinda og „kukls“ af valdi. Sett var fram 

spurning hvort einstaklingar hafi vald til að velja sér meðferðarform eða hvort valdið sé 

úr þeirra höndum. Micozzi (2002) bendir á að ef valið sé meðferðarform sem 

heilsutrygging þeirra nær ekki yfir þá sé sá hinn sami með vald. Má álykta af þessu að ef 

einstaklingur hefur efni á því að greiða fyrir meðferðarform, sem heilsutrygging hans nær 

ekki yfir, þá hafi hann vald en ef hann hefur ekki efni á að greiða fyrir hana þá verði hann 

að beygja sig undir þvinganir ríkisins. Birtingarmynd slíkra þvingana er vald ríkisins til að 

ákveða hvaða meðferðarform séu niðurgreidd. 

Einnig rýndi ég í nýaldarhreyfinguna, því kakóserimóníur í dag eiga rætur sínar að 

rekja þangað. Nýöldin einkenndist af andófi gegn ríkjandi menningu og siðum þar sem 
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það var talið hafa heilsuspillandi áhrif. Einnig voru yfirráð heilbrigðiskerfisins gagnrýnd og 

það talið skorta fjölbreytni í meðferðarúrræðum. Áhersla nýaldarinnar á hið innra sjálf og 

mikilvægi þess að vera í tengingu við sjálfið. Hún birtist meðal annars í höfnun 

nýaldarinnar á rökvísi og vísindalegri þekkingu og hvernig áhersla var lögð á hjartað, 

innsæi og visku. Einstaklingurinn beri sjálfur ábyrgð á sinni heilsu og að afla leiða til að ná 

og/eða viðhalda henni, en sjálfsheilun er mikilvæg innan nýaldarinnar. Nýöldin lítur á 

meðferðaraðila sem kennara - ekki yfirvald.  

Nýaldarhreyfingin leitaði nýrra leiða til að lifa lífinu, án sjúkdóma og annarra kvilla. 

Hin nýja leið til að lifa lífinu er í raun mótsögn, þar sem nýöldin sótti gjarnan innblástur í 

fornar og óvestrænar hefðir, og setti þær í nýjan búning fyrir vestrænt samfélag. Oft var 

hefðum breytt og blandað saman svo úr yrði einskonar menningarkokteill. 

Menningarblöndun nýaldarinnar er mikil, enda eitt af aðaleinkennum hennar. Hver og 

einn hefur frelsi til að blanda saman hefðum eftir eigin hentisemi. Menningarblöndun í 

anda nýaldarinnar er greinileg í kakóserimóníum nútímans. Er það sýnilegt í því hvernig 

fengið er að láni kakó frá Mesóameríku, jóga frá Indlandi og tónheilun sem á uppruna sinn 

í Tíbet og víðar og aðlagað að kakóserimóníum. Einnig birtist það í ný-shamanisma þar 

allir eru taldir búa yfir þeim eiginleika að ferðast um mismunandi víddir tilverunnar ekki 

aðeins ákveðnir einstaklingar.  

Ég hef gert grein fyrir því hvernig kakóserimóníur eru endurvaktar sem óhefðbundið 

meðferðarúrræði á Íslandi sem og erlendis í anda síð-nýaldar. Ekki liggja fyrir rannsóknir 

á þessari ný endurvöktu útgáfu á kakóserimóníum. Gerð var grein fyrir uppruna 

kakónotkunar en heimildir benda til þess að hún nái um 4000 ár aftur í tímann. Litið var á 

kakóserimóníur í Mesóameríku til að sýna hvaðan nútíma kakóserimóníur sækja sér 

innblástur. Samanburður á þessum tveimur birtingarmyndum kakóserimónía sýnir 

hvernig hefð Mesóameríkana hefur verið breytt frá táknrænni og trúarlegri hefð og 

aðlöguð að nýöldinni þar sem áhersla er lögð á heildræna heilsu einstaklingsins.  

Í kakóserimóníum nútímans er lögð rík áhersla á læknisfræðilegt gildi og heilunar 

eiginleika kakóplöntunar. Þrátt fyrir að vera rík af næringarefnum eru enn skiptar skoðanir 

á milli fræðafólks um áhrif plöntunnar. Á heildina litið sýna rannsóknir fram á að hófleg 

kakóneysla hafi líklega fleiri jákvæð áhrif en neikvæð (Katz, Doughty og Ali, 2010).  
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Í lokin var litið á hvernig aðferðir og heimspeki shamanisma, jóga og tónheilunar hafa 

verið fengnar að láni og aðlagaðar að kakóserimóníum. Fjögur dæmi um kakóserimóníur 

voru tekin fyrir til að reyna að varpa ljósi á hvernig þær birtast okkur í dag, bæði á Íslandi 

sem og erlendis. Öll dæmin eiga það sameiginlegt að vera vestrænt afbrigði 

kakóserimónía. Aðferðir þeirra eru í raun heildrænar og í anda nýaldar. Birtist það einna 

helst í heildrænni nálgun þeirra á hugrænum, líkamlegum og sálrænum tengslum. Að 

bæta heilsu og lífsgæði iðkenda er rauði þráðurinn sem tengir þessi fjögur dæmi saman. 

Þrátt fyrir að eiga margt sameiginlegt þá var áþreifanlegur munur á því hvaða hefðir hver 

og einn tileinkaði sér og blandaði við serimóníur sínar. Þessi munur er skýr birtingarmynd 

nýaldar, þar sem að allir geta mótað hefðir og hugmyndir eftir eigin höfði.  

Sú hugmynd að kakóserimóníur geti verið meðferðarúrræði til að ná slökun, heilun 

og bættri heilsu er margþætt, því ekki eru til neinar vísindalegar sannanir fyrir því. Vísindi 

hafa verið gagnrýnd fyrir að sneiða fram hjá óáþreifanlegum þáttum sem erfitt er að 

rannsaka, til dæmis reynslum og upplifunum fólks í heilunar serimóníum. Ef litið er til 

hugmynda um áhrif tengsl hugar og líkama á heilsu má færa rök fyrir því að takmörkun 

vísindanna verði þar sýnileg. Einnig er vert að hafa í huga að vesturlandabúar, Íslendingar 

þar með taldir, séu að sækja í kakóserimóníur í leit að heilandi og heilsubætandi áhrifum. 
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