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Útdráttur   
 

Hér verður samkvæmt mannfræðilegri hefð reynt að setja í samhengi skýringar á tilurð 

og virkni máttar hugans sem birtist meðal annars í lyfleysuhrifunum og fjallað verður 

um það hvernig við getum að hluta til læknað okkur sjálf, út frá þverfaglegri umfjöllun 

vísindamanna. Umfjöllunarefnið er samband anda og efnis, virkni hugans, máttur 

jákvæðra viðhorfa og væntinga auk þeirra líffræðilegu ferla sem liggja þar að baki. Hér 

er rætt hvernig það að taka meðalið sitt verður einskonar ritúal eða hluti af bataferlinu 

og hvernig félagslegir og menningarbundnir þættir eins og umhverfi, orðalag og 

lækningahefðir hafa áhrif. Máttur og trú þríeykis heilara, sjúklings og umhverfis þeirra 

eru skoðuð og samhliða þessu er minnt á mikilvægi þess að leysa siðferðileg mál og 

setja manninn í öndvegi, til að nýta megi lyfleysuhrifin í sínum víðasta skilningi sem 

best, almennri heilsu til hagsbóta. Einnig hvernig það að staðsetja okkur sem gerendur í 

eigin lífi ásamt því hvernig vitneskja í stað óvissu gerir okkur kleift að taka meiri 

ábyrgð á eigin líðan og heilsu. Að síðustu er hér rætt um mikilvægi hlutlausrar 

mannfræðilegrar aðkomu, þverfaglegrar samhæfingar hennar á þessum mannlega 

efnisflokki ásamt etnógrafískri skoðun efnisins, greiningu, mótun orðræðu og þess að 

deila vitneskjunni öllum til hagsbóta. 
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Inngangur 
 

„Lyfleysuhrifin eru einstakt rannsóknarefni fyrir mannfræðinga því þau 

endurspegla skýrt hvernig táknrænir og merkingarþrungnir atburðir ásamt 

tengslum milli fólks, orðræðu, formi lækningar, trú, þekkingu, skuldbindingu og 

fyrri reynslu hafa að því er virðist bein líffræðileg áhrif á manninn og því er, frá 

mannfræðilegu sjónarmiði, hægt að kalla þessa ferla merkingarsvörunina“ 

(Moerman,D. E. 2000, bls. 56. Í Cultural Variations in the Placebo Effect: 

Ulcers, Anxiety, and Blood Pressure.). 

 

Markmið mitt í þessari ritgerð er að skoða hluta af áhrifum þess eiginleika mannsins að 

geta áætlað um það sem gerist og litið til baka. Hvernig formgerð hugans og 

heilastarfsemi ásamt frjálsum vilja, ætlun og væntingum verða það afl sem í þróun 

mannsins kemur við sögu í mætti líkamans til að lækna sig sjálfur. Ég skoða þessa þætti 

ásamt gagnvirkni líkama og hugar út frá kenningum og heimildum mannfræðinganna 

Claude Lévi-Strauss (Leach, 1989) um formgerð hugans, út frá umræðu Nancy Scheper- 

Hughes og Margaret M. Lock (1987) um hverfandi tvíhyggju og raunvísindalegri 

nálgun heilsumannfræðingsins Daniel E Moerman (1983, 2000, 2002) en í þeim 

nálgunum kristallast þverfagleg sýn mannfræðinga. Ég feta í fótspor mannfræðinga eins 

og Gísla Pálssonar og Philippe Descola sem í bókinni Nature and Society: 

Anthropological Perspectives skoða þannig samband náttúru og samfélags, líkama og 

anda, umhverfis og tækni, frá ýmsum sjónarhornum og áhrifaþáttum þeirra í stað þess 

að reyna að staðsetja nákvæmlega mörkin þeirra á milli (Descola og Pálsson, 1996). 

Auk umfjöllunar mannfræðinga um málefni sem tengjast sambandi anda, efnis og heilsu 

leita ég fanga hjá læknum, guð- og sálfræðingum. 

Mér finnst áhugavert hvernig við getum haft áhrif á líf okkar og líðan með 

jákvæðu hugarfari og viðhorfum. Ég vil skoða hvernig ætlun okkar og atbeini tengist 

viðhorfi og væntingum og getur birst í gangvirkri skynjun manns og umhverfis. Ég 

skoða þetta í samhengi þróunar mannsins, frá því hvernig einstakur eiginleiki hans til að 

sjá fyrir sér hvernig eitthvað gæti orðið gefur honum forskot í mótun eigin örlaga. Ég sé 

ákveðið samhengi birtast í þáttum eins og virkni hugans, atbeina og habitus sem og í 
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viðhorfum og væntingum mannsins. Þetta finnst mér svo kristallast í því sem kallað 

hefur verið lyfleysuhrif. Það að taka lyf, taka þátt í meðferð eða bara vera á biðlista hjá 

lækni verður einskonar ritúal sem hefur áhrif á heilsu. Ég skoða því hér umfjöllun um 

þessi efni og að hluta undirliggjandi líffræðilega ferla. 

 Ef virkni hugans er skoðuð í víðu samhengi við heildræna heilsu, hverfandi 

mörk anda og efnis, vísinda og trúar er mannfræðin með sín etnógrafísku tæki og 

heildræna sýn hvað best til þess fallin að skoða á eins hlutlausan hátt þann lækningamátt 

sem við búum yfir en fellur ekki í flokk sannanlegra fyrirbæra. Þetta fyrirbæri virðist 

tengjast bæði því meðvitaða og ómeðvitaða í okkur og verka ýmist út frá þeim 

væntingum sem við gerum okkur eða skilyrtum lærðum viðbrögðum okkar. Félagslegir 

þættir og áunnin reynsla hafa líka áhrif ásamt menningarbundnum þáttum á það hversu 

móttækileg við erum fyrir lyfleysuhrifunum. Í samhengi við ábyrgð einstaklingsins, val 

og vilja skoða ég vald okkar yfir eigin hugsunum út frá HAM, hugrænni atferlismeðferð 

(The Royal College of Psychiatrists, 2010) sem útskýrir hvernig hugsanir stjórna 

tilfinningum en tilfinningar eru einmitt oft rót veikinda. 

Inn í þessa umfjöllun fléttast umræða um hvort aukning lyfleysuhrifanna sé 

komin til vegna tilrauna lyfjafyrirtækjanna til að „ráða yfir“ miðtaugakerfi okkar með 

síauknu magni og gerðum geðlyfja sem spretta upp í kjölfar nýrra og betri greininga. Að 

öll sú markaðsherferð sem nýjum lyfjum fylgi skapi í raun þær væntingar hjá fólki að 

pilla lagi allt og sú verði því raunin í æ fleiri tilfellum. Eins er mikilvægt að skoða 

iðnaðinn sem nýtir sér óhefðbundnar lækningar en bæði hann og lyfja og 

lækningakerfið nærast á þrá manna eftir heilbrigði og betri líðan og þarna eru gríðarlegir 

fjármunir í húfi. Í tengslum við siðferðileg mál fjalla ég aðeins um klíníska notkun 

lyfleysa og hvernig lyfleysuhrifin geta verið öflugt lækningatæki í samfélögum 

mannsins. 

Val mitt á ritgerðarefni stjórnast fyrst og fremst af áhuga mínum á óendanlegum 

möguleikum mannsins og auðmýkt mannfræðilegra nálgana sem staðsetja 

mannfræðinga opna fyrir nýjum og heildrænum aðferðum og hugmyndum og leita ég í 

hugmyndir og umfjöllun breiðs hóps mannfræðinga auk annara vísindamanna. 

Valið stafar ekki síst af því að ég hef reynt hluta lyfleysuhrifanna og aðferð sem 

svipar til hugrænnar athyglismeðferðar á eigin skinni. Þessi reynsla mín vakti forvitni 
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mína á því hvernig og af hverju þessar mismunandi aðferðir virkuðu. Sem ung kona 

upplifði ég kvíðaröskun sem tengdist aðallega óraunhæfum ótta við að sitja í 

farartækjum, þar sem mér fannst ég ekki hafa næga stjórn. Heimilislæknir bauð mér lyf, 

sem virkuðu þannig að tengsl milli hugsana um óttann og líkamlegra viðbragða rofnuðu. 

Ég fann að ég hafði örari hjartslátt og varð þurr í munninum þegar ég hugsaði um það 

sem olli mér kvíða en mér var sama því að ég vissi að óttinn næði ekki fullum tökum á 

mér. Þar sem ég vissi að þetta læknaði bara ákveðin einkenni en ekki orsök þeirra ákvað 

ég að leita líka annara leiða og var ráðlagt af kunningja mínum sem lagði stund á 

húmanísk fræði, að beina athyglinni ljúflega að óttanum þegar hann léti á sér kræla. Ég 

gerði það án þess að skilja hvernig það ætti að virka en svo fór að þessi aðferð varð til 

þess að ég styrkti smám saman þá trú mína að ég gæti haft stjórn á kvíðanum með því 

að streitast ekki á móti heldur bíða róleg eftir því að hann liði í gegn um mig. Sífellt 

lengri tími leið á milli kasta og að lokum hætti ég að taka mark á hinni óraunhæfu 

óttatilfinningu sem einkennir kvíða. Annað sem ég tók eftir í öllu þessu ferli var að ég 

þurfti ekki að taka lyfin til þess að þau virkuðu, það var nóg að vita af þeim uppi í skáp 

ef á þyrfti að halda. Einmitt þannig urðu þau, eða hugmyndin um þau og merking þeirra, 

til þess að rjúfa vítahring óttans við óttann.  

Í fyrri hluta ritgerðarinnar beini ég athyglinni að huga, líkama, meðvitund og 

vilja út frá mannfræðilegri, fyrirbæralegri og menningarlegri sýn Claude Lévi-Strauss, 

Maurice Merlau Ponty, Nancy Scheper-Hughes, Margaret M. Lock, Judith Farquhar, 

Arthur Kleinman, Clifford Geertz ofl. Ásamt sálfræðilegu og lífeðlisfræðilegu 

sjónarhorni Anil K. Seth, Nicholas Humphrey, Hauks Inga Jónassonar ofl. Í seinni 

hlutanum beini ég sjónum að lyfleysuhrifunum sjálfum og undirliggjandi þáttum með 

aðstoð Daniel E Moerman, Fabrizio Benedetti, Robert H. Howland ofl. 
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Fyrri hluti: Hugur og líkami  

 

Í þessum hluta ætla ég að skoða mismunandi nálganir mannfræðinga, sálfræðinga lækna 

og guðfræðinga að sama efni; sambandi huga og líkama og mikilvægi staðsetningar 

vilja sjálfsins í efninu. Ekki eru allir sammála um hvort frjáls vilji sé til staðar þó flestir 

telji hægt að nálgast það ástand sem getur gert okkur hæfari og virkari í mótun eigin 

heilbrigðis. Ég skoða að hluta til áhrifaþætti og umræðu um mótun mannlegrar 

meðvitundar, hugsunar, skynsemi og skynjunar. 

Læknirinn og mannfræðingurinn Marc S. Micozzi telur mörk vísinda og trúar, 

anda og efnis vera að eyðast og bendir á að vestræn vísindi viti að líkaminn búi yfir 

eigin orku og geti læknað sig sjálfur, þau viti að lyfleysuhrifin virki ásamt 

handayfirlagningum. Hann segir að það þurfi að fara niður á sameindasviðið til að skilja 

hvernig við virkum. Hvað varði taugasálfræði séum við að læra um líffræðilega ferla 

milli huga og líkama og hvernig taugaboðefni berast þar á milli (Micozzi, 2001). 

 

1.1 Mannfræði líkama/ anda 

Ég hef tekið saman nokkur atriði úr umfjöllun Margaret Lock og Judith Farquhar um 

mannfræði huga og líkama, úr inngangi bókarinnar Beyond the Body Proper. Þær benda 

á að í anda Émile Durkheim hafi oft verið litið á einstaklingana sem félagslega í gegn og 

að líkaminn sé fyrsta og eðlilegasta tæki mannsins. Líkaminn sé form sem fyllir hugann 

ómótstæðilegum táknum og tengingum ásamt táknrænni greiningu. Þær nefna Mary 

Douglas og hvernig hún hefur bent á að líkamlegar hliðstæður eru notaðar í 

hversdagslegu lífi sem og í helgum viðburðum til að láta félagslega lagskiptingu virðast 

eðlilega. Líkami-samfélag hliðstæðan virðist þvermenningarlegt fyrirbæri og undirstaða 

siðferðilegrar skipanar. Með því að líta á líkamann sem virkan, alþjóðlegan og 

menningarlegan, hafa mannfræðingar opnað fyrir félagslega greiningu hins náttúrulega 

einstaklings (Lock og Farquhar, 2007, bls. 5). 

Lock og Farquhar segja að í andstöðu við formgerðarhyggju, aðallega ættaðri frá 

Lévi-Strauss, sem fólst í mótun hugmynda um fastbundnar og skipulagðar félagslegar 

stofnanir sé Pierre Bourdieu á þeirri skoðun að efnislega hluti og hversdagslegt líf sé 



9 

 

ekki hægt að skilja sem einfaldar speglanir eða birtingamyndir formgerða hugans. 

Nálgun Bourdieu samkvæmt Comaroff og fleirum á habitus hugtaki Mauss, hafi beint 

athyglinni að óæðri líkamsstarfsemi og fært hann nær því að skoða félagslega birtingu 

hversdagslífsins en í leiðinni fjær fyrirbærafræðinni. Aðskilnaður Bourdieu frá 

tvískiptingu líkama-huga, sem hélt líffræði og líffærafræði aðskildum frá táknfræði og 

menningarlegum formum, að vísindalegri iðkun hefur veitt rannsóknum á félagslegu 

atferli innblástur (Lock og Farquhar, 2007, bls. 7). 

Lock og Farquhar minna á að Marcel Mauss og Victor Turner styðjist við 

sálfræðilegar skýringar og telji einstaklinginn vera miðlun milli líkama og samfélags og 

opna þar með dyrnar að innri veröld reynslunnar. Einnig hafi mannfræði líkamans 

fengið innblástur fá Michael Foucault sem taldi hinn hinn viti borna mann ekki hafa 

stokkið fram fullskapaðann úr myrkum miðöldum og lært að tjá sig um kjarna sinn, hinn 

vitræni einstaklingur sé eðlilegur hluti líkamans og sálin hafi aðeins nýlega fengið völd 

með reynslu af stjórnun annara og vísindalegri iðkun. Lock og Farquhar segja Foucault í 

Discipline and Punish fjalla um sálina sem valdaverkfæri sem mótar líkamann en er um 

leið fangelsi hans. Sálin færir líkamanum/fanganum tilvist og rammar hann inn um leið 

(Lock og Farquhar, 2007, bls. 7). Þær vísa í Gabriel Marcel hvernig það að hafa líkama 

sé í raun ákveðin líkömnun, því líkaminn sé allaf til staðar í reynslunni. Meðvitund og 

miðlun hennar á sér því einungis stað í gegn um líkamnaða reynslu. Líkaminn er aldrei 

líffræðilegur hlutur eingöngu heldur er hann meðvitundin líkömnuð og sá vettvangur 

þar sem ætlun, merking og öll iðkun á uppruna sinn (Lock og Farquhar, 2007, bls. 6). 

 

1.2 Virkni hugans með mannfræðilegum sjónglerjum 

Lévi-Strauss setti fram kenningu um undirliggjandi formgerðir mannshugans, að hann 

hluti upp náttúrufyrirbæri sem í eðli sínu eru samfelld, eins og regnboginn og aðskilji 

þau í aðgreinda liti. Hann lýsir því hvernig hugurinn leitar fyrst að andstæðupörum í 

fyrirbærinu og svo að miðluninni milli þeirra. Lévi-Strauss yfirfærir þessar andstæður á 

líf-dauði, bráð-veiðimaður í umfjöllun sinni um frumstæða hugsun Hidatsa indjána og 

bendir á hvernig þeir hafi lært af úlfdýrinu þá þversögn sem felst í því að þykjast vera 

dýr í gildru en vera um leið veiðimaðurinn sem lokkar til sín bráðina. Hvernig 

andstæðurnar maður/úlfdýr og veiðibráð tengi saman heimsmyndarfræði og 
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efnahagslega þætti eins og veiðar. Þetta dæmi sé gagnstætt hugmyndum okkar um 

hvernig eigi að stunda rökræn vísindi, sem gera kröfu um að við höldum gildum og 

staðreyndum algerlega aðskildum og gera ráð fyrir að hugsanir okkar séu framleiðsla 

menningar sem hefur verið fjarlægð frá náttúrunni, meðan hugsanir Hidatsa eru dregnar 

af menningu samtvinnaðri náttúrunni. Lévi-Strauss telur þá frumstæðu ekkert dulrænni 

en okkur hin í nálgun sinni að veruleikanum, munurinn felist í mismunandi skynjun 

okkar á andstæðum, það sé því munur á rökfræðinni sjálfri. Með öðrum orðum er hægt 

að komast að sömu niðurstöðu með talnagrind og háþróaðri tölvu, seinni aðferðin firrir 

okkur bara skilningnum sem leiðir okkur að niðurstöðunni og gerir okkur ólæsari á 

náttúruna (Leach, 1989). 

 

1.3 Fyrirbærafræðileg sýn 

Verk Merleau-Ponty hafa orðið táknræn í því að yfirvinna tvíhyggjuhefð Durkheims 

sem beinist að félagslegum heim og siðferðilegri reglu. Hann segir að öll vitneskja 

okkar af heiminum, þar með talin sú vísindalega sé fengin í gegn um sjónarhorn okkar 

eða eigin reynslu af heiminum og án hennar væru tákn vísindanna merkingarlaus. 

Tilvist okkar sprettur fram til umheimsins og viðheldur honum því við ein köllum fram 

verund okkar. Við erum uppspretta meðvitundarinnar. Hann fjallar um hvernig 

Descartes og Kant aftengdu viðfangið eða meðvitundina með því að sýna fram á að ekki 

væri hægt að öðlast skilning á neinu án þess að við gætum upplifað tilvist okkar í 

skilningi okkar á okkur sjálfum. Meðvitundin væri vissan fyrir veru okkar og skilyrði 

þess að vera til staðar og það „að skilja“ varð þannig grunnur skilningsins, „the act of 

relating as the basis of relatedness“ (Merlau-Ponty, 2007, bls. 135). 

Merleau-Ponty er sammála Kant í að ekki er hægt að aðskilja það „að skilja“ frá 

því sem er skilið, veröldinni. Sundurgreinandi speglun byrjar á reynslu okkar af 

heiminum og kemur aftur sem skilyrði mögulegrar aðgreiningar. Samkvæmt þessari 

speglun er hægt að rekja ferlið til baka frá áður gefinni forsendu og komast að innri 

manni sem er hið sama og innra sjálf. Speglunin er því sjálf gerð að viðfangi en án 

staðsetningar í tíma og rúmi og missir því sjónum á eigin uppruna. Merleau-Ponty telur 

okkur alltaf meðvituð um þessa speglun, jafnvel þegar okkur skortir reynslu þess sem 

verið er að spegla. Við ættum að lýsa því sem er, en ekki búa það til. Þetta þýðir að við 



11 

 

getum ekki sett skynjun (perception) í sama flokk og greiningu mótaða af skoðunum og 

fordómum mótaðrar dómgreindar, aðgerðum eða staðhæfingum (Merlau-Ponty, bls. 

135). 

Skynjun okkar er stöðug blanda af litum, hljóðum og tilfinningum sem ekki er 

hægt að setja í nákvæmt samhengi við skilning okkar á heiminum en samt sem áður 

staðsetjum við þær strax sem raunverulegar. Okkur dagdreymir líka stöðugt um hluti og 

fólk í einhverju samhengi. Skynjun er því ekki verknaður heldur bakgrunnur allra 

verknaða og kemur á undan þeim. Sannleikurinn felur ekki í sér hinn innri mann, 

maðurinn er staðstettur í veröldinni og einungis þannig veit hann hver hann er. 

Heimspekingurinn reynir að skilja heiminn, sjálfan sig og aðra og tengingar þar á milli. 

Hið hugleiðandi sjálf, sem hlutlaus áhorfandi er ekki að uppgötva upp á nýtt þekkta 

rökfræði, heldur staðsetur sig, tekur frumkvæði og hefur enga tryggingu fyrir tilveru 

sinni. Réttlæting þess byggir algerlega á þeim framkvæmdakrafti sem það glæðir okkur 

(Merlau-Ponty, 2007, bls. 136). 

Upplifun skynjunar er samkvæmt Merleau-Ponty, hin mikilvæga samskiptaleið 

okkar við umheiminn og það sem gerir hann að kunnuglegu umhverfi. Það er þaðan sem 

hinn skynjaði hlutur og viðfangið fá djúpstæða  og „þykka“ merkingu sína (Merlau-

Ponty, 2007, bls. 139). Í venjulegri hversdagsreynslu er samræmi og merking milli 

atgervis, bross og tóntegundar en hin gagnvirka túlkun líkamans á því að vera staðsettur 

í heiminum hefur á vélrænan hátt verið krufin í orsakasamhengi. Tilhneiging hefur verið 

til að smætta flóknar aðstæður og reynslu niður á líkamlegt svið og breyta hinum lifandi 

líkama í innantóman hlut. Ætlun lífverunnar er þannig hlutgerð og viljinn bundinn við 

skyndiákvarðanir og aðgerðir aðeins raktar til taugaviðbragða. Upplifun skynjana var 

þannig aðskilin frá tilfinningu og hreyfingu og færð að viðtökum taugamótanna og 

færði um leið hinn ytri heim inn í hinn lifandi líkama, sem varð þá ekki lengur hluti 

egósins heldur hluti af heildinni. Þarna var um nokkurskonar vélvæðingu eða 

hlutgervingu að ræða sem hefur áhrif á skynjun þess hvernig við túlkum aðra (Merlau-

Ponty, 2007, bls. 142). 

Merlau-Ponty segir þessa hugmyndafræði smættunar ekki ganga upp, mennskt 

samfélag sé ekki byggt á rökrænum hugum, alltaf séu í gildi lögmál óreiðu og skynjun 

er ekki frumvísindi. Klassísk vísindi séu ákveðið form skynjana sem tapa oft sjónum á 
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uppruna sínum og líta á sig sem heildrænt fyrirbæri (Merlau-Ponty, 2007, bls. 143). 

Betra sé að tileinka sér íhugandi viðhorf, að hugsa um það hvernig við hugsum um það 

sem við viljum skoða. Hann telur að setja megi samasem merki milli hugsunar og þess 

að hugsa (Merlau-Ponty, 2007, bls. 147). Við sem hugsandi verur séum aldrei hlutlausir 

áhorfendur þess sem við viljum vita en heldur aldrei algerlega meðvituð. Hann er 

vantrúaður á að hugsunin geti líkt eftir reynslu á heildrænan hátt. Aðeins sé hægt að 

komast nálægt einstaklingnum með því að finna dæmi sem hægt er að samsama sig 

með. Fyrirbæri eru afurð skynjunar okkar og virðast vera orsök allrar reynslu sem við 

upplifum eða gætum upplifað. Fyrirbæri getur aldrei verið sjónarhornið á það, þó við 

sjáum það í ákveðnu ljósi. Öll skynjun mótast af því hvar og hver það er sem horfir og 

staðsetning reynslunnar veldur því að öll skynjun er skynjun á einhverju ákveðnu 

(Merlau-Ponty, 2007, bls. 148). 

 

1.4 Almenn skynsemi og menningarlegur munur á upplifunum 

Samkvæmt Clifford Geertz er „common sense“ eða almenn skynsemi (sem við köllum 

oft heilbrigða skynsemi), mismunandi eftir menningu hvers og eins. Hún er þrungin 

alþýðuvisku og merkingu en hefur ekkert með gáfur að gera. Á einum stað er 

skynsamlegt að drífa sig inn úr rigningunni meðan á öðrum stað er manni óhætt og 

jafnvel eftirsóknarvert að verða rennandi blautur. Almenn skynsemi er fyrirbæri sem 

gert er ráð fyrir en hefur ekki verið greind sem slík og hún er bundin mismunandi túlkun 

á sama hátt og skilningur er menningarlega mótaður. Hún fæst við að flokka 

hversdagsreynslu okkar og hjálpa okkur að átta okkur á  hinum líffræðilega heimi sem 

við búum í. Geertz segir mannfræði koma að góðum notum hér sem annars staðar, móta 

heildarmyndina með öllum frávikunum og setja í nýtt samhengi (Geertz, 1973). 

Arthur og Joan Kleinman eru á svipuðum nótum og Geertz og fjalla um 

menningarlegan mun á skilningi fólks. Þegar við upplifum þunglyndi er misjafnt 

hvernig við skynjum, skilgreinum og raunverulega upplifum þá reynslu. Við getum litið 

á almenna lífeðlisfræðilega og félagslega reynslu sem uppsprettu þess hverning 

menningarleg norm hafa áhrif á upplifun einstaklinga og fjöldans. Menningarleg 

viðbrögð eru bæði takmörkuð af því sem drífur hvern og einn áfram ásamt því sem er 

almennt undirliggjandi. Þetta leiðir af sér merkingarþrungna, tilfinningalega reynslu 
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sem verður til úr hvoru tveggja. Til að rannsaka tilfinningar, þarf að skoða báðar hliðar 

þessara viðbragða. Þunglyndistilfinningar virðast almennt tengjast skorti á mikilvægum 

félagslegum tengslum og auka enn frekar fjarlægð einstaklings frá félagslega 

viðurkenndum normum. Þessi tilfinning ógnar félagslegu umhverfi og leysir upp hin 

táknrænu bönd samfélagsins við einstaklinginn. Menning er því tengslakerfi milli 

tilfinninga, sjálfsskynjunar, samskipta, gjörða, hugmyndafræði og valdatengsla. Þessi 

tenglsakerfi eru mismunandi milli samfélaga og þar kemur hinn menningarlegi munur 

fram (Kleinman og Kleinman, 2007, bls 468). 

 

1.5 Mannfræði með áherslu á líkamann 

 Í grein sinni The mindful body (1987) benda Nancy Scheper-Hughes og Margaret M. 

Lock á þrjú sjónarhorn á líkamann sem öll tengjast innbyrðis; líkama einstaklingsins, 

félagslegan líkama sem tengi náttúru, samfélag og menningu og pólitískan líkama sem 

lýtur félagslegum og pólitískum reglum til að mynda í heilbrigðismálum. Þær telja að 

samhengið skorti þegar kartesísk tvíhyggja leiðir til smættunar allt niður á sameindasvið 

en það er einmitt ríkjandi viðhorf í vestrænum samfélögum gagnstætt hinum ó-

vestrænu. Í þeim síðarnefndu er ríkjandi viðhorf að sjúkdómar og veikindi stafi af  

hverskonar ósamræmi sem þurfi að koma jafnvægi á.  

 Þær telja að vestræna aðferðin, að meðhöndla einungis það sem skoðanlegt er, 

hafi mótast allt frá dögum Hippocrates sem gerði lítið úr fornum lækningahefðum og 

kallaði keppinauta sína sem þær stunduðu, tatara og töframenn. Þar hafi hinu 

raunverulega verið stillt upp gegn hinu óraunverulega. Í dag hafi heilbrigðisstarfsfólk 

lengi vitað að verkur er raunverulegur hvort sem upptök hans er hægt að staðfesta með 

greiningu eða ekki en tilhneiging hafi verið að flokka hann í líkamlegan eða andlegan 

frekar en eitthvað þar á milli eða hvorugt. Þær benda á að tungutak sem tekur mið af 

samþættingu líkama, huga og samfélags skorti. Viðhorf gagnvart sjúkdómum og 

ógreindum veikindum hafa verið þau að þau tilheyri hvort um sig læknisfræðilegum 

sviðum en betra hefði verið að skoða einnig hið félagslega og pólitíska. Tilhneiging sé 

til þess að yfirfæra hið félagslega yfir í hið líffræðilega (Scheper-Hughes og Lock, 

1987, bls. 10). 



14 

 

 Sú tilhneiging að smætta allt niður í einn uppruna, finna helst nákvæman stað 

fyrir upptök allrar hugrænnar virkni í heilanum, að heimfæra megi hvern veikleika á 

ákveðinn sjúkdóm er hluti af vestrænni aðferðafræði. Scheper-Hughes og Lock minna á 

aðra möguleika sem felast meðal annars í hinum austrænu þar sem tvíhyggjan ræður 

ekki för. Þær nefna heildrænar lækningahefðir yin/yang frá þriðju öld fyrir Krist þar 

sem jafnvægi alheimsins sveiflast milli póla líkama og anda og heilbrigði byggir á 

jafnvægi, samhljóm og samhengi. Þar er gert ráð fyrir að breyta verði heildinni til að 

hafa áhrif á einum stað, vegna þess að allt er samtengt. Vestræn hefð byggir með öðrum 

orðum á togstreitu og aðgreiningu meðan hin austræna byggir á samhljóm og jafnvægi. 

Vestræn heimspeki heldur hinu áhorfandi og speglandi sjálfi utan líkamans og 

náttúrunnar, gagnstætt austrænu hefðinni sem tengir sjálfið við náttúruna. Búddísk hefð 

lítur á hinn sjáanlega heim sem framleiðslu hugans, að með hugleiðslu geti hugur 

einstaklingsins sameinast huga heildarinnar. Mögulegt sé að öðlast skilning með innsæi 

út frá ástandi ofar tungu, tali og hinu ritaða orði frekar en með sundurgreinandi 

aðferðum, því kjarna merkingar heimsins sé ekki hægt að færa í hugsanir eða orð. Þann 

kjarna megi að nálgast með skilningi á einingu huga og líkama, sjálfi og öðrum, huga og 

náttúru og þess að vera og vera ekki (Scheper-Hughes og Lock, 1987, bls. 13). 

Scheper-Hughes og Lock telja rökrétt að allir menn hafir yfir að ráða hæfileika 

til að vera meðvitaðir um huga og líkama, um innri líkamsímynd og það sem 

taugalæknar kalla sjötta skilningavitið eða ósjálfráða skynjun líkamans (proprioceptive), 

sjálfsvitund og samtvinnun huga og líkama ásamt því að skynja sig staðsetta í 

heiminum, aðgreinda frá öðrum. Líkamsímynd byggir á hugmyndum um líkamann í 

tengslum við umhverfið, þar með talið innri og ytri skyntúlkun, minningar, tilfinningar, 

hugsanir og framkvæmdir. Þær vísa í Oliver Sacks um rannsóknir á geðsjúkdómum sem 

sýna meðal annars að mennska er ekki háð gáfum eða rökrænum eiginleikum óskerts 

huga. Eitthvað óáþreifanlegt, sálarkraftur eða hugarsjálf skapi hið mennska jafnvel þó 

heilinn eða taugakerfið hafi beðið skaða. Einnig vísa þær í umfjöllun Fisher og 

Cleveland um samband milli líkamsímyndar sjúklinga og „vals“ þeirra á einkennum. 

Þeim sem lítur á húðina sem sterka hlíf, vörn um hin viðkvæmari líffæri er hættara við 

að fá útbrot meðan sá sem lítur á húðina sem gegndræpa himnu er líklegri til að þjást af 

einkennum sem hrjá innri líffæri eins og vélinda, maga og ristil. Fleiri mannfræðingar 

hafa rannsakað áhrif líkamsímyndar t.a.m. út frá félagslegum þáttum, eins og 
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mismunandi menningarbundnar birtingamyndir þunglyndis á líkamann (Scheper-

Hughes og Lock, 1987, bls. 17). 

 Mannfræði líkamans felur í sér kenningu um að tilfinningar hafi áhrif á upplifun 

líkamans, veikinda og verkja og hvernig þeim er varpað fram í ímyndum um vel eða illa 

starfandi líkama, félagslega og/eða pólitískt. Scheper-Hughes og Locke taka undir með 

Geertz sem veltir fyrir sér hvort einhver birting mannlegrar tilfinningar, dulinnar eða 

opinberar, sé nokkurn tíman laus við menningarlega merkingu og mótun og hvort það sé 

ekki einmitt vegna menningarinnar að við vitum hvernig okkur líður. Þær segja 

tilfinningarnar brúa bilið milli huga og líkama, einstaklings og samfélags og vitna í John 

Blacking og segja tilfinningarnar vera þann hvata sem breytir þekkingu í mannlegann 

skilning og glæða gjörðir okkar ákefð og festu. Tilfinningar eru í raun það sem knýr alla 

mannlegar gjörðir og heilsumannfræðingar hafa lengi haft áhuga á að skilja hreyfiafl 

þeirra í lífi fólks og því telja Scheper-Hughes og Lock tímabært að skoða fyrirbærið 

þverfaglega. Til að skilja hvernig líkaminn er stundum hugrænn (mindful body) þurfi að 

skoða hvernig hugur og líkami, sjálf og hið ytra verða eitt í djúpri tengingu 

hugleiðslunnar, í alsælu kynlífsins og jafnvel í tengslum við sjúkdóma. Þær benda 

ennfremur á að skoða þurfi betur hið flókna og tvíræða tungumál líkamans sem er tjáð i 

ólíkum athöfnum allt frá dansi, ritúölum að nánu sambandi móður og barns sem og 

elskenda. Tilfinningar sem þannig eru tjáðar geta verið jákvæðar sem neikvæðar og 

birtast sem samsvarandi jákvæð og neikvæð lyfleysuhrif sem fylgja veikindum og 

lækningaferlum, því lyfleysuhrifin vísa til þeirrar gagnvirkni sem ríkir milli huga og 

líkama og milli hinna þriggja líkama, einstaklingsins, hins félagslega og pólitíska 

líkama. Læknar vita af þessum tengslum og líta í auknum mæli til hinna „mjúku“ 

fræðasviða eins og heilsumannfræðinnar í leit að svörum við spurningum um sjúkdóma 

sem ekki er hægt að svara með líffræði og staðreyndum. Spurningarnar sem nú er verið 

að fást við eru af hverju spurningar; af hverju þessi sjúkdómur, þessi sjúklingur og því 

þetta „val“ á einkennum? Sjúkdómar eru ekki einangrað fyrirbæri eða óheppilegur 

árekstur við náttúruna heldur eins konar táknmál líffæranna sem náttúran, samfélagið og 

menningin hafa áhrif á á sama tíma (Scheper-Hughes og Lock, 1987, bls. 31). 
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1.6 Heimspekileg og sálfræðileg sýn á meðvitundina og heilann  

Anil K. Seth fjallar um meðvitundina sem allt sem við upplifum, hún sé ferli frekar en 

eitthvað fyrirbæri og hún endurspegli dreifða virkni margra taugafruma í ýmsum hlutum 

heilans. Samkvæmt honum má skipta meðvitund í frummeðvitund, sem felur 

mestmegnis í sér skynboð en að auki erum við meðvituð um meðvitund okkar. Þessari 

annars stigs meðvitund er best lýst sem upplifun okkar af þessu „ég“ eða tilfinningunni 

um sjálfið og því sem við notum til að túlka reynslu okkar. Annars stigs meðvitund 

krefst að öllum líkindum merkingarfræðilegrar hæfni og tungumáls. Hugsanir 

endurspegla tilvist innri frásagnar og tengja núverandi innihald frumvitundarinnar við 

hið túlkandi sjálf sem býr yfir hugmyndum um fortíðina og framtíðina (Seth, 2009, bls. 

48). 

 Hugmyndir um meðvitundina sem aðgreinandi byggja á því að hver meðvituð 

upplifun er bæði sundurgreinandi og heildstæð. Með öðrum orðum, hver upplifun er 

aðgreind frá fjölda annara mögulegra meðvitaðra upplifanna og hver upplifun er einnig 

heildstæð reynsla. Upplifun í núinu, eins og lestur, felur í sér önnur utanaðkomandi 

áreiti en þegar frá líður rennur upplifunin saman í eina heildstæða upplifun. Innan frá 

virðist meðvitundin stöðugt vera að breytast, þó hún sé heildstæð á hverju augnabliki. 

Aðgreiningarhæfni meðvitundarinnar stafar því af þessu samspili sundurgreiningar og 

samþættingar (Seth, 2009, bls. 49). 

Mannsheilinn er gríðarlega flókinn en eitt af því sem einkennir hann er lag 

fellinga sem mynda ytra byrði hans, heilabörkinn, með stjarnfræðilegum fjölda 

taugunga og taugamóta. Taugungarnir senda frá sér rafboð sem ferðast eftir taugasímum 

að taugamótum sem tengja þá við aðra taugunga. Segja má að taugalífeðlisfræðileg 

undirstaða meðvitundar stafi af þremur kerfum. Stúku-barkarkerfi sem einkennist af 

sérlega áhugaverðum gagnvirkum tengslum milli barkar og heilastúku. Annað kerfi felst 

í endurkvæmum boðskiptalykkjum sem fara milli heilabarkar og annara svæða í 

heilanum en þriðja kerfið er dreifð net taugasíma sem samhæfa breytingar á stóru svæði 

í heilanum og eru lykilatriði í því hverning heilinn lærir. Mögulega er þróun þessara 

lykkja, sem tengja heilakerfi tungumála við taugasvæði hugtakagerðar, lykilatriði í 

þróun annars stigs meðvitundar. Á þennan hátt er mögulegt að vísa til og tjá innra 

ástand. Frummeðvitund, sem byggir á skynboðum, er því nokkurskonar meðvitund án 

hugsunar og erfitt að átta sig á henni en hugleiðsla eða gríðarleg einbeiting gerir okkur 



17 

 

kleift að leysa upp annars stigs meðvitundina og vera í huglægri nútíð (subjective 

present), (Seth, 2009, bls. 52). Samanburður á heilavirkni þeirra sem vanir eru 

hugleiðslu sýndi annað mynstur en þeirra sem óvanir eru hugleiðslu en hinir fyrrnefndu 

sýndu aukna tíðni gammabylgja (Seth, 2009, bls. 54). 

 Seth segir kenningu Gerald Edelman og fleiri, um taugavísindalegan 

Darwinisma byggja á þeirri uppgötvun Charles Darwins að breytileiki innan stofns sé 

nauðsynlegur líffræðilegri þróun. Edelman telji heilann virka gegnum breytileika og val 

í stórum hópum heilafruma. Í umfjölluninni um meðvitundina og taugavísindalegan 

darwinisma eru tveir meginþræðir. Sá fyrri gerir ráð fyrir að meðvitund sé afurð 

sífelldrar skynjunar þess sem er munað um fyrri skynjanir, góðar og slæmar. Þar eru 

tvær gerðir boðskipta ráðandi, skynboð frá sjálfinu og þess sem er utan sjálfsins en nýjar 

skynjanir eru svo tengdar minninu með endurkomu í ferli sem Edelman kallar munaða 

nútíð. Hann telur meðvitundina verða til í aðgreiningunni milli sjálfs og ekki-sjálfs og í 

gagnvirkninni milli skynjana og minnis. Seinni þráðurinn vísar í tengingu milli 

meðvitundarinnar og ákveðinnar virkni í taugarásum sem saman mynda jafnvægið milli 

sundurgreiningar og samþættingar. Jafnvægið sem gerir fjölvídda aðgreiningu 

mögulega. Seth segir að samkvæmt Edelman sé greinilegt að stúku-barkar kerfið er 

nauðsynlegt fyrir meðvitundina en ekki nægjanlegt skilyrði, til að móta meðvitundina 

þurfi skynfæri og umhverfi. Til þess að meðvitund sé til staðar þarf heilinn líkama og 

líkaminn umheim (Seth, 2009, bls. 60). 

 

1.7 Meðvitund með hliðsjón sálgreiningar  

 Seth segir að ef meðvitundin sé meira en aukaatriði verði hún að geta skapað efnislega 

atburði í umheiminum. Hann minnir á að Descartes gerði greinarmun á hugsandi efni og 

efni með rúmtak og að enn hætti okkur til tvíhyggju þegar við veltum fyrir okkur 

gagnvirkni meðvitaðrar upplifanar og líkamlegs viðburðar. Vísindaleg kenning gengur 

út frá því að efnislegir þættir valdi efnislegum þáttum og við vitum að ákveðnum 

efnislegum þáttum fylgja meðvitaðar upplifanir. Sem dæmi veldur uppröðun 

kolefnissameinda demants því að hann er nógu harður til að rispa gler og það gæti ekki 

verið öðruvísi. Ekki er hægt að alhæfa um tilgangsleysi þeirra meðvituðu upplifana sem 
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orsaka ekki beint efnislega atburði. Þær geta verið einskonar milliliðir í orsakaferli 

(Seth, 2009, bls. 63). 

Seth veltir fyrir sér hvernig við skiljum upplifunina af frálsum vilja. Við 

ákveðum að hreyfa hendi og gerum það svo án þess að eitthvað ákveðið virðist orsaka 

þá ætlun. Reynsla af ætlun er aðeins einn meðvitaður atburður af mörgum mögulegum 

og þessi atburður orsakast af efnislegum víxlverkunum, eins og kristallabygging 

demantsins. Meðvitaðar ætlanir eru á sama hátt samtvinnaðar efnislegu orsakasamhengi. 

Frjáls vilji birtist því ekki úr engu frekar en annað, heldur er reynslan af frálsum vilja 

afleiðing efnislegra atburða innan þess þróaða líffræðilega kerfis sem heilinn er og getur 

skynjað og brugðist við umhverfinu á sveigjanlegan og framvirkan hátt (Seth, 2009, bls. 

64). 

Í ritgerð sinni Veit andinn af efninu? segir Haukur Ingi Jónasson (2009) að ekki 

sé hægt að tala um tvískiptingu anda og efnis, þó hægt sé að tala um andlega iðkan sem 

felist t.a.m. í því að lesa eða spila á hljóðfæri. Hægt er að skilgreina andann sem reynslu 

okkar af meðvitundinni og Andann sem reynslu okkar af kjarna tilverunnar og lífsins 

meðan efnið er skilgreint sem líffræðilegi þátturinn. Aðferð sálgreiningarinnar felur 

ekki í sér aðgreiningu anda og efnis, hún felst í nákvæmri rýni til greiningar og 

skilnings á upplifunum heildarvitundarinnar, meðvitundar og dulvitundar. Meðvitund er 

ekki staðsett á ákveðnum stað heldur virkur eiginleiki sem er í stöðugri mótun. 

Sálgreiningin leitast við að skilja tengslin milli „áþreifanlegs líkamslífs“ og 

„óáþreifanlegrar meðvitundar“ og er meðvituð um mikilvægi þess að skoða sama 

veruleika frá ólíkum sjónarhornum á sama tíma (Haukur, 2009, bls. 91). Skilgreining 

sálgreiningarinnar á meðvitund felst í reynslu þess að vera meðvitaður um það sem á sér 

stað í líkama, hugsun eða tilfinningu, vegna áreitis af einhverjum toga, á ákveðnu 

augnabliki. Þegar við erum ómeðvituð um þau áhrif sem eiga sér stað er skilgreind sem 

dulvitund (Haukur, 2009, bls. 96). 

Samkvæmt sálgreiningunni mótast meðvitundin af innri heim hugans og ytri 

heims umhverfisins og telur okkur aðeins nýlega hafa orðið fær um að greina mörkin 

milli þessa heima. Það gæti útskýrt bókstaflega trú fólks áður fyrr á engla, djöfla og þess 

háttar fyrirbæri. Sálgreiningin fjallar um fjórar meginvíddir mannlegrar meðvitundar; 

hugann, mennskt umhverfi, ómennskt umhverfi og hið heilaga sem er hverskonar 
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stórfengleg reynsla þess að vera hluti af heild og tilgangi. Þetta síðasttalda er einskonar 

reynsla af því að renna saman við heiminn í einbeitingu og ró, fjarri klið hugsananna og 

er viðfangsefni trúarbragða, lista, menningar og vísinda. Í þessari vídd næst beint 

samband við dulvitundina í íhugun eða bæn sem leiðir til einbeitingar og þessi andlega 

iðkun styrkir smám saman ákveðnar taugabrautir í heilanum á sama hátt og þegar verið 

er að læra eitthvað og festa það í sessi (Haukur, 2009, bls. 105). 

Freud dreymdi um taugafræðilega skýringu á öllum sálrænum fyrirbrigðum og 

Jung taldi líffræðilega skýringu að baki andlegs lífs en gaf þá hugmynd upp á bátinn þar 

sem hann taldi innsta kjarna hugans ekki geta lotið náttúrulögmálum eins og það 

hvernig fuglum er eðlislægt að byggja hreiður þó enginn hafi kennt þeim það. Hann setti 

fram kenningu um sálkjarna sem væru ófundnir í öllu efni og bæru með sér minningar 

sem erfðust milli kynslóða og skilyrtu hegðun okkar. Þó við teldum okkur frjáls væri 

enginn raunverulega frjáls og raunveruleg meðvitund væri einungis möguleg með 

sjálfsvinnu og skoðun á gagnvirkni milli okkar og umhverfisins (Haukur, 2009, bls. 

110). 

Meðvitundin nær langt út fyrir líkamann og er í stöðugri mótun og þó mikilvægt 

sé að rannsaka líffræðilegu hliðina, erfðaefni og taugaboð er jafn mikilvægt að rannsaka 

hið hversdagslega líf mannsins og daglegar upplifanir hans. Ef við staðsetjum andann í 

efninu út frá þeirri skilgreiningu að meðvitundin sé í raun virknin milli heilabarkar og 

heilastofns eða einhverskonar heildarvirkni í taugabrautum heila, má efla meðvitundina 

með lyfjum, sálrænni meðferð og andlegri iðkan. Framheilinn er örvaður með 

ímyndunaraflinu og meðvitundin sem ferli notar sjálfið til þess að hafa áhrif á það 

efnislega en ummerki um þessa virkni má sjá í heilaskönnun (Haukur, 2009, bls. 112). 

 

1.8 Að setja viljann í „verkinn“  

Sálfræðingurinn Nicholas Humphrey gagnrýnir þá upphafningu sem hugsanaferlar fá á 

kostnað líkamlegrar skynjunar. Meðvitund er almennt tengd hugrænni virkni en þó 

veltir fólk frekar fyrir sér hvort það verði með meðvitund í aðgerð, hvort ungabörn hafi 

meðvitund og finni að þau séu á lífi heldur en hvort straumur hugsana flæði gegn um 

huga þeirra (Humphrey, 2004, bls. 1). 
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Humphrey fjallar um einingu hugar og heila, sem hluta sama ástands. Myndir af 

heilavirkni staðfesta þetta en á þeim sést hvernig tiltekin huglæg virkni kemur fram á 

sérstökum svæðum heilans. Ímyndun rauðs litar lýsir t.d. upp ákveðið svæði 

heilabarkarins sem kallast Q6 (Humphrey, 2000, bls. 6). Humphrey veltir fyrir sér af 

hverju heili og hugur séu hlutar sama fyrirbæris ekki bara hvort þeir séu það. Hann 

bendir á að það sé ekki nóg að vera sannfærður af tölfræðilegum upplýsingum, við 

verðum líka að geta skilið orsakasamhengið að baki þeim. Þó við höfum nægjanlegar 

sannanir fyrir aðleiddri (inductive) alhæfingu, er ekki þar með sagt að við höfum 

grundvöll til þess að nota afleiddar (deductive) útskýringar. Með öðrum orðum er ekki 

víst að við getum dregið ályktanir af kenningunni þrátt fyrir að hafa komist að almennri 

skýringu (Humphrey, 2000, bls. 2). Hann segir vísindamenn vilja finna eitthvað í 

auðkenningu heila-huga fyrirbærisins sem brýtur það upp í aðgreinanlega þætti á 

svipaðan hátt og prisma Newtons gerði fyrir ljósið. Það gangi samt ekki upp nema 

auðkenni hvors um sig séu skoðuð út frá sömu forsendum (Humphrey, 2000, bls. 4). 

Til þess að útskýra virknislega hvernig upplifunin af rauðum er, mælir 

Humphrey með því að við skoðum hvað gerist hjá okkur sjálfum þegar við horfum á 

skjá sem breytist úr rauðum í bláan. Hann segir tvennt gerast, við finnum líkamlega 

breytingu, með því sem hann kallar innra augað og svo kemur skyntúlkun þess sem við 

fundum. Skyntúlkunin er alltaf lituð af einhverskonar fyrirfram gefnum hugmyndum. 

Hann tekur undir með þeim sem segja skynjunina og skyntúlkunina (sense og 

perception) aldrei aðskilin. Þau eru framleidd á sama tíma og til þess að aðgreina þau 

þyrfti afar skarpa athygli á því hvað gerist í huga okkar ásamt eiginleikanum til 

aðgreiningar. Okkur hættir til að líta á skyntúlkun, litaða af skoðunum og löngunum, 

sem skynjun (Humphrey, 2000, bls. 11). 

Sú staðreynd að við tölum formgerðarlega svipað um skynjun og skyntúlkun, 

ýtir undir þennan misskilning svo tungumálið sjálft leiðir okkur á villigötur. Eins tölum 

við um „að hafa verk“ og við segjum „ég finn verk“, sem bendir til þess að það sem er 

upplifað sé annað en verkurinn sjálfur. Í raun er enginn munur þarna á, ekki frekar en á 

„að hugsa hugsun“ og „að hugsa“ og því er það að finna verk það sama og að vera 

verkjaður. Skynvitund er því aðgerð, við höfum ekki verki, við erum verkjuð. Á þennan 

hátt verðum við virkir gerendur (active agents) í stað þeirrar hlutlausu stöðu að vera 

bara viðtakandi þess sem skynfærin færa okkur. Við verðum virk og sveigjanleg, sýnum 
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viðbrögð við innkomandi áreiti. Jafnframt þessu erum við meðvituð um þessa aðgerð og 

upplifun okkar af þeirri skynjun sem við verðum fyrir er því okkar túlkun á eigin 

viðbrögðum við henni. Þessi reynsla segir okkur að við erum þátttakendur í stað þess að 

eitthvað komi fyrir okkur (Humphrey, 2000, bls. 11). Mögulegt er að skoða mismunandi 

eiginleika skynjunar. Hún tilheyrir og er hluti af þeim sem upplifir og hann er höfundur 

viðbragðanna við henni. Skynjunin og viðbrögðin við henni eru alltaf í núinu og hún 

tilheyrir alltaf einu af mörgum skynformum okkar eins og lykt tilheyrir lyktarskyni. 

Með öðrum orðum; þegar ég finn til í hendinni, er það bara þar, í núinu, í minni eigin 

hönd en ekki annara og skynjunin er sársaukafull frekar en sjónræn eða eitthvað annað 

(Humphrey, 2000, bls 12). 

Í samanburði við aðrar líkamlegar athafnir, eins og að ganga og anda virka 

skynjanir mun sterkari og kraftmeiri. Það verður einhver sjálf-samhljómur sem á 

áhrifaríkan hátt teygir núið í það sem Humphrey kallar hið „þykka augnablik 

meðvitundarinnar“ (Humphrey, 2000, bls. 14). Hann talar um einskonar aðlögun að 

þróun, hvernig viðeigandi svar við áreiti eða örvun hafi þróast frá því að vera áður 

raunveruleg hegðun yfir í staðbundið viðbragð innan heilans. Til að þetta sé mögulegt 

þarf að vera til staðar meðvitund um mun á sjálfi og ekki-sjálfi. Skynjun og skyntúlkun 

hafi þróast tiltölulega aðskilið. Náttúruval ýtir undir þróun og færni í nánasta umhverfi 

og oft verða viðbrögð óþörf sem áður voru mikilvæg. Slík viðbrögð verða stundum 

mikilvæg sem milliliður í skynvirkni. Þessi virkni hefur þróast frá því að fara alla leið 

að yfirborði líkamans, í að einskorðast við lykkjur innan heilans (Humphrey, 2000, bls. 

17). 

Humphrey veltir fyrir sér meðvituðum skynjunum eða skynjaðri meðvitund og 

bendir á að maðurinn sé viðfang skynjananna, frjáls gerandi sem tekur virkan þátt 

(independent agent who acts in the world) og hefur þetta „ég“ (Humphrey, 2004, bls. 2). 

Hann vill hrekja hugmyndir um gagnsleysi mannlegrar meðvitundar og vísar í dæmi frá 

Denis Diderot um aðskilnað meðvitundar og hegðunar en það felst í ómeðvitaðri 

hegðun slagverksleikara sem er á spjalli við sessunaut sinn um leið og hann spilar. 

Þegar þeir fella talið og hann beinir athyglinni aftur að leiknum veit hann ekki hvar 

hann er staddur í tónverkinu. Heilinn virðist líka fær um að gegna einhverjum 

hreyfihlutverkum án meðvitundar eins og dæmi um svefngöngu sýnir (Humphrey, 1987, 

bls. 3). Hvað meðvitundina varði, þurfi hún ekki alltaf að vera til staðar þó hún sé 
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mikilvæg segir Humphrey og vísar enn í Diderot sem taldi skilyrði afkomu líffræðilegs 

eiginleika vera þau að hann mætti ekki valda truflun eða verka þvert á almenna þróun 

meðan þróunarkenning Darwins byggir á aðlögun þar sem strangari skilyrði ríkja. 

Samkvæmt Darwin er ekki nóg að eiginleiki sé hlutlaus heldur verður hann að verða 

almennur og hagkvæmur fyrir þá sem fjölga sér. Þróunin hefur fært manninum innsæi 

sjálfspeglunar sem birtist í áðurnefndum lykkjum heilans og kemur fram sem tilvitund 

(awareness) með vitrænum gjörðum, sem skynjun með skyntúlkun og meðvitaðri 

upplifun með tilfinningum (Humphrey, 1987, bls. 4). Með öðrum orðum hefur 

taugakerfi okkar þróast þannig að við erum meðvituð um hugsanir okkar. En hvaða 

líffræðilega hag hefur maðurinn af þessu í hinu stóra samhengi spyr Humphrey og telur 

að svarið felist í því sem gerir lífstíl mannsins svo sérstakan, það hversu sterkt maðurinn 

reiðir sig á félagsleg tengsl. Mennsk sambönd eru flóknari, dýpri og líffræðilega 

mikilvægari en annara dýra. Án hæfileikans til að skilja, spá fyrir um og hafa áhrif á 

aðra gætum við varla lifað af. Maðurinn virðist því hafa þróað með sér einskonar 

almenna „sálfræðihæfni“ sem afkoma hans og möguleikar til fjölgunar byggja á. Við 

sjáum aðra menn sem verur með huga og getum heimfært á þá okkar huglægu stöðu t.d. 

eins og hugsanir, skap og skynjanir og þannig reynt að skilja aðra. Við erum svona fær í 

að túlka aðra því við erum svo vön að gera það með okkar innri sýn á okkur sjálf. 

Humphrey minnir ennfremur á að maðurinn tilheyrir sömu tegund og að 99,9% af 

erfðaefni okkar er eins. Heilastarfsemi okkar er almennt svipuð á sama hátt og 

nýrnastarfsemi manna er lík. Forsenda sálfræðinnar byggir einmitt á því að 

formgerðarlega er heili manna svipaður. Heilastarfsemi okkar hefur þróast á þann hátt 

að þjóna sem best félagslegum þörfum okkar. Meðvitund er félags-lífræðileg 

framleiðsla í jákvæðasta og besta skilningi þeirra hugtaka (Humphrey, 1987, bls. 9). 

 

1.9 HAM (hugræn atferlismeðferð) 

Hugræn atferlismeðferð samkvæmt The Royal College of Psychiatrists, (2010) kemur 

inn á vald eigin vilja og þá staðreynd að ef við staðsetjum okkur sem virka gerendur og 

stjórnendur hugsana okkar, getum við haft einhverja stjórn á tilfinningum okkar og 

líðan. Hugræn atferlismeðferð snýst um það hvernig við hugsum um okkur sjálf, 

hvernig við sjáum okkur, heiminn og annað fólk og hvernig við getum haft áhrif. Hún 

samþættar hugræna virkni og hegðun með það að markmiði að bæta líðan. Ólíkt 
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mörgum meðferðarúrræðum er sjónum beint að staðsetningunni „hér og nú“. Í stað þess 

að beina athyglinni að því sem olli vanlíðan í fortíðinni er reynt að bæta núverandi 

hugarástand. 

 HAM virkar á breitt svið vandamála frá kvíða, þunglyndi og fælni að 

áráttuhegðun, lystarstoli, geðhvörfum ofl. Hún virkar einnig vel á vandamál tengd 

reiðistjórnun, lélegu sjálfsmati og líkamlegum vanda eins og verkjum og þreytu. 

Aðferðin sem er beitt felst í því að brjóta upp, eða afbyggja vandann í minni og 

viðráðanlegri hluta en það gerir okkur kleift að skoða hvernig við tengjumst vandanum 

og hvernig hann hefur áhrif á okkur. Þessir hlutar byggja á ákveðinni staðsetningu okkar 

gagnvart vandamálinu en út frá henni skoðum við; hugsanir, tilfinningar, líkamlega 

upplifun og viðbrögðin við þessu. Hafa ber í huga að þetta er ekki línulegt ferli frá 

hugsun að viðbrögðum, ferlið er fram og tilbaka en þessir þættir hafa líka margvísleg 

áhrif hver á annan (The Royal College of Psychiatrists, 2010). 

Hvernig við hugsum um vandann getur haft áhrif á það hvernig við upplifum 

hann eða skynjum. Það getur líka haft áhrif á það hvernig við bregðumst við. Sama 

staðsetning getur boðið upp á margar niðurstöður eftir því hvaða leið er valin og hvort 

vítahringur staðnaðra viðbragða er brotinn upp eða ekki. Það má kannski segja að 

neikvæðar hugsanir kalli á enn verri stöðu meðan jákvæðar bæta ástandið og því sé best 

að taka eftir hugsuninni sem kemur upp og velja meðvitað hvort hún geri okkur gott eða 

slæmt, hvort hún sé okkur hagstæð eða ekki og láta það mat ráða valinu (The Royal 

College of Psychiatrists, 2010). Ef til vill má segja að hugræn atferlismeðferð sé 

einskonar almenn eða heilbrigð skynsemi. Við ættum að vera á varðbergi gagnvart 

neikvæðum hugsunum og hafa við hendina bjargráð í handraðanum til að bregðast við 

þegar þær láta á sér kræla. 

 

Samantekt fyrri hluta 

Ljóst má vera að hver sem nálgunin er, er mannshugurinn og vilji einstakur. Flestum ber 

saman um að það að hugsa og hugsunin sjálf sé sama fyrirbærið og því er mikilvægt að 

staðsetja atbeina okkar í ferlinu. Vera virk í stað þess að eitthvað gerist fyrir okkur. 

Virkjun eigin vilja og stjórn hugsana okkar sem hafa áhrif á tilfinningar okkar og þannig 

líðan og heilsu er að miklu leyti í okkar eigin höndum.  
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Á sama hátt og umhverfið mótast af okkur og við mótumst af umhverfi okkar, 

hafa félagslegir, menningarlegir og pólitískir þættir áhrif þar á og því er það okkar hagur 

að kanna, skilja og reyna að hafa eins mikil áhrif á þessa þætti og mögulegt er. Það 

hvernig við skiljum og skynjum okkur í samfélaginu er misjafnt eftir viðteknum gildum 

þess, en þau stjórnast meðal annars af menningarlegum mismun. Sökum þróunar heila 

okkar og meðvitundar erum við alltaf tilbúin að túlka allar utanaðkomandi upplýsingar 

og staðsetja þær sem lifaða reynslu hvort sem hún er raunveruleg eða ímynduð. Máttur 

ímyndunarinnar stafar kannski af því sem Merlau-Ponty bendir á (2007, bls. 148), að 

hugsunin geti ekki líkt eftir reynslu á heildrænan hátt og að við notum dæmi til að finna 

okkur í ólifaðri reynslu. 

Mikilvægt er að hafa ávallt í huga hver markmið okkar eru í þessum efnum og 

athuga hverjir ráða ferðinni með orðræðu og aðgerðum í samfélaginu. Þar sem hagur 

okkar allra er að setja manninn í miðjuna er við hæfi að mannfræðileg yfirsýn sé 

ráðandi. Heildræn aðferðafræði mannfræðinnar meðal annars með etnógrafíunni er 

þannig úr garði gerð að geta samþætt hin fræðasviðin sem tengjast manninum, sett þau í 

samhengi og séð alla þættina í samhangandi ferli. Mikilvægt er að fylgja frumkvæði 

þeirra mannfræðinga sem láta sig heildræna heilsu mannsins varða þvert á fræðasviðin. 

Efla þarf rannsóknir á þeim þáttum sem sem hafa áhrif á veikindi og sjúkdóma, sem 

eiga sér ekki beinar líffræðilegar rætur heldur stafa af samspili líkama, anda og 

samfélags eins og Scheper-Hughes og Lock bentu á hér að framan. 
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Seinni hluti: Lyfleysuhrifin  

 

Í The Sorcerer and His Magic fjallar Lévi Strauss um það hvernig samband heilarans 

(shaman eða sorcerer) og hópsins, felur í sér yfirnáttúrulegt afl og í leiðinni félagslegan 

grunn þess hvort honum tekst vel eða illa upp. Lækning heilarans hleypir tjáningu inn í 

heim óskipulagðra tilfinninga (Lévi-Strauss, 1968, bls. xiii). Hann fjallar um 

„shamanistic complex“ eða óaðskiljanlegt þríeyki, heilarans, sjúklingsins og hins 

félagslega hóps í kring sem hefur í heild viðurkennt lækningafyrirbærið. Þessi þrenning 

tekur saman þátt í ferlinu frá greiningu að lækningu með því að trúa á sameiginlega 

túlkun veruleikans (Lévi-Strauss, 1968, bls. 179). 

 Í seinni hluta ritgerðarinnar skoða ég fyrirbærið lyfleysuhrif eða 

merkingarsvörun og þá líffræðilegu ferla sem tengja saman huga og líkama, út frá 

rannsóknum mannfræðinga, lækna og sálfræðinga. Ég vil kanna hvernig lyfleysuhrifin 

virka og hvernig þau tengjast væntingum og hugarástandi. Lengi hefur verið vitað að í 

lækningu felst trúin á meðferðina eða eins og Sókrates orðaði það; 

„[The cure for the headache] was a kind af leaf, which required 

to be accompanied by a charm, and if a person would repeat 

the charm at the same time that he used the cure, he would be 

made whole; but that without the charm the leaf would be of 

no avail.“    (Sókrates, tilvitnun í Moerman, 2002, bls. 471).  

 

2.1. Almennt um lyfleysuhrifin 

Mannfræðingurinn og læknirinn Daniel E Moerman er einn þeirra sem ég leita fanga hjá 

en hann hefur lengi rannsakað lyfleysuhrifin „placebo effect“. Hann bendir ennfremur á 

skrif mannfræðingsins Roberts Hahn, vilji fólk kynna sér svokölluð „nocebo“ hrif sem í 

stuttu máli eru neikvæð birtingarmynd sama fyrirbæris en neikvæðar væntingar kalla á 

neikvæð áhrif (Moerman, 2000, bls 65). „Lyfleysuhrifin eru mikilvægur hluti í því ferli 

sem bati er og eru skilgreind sem þau æskilegu líkamlegu og sálfræðilegu áhrif 
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merkingar sem fylgja meðferð. Það eitt að taka þátt í lækningameðferð, getur leitt til 

bata“ (Moerman, 2000, bls. 52).  

Moerman segir helstu rökin gegn þessari skilgreiningu koma frá svokölluðum 

„three-arm trial“ lyfjameðferðum, þar sem sjúklingum er skipt í þrjá hópa. Fyrsti 

hópurinn fær lyf, annar lyfleysu og sá þriðji enga meðferð og eru fyrstu 2 hóparnir, 

ásamt rannsakendunum ómeðvitaðir um hvort þeir fá lyf eða lyfleysu í tvöföldu 

blindprófi (double-blind test). Þessar tilraunir eru taldar sýna fram á sannanleg 

lyfleysuhrif ef lyfleysuhópurinn stendur sig betur en ómeðhöndlaði hópurinn. 

Moerman er ósammála þessu, þar sem ákveðin lækningahrif felist í því einu að 

taka þátt í rannsókn, auk þess batni fólki oft af sjálfu sér (natural history effect) og telur 

hann lyfleysuhrifin ekki rétt mæld. Ótvíræð lyfleysuhrif komi í ljós þegar hópi sem fær 

gervimeðferð, batnar mun hraðar en algerlega ómeðhöndluðum hóp (Moerman, 2000). 

Hann hefur líka gagnrýnt tvöföldu klínísku blindprófin, þau séu of empírísk. Ekki sé 

gefinn nægjanlegur gaumur undirliggjandi þáttum og ekki sé kafað nægjanlega í 

mögulegar skýringar á mun á virkni lyfs og lyfleysu. Mikill munur sé t.a.m. alltaf 

túlkaður í hag lyfsins á kostnað lyfleysunnar, ekki vegna þess að um óeðlilega lága 

virkni lyfsins sé að ræða. Niðurstöður prófana eru auk þess yfirleitt túlkaðar út frá 

félagslegum mun sjúklinga án þess að gert sé ráð fyrir mismunandi færni læknanna sem 

framkvæma prófanirnar (Moerman, 1983, bls. 13). 

Moerman gagnrýnir líka „gold standard“ nútíma lyflækninga eða RCT 

(randomized controlled trial) en í þeim kemur fram lægra hlutfall lyfleysusvarana en í 

öðrum tilraunum. Möguleg skýringu telur hann vera þá að lyfleysuhópurinn fær 

sjálfkrafa meiri meðferð en hópur sem fær enga meðferð. Í RCT er sjúklingum raðað 

tilviljanakennt í hópa þar sem tvö ólík lyf og lyfleysa eru öll borin saman í tvöföldu 

blindprófi.  Þátttakendur og rannsakendur eru meðvituð um að einungis helmingur fær 

þetta nýja spennandi tilraunalyf og sú vitneskja geti dregið verulega úr þeim væntingum 

sem hafi mögulega áhrif á bata (Moerman, 2000, bls. 53). 

Arthur Kleinman mannfræðingur og læknir og Robert A. Hahn sálfræðingur, 

telja lyfleysuhrifin, menningarlegt kerfi trúar eða væntinga sem „erfist“ í félagslegu 

samhengi. Þau hafi áhrif á það hvort við veikjumst og hvernig/hvort okkur batnar. 
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Hugur og trú bókstaflega líkamnist og líkamar einstaklinganna verði meðvitaðir 

(mindful). Í stað hinnar cartesísku tvíhyggju hugar-líkama, verði einskonar gagnvirkni. 

Félagslega mismunandi lækningahefðir móta þannig raunveruleika lækningakerfanna 

með orðræðu um hvernig einkennum megi búast við og hvernig hægt sé að ná bata. 

Sjúkdómseinkenni og virkni þeirra eru þar að auki hluti stærra samhengis atbeina, valda 

og gilda (Kleinman og Hahn, 1983 og Kleinman og Benson, 2006). 

 

2.2 Birting lyfleysuhrifanna  

Sú skilgreining sem Moerman velur að nota yfir hið flókna fyrirbæri sem lyfleysuhrifin 

eru er að aðgreina þau frá öðrum ó-lyfjatengdum þáttum lækningaferlisins sem gætu 

læknað, eins og þegar meinsemd hverfur af sjálfu sér. Lyfleysuhrifin hafa merkingu og 

sú merking hefur áhrif (Moerman, 2000, bls 65). Hann vill í raun afbyggja fyrirbærið og 

leggur til að hugtakið lyfleysuhrif sé útvíkkað í merkingarsvörun (meaning response) 

þar sem ekki sé alltaf um áhrif af völdum lyfleysu að ræða. 

Merkingarsvörunin er lífeðlisfræðileg eða sálfræðileg áhrif merkingar sem hefst 

i meðhöndlun veikinda og kemur fram í kjölfar gervimeðferðar. Flest sem tengist 

lækningum er merkingarþrungið og hefur einskonar „læknahrif“, allt frá hvíta 

sloppnum, hlustunarpípunni að fasi og tungutaki læknisins. Skurðaðgerðir eru 

sérstaklega þrungnar merkingu vegna blóðlátsins sem þeim fylgja og áhrifastaða 

skurðlækna er hvað mest þar sem þeir tróna efst í virðingaröðinni. Á hinn bóginn hafa 

ekki fundist rök fyrir samsvarandi „sjúklingahrifum“, þar sem ekki hefur verið sýnt 

fram á að til séu sérstakir lyfleysusvararar (placebo reactors) (Moerman og Jones, 2002, 

bls. 473). 

Moerman telur þróunarlegar ástæður vera orsök þess að við getum ekki sjálf 

beitt okkur þessum lyfleysuhrifum. Sagt okkur sjálfum að okkur muni batna, eins og 

læknar eða hjúkrunarfólk getur. Hann vitnar í Nicholas Humphrey (2002) að möguleg 

skýring sé sú að í veikindum þurfi líkaminn á hvíld að halda og það geti verið skaðlegt 

að fara of snemma af stað. Sem hóp og félagsverur erum við frekar tilbúin til að hlýða 

skilaboðum og hvatningu frá öðrum (Moerman og Jones, 2002, bls. 475). Hugurinn 

safnar upplýsingum frá umhverfinu og þó áður fyrr hefðum við einnig metið aðrar 
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uppsprettur upplýsinga, höfum við lært að reiða okkur nánast engöngu á það sem 

menning okkar telur bestu og öruggustu heimildirnar, nefnilega læknana og lyfin. Þessi 

breyting á uppýsingaöflun okkar stafar ekki síst af þeirri lyfjavæðingu sem menning 

okkar hefur gengist undir sem svar við öllum sjúkdómum (Humphrey, 2002). 

Auk þeirra áhrifa sem rekja má til sambands læknis og sjúklings og viðhorfs 

beggja eru nokkrir áhrifavaldar sem Moerman telur mikilvæg og hafa verið rannsökuð. 

Sem dæmi nefnir hann þá merkingarsvörun sem birtist í prófunum þar sem þátttakendur 

fundu greinileg áhrif virkra sem óvirkra blárra taflna sem sagðar voru róandi og rauðra 

taflna sem áttu að örva, auk þess sem þeir töldu tvær töflur öflugri en eina. Þekkt 

vörumerki fá auk þess betri svörun í lyf sem og lyfleysum. Með öðrum orðum virka 

bæði lyf og lyfleysa sem merkt eru þekktu lyfjafyrirtæki betur en þau sem eru merkt lítt 

þekktu vörumerki (Moerman, 2000, bls. 54). 

Aðgengi að upplýsingum og skýr svör draga úr ótta og slá þannig á 

kvíðaeinkenni og bendir Moerman á að hjá 200 manna hóp þar sem sjúkdómseinkenni 

leiddu ekki til neinnar ákveðinnar greiningar hafi verið gerð rannsókn þar sem 

helmingur sjúklinga var handahófskennt greindur með ákveðinn sjúkdóm og sagt að 

þeim myndi batna, móti hinum helmingnum sem var sagt að ekki væri vitað hvað væri 

að þeim. Niðurstöðurnar urðu þær að 64% þeirra sem fengu jákvæða ráðgjöf batnaði á 

móti 39% hinna (Moerman, 2000, bls 55 og Thomas 1987). 

Menningarlegur mismunur merkingasvöruninnar virðist líka vera töluverður og 

nefnir Moerman stóra rannsókn Phillips og félaga sem leiddi í ljós að meðaltali fjögurra 

ára lengri ævi viðmiðunarhóps ameríkana með krabbamein umfram ameríkana af 

kínverskum uppruna með krabbamein sem voru fæddir á svokölluðum jarðárum (earth-

years). Jarðár eru einskonar kínversk stjörnumerki þar sem ártöl sem enda á átta og níu 

skilgreina jarðárin en önnur ár eru flokkuð í vatn-, loft- og eldár. Skýringar á muninum 

á ævilengd voru raktar til þess að í kínverskri menningu eru jarðár talin fela í sér slæm 

örlög séu þau tengd sjúkdómum. Moerman segir að þegar allt sé skoðað í samhengi 

sjáist að lyfleysuhrifin eru ekki einungis sálræn heldur hafi þau einnig áhrif á lífslíkur 

(Moerman, 2000, bls. 55 ). 

Að síðustu nefnir Moerman að meðferðarfylgni, eða samviskusemi sjúklings í að 

taka lyfin sín hvort sem þau eru virk eða óvirk, hafi nánast sömu áhrif á ævilengd 
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sjúklinga. Hann bendir máli sínu til stuðnings á rannsóknir Horwitz og félaga (1990) og 

Horwitz og Horwitz (1993) á of háum blóðþrýstingi, geðklofa, alkóhólisma og 

sýklalyfjameðferð krabbameinssjúklinga. Það að „að taka meðalið sitt“ verður einskonar 

sjálfsorðræða eða trúaryfirlýsing sem getur haft áhrif á líkamann (Moerman, 2000, bls. 

55). 

Mörg atriði móta lyfleysuhrifin, allt frá viðhorfi, viðmóti og valdastöðu þess 

aðila sem meðhöndlar sjúkling að því félagslega og menningarlega umhverfi sem 

sjúklingurinn mótast af, skilningi hans á táknum, litum, magni, lyfjaheitum ásamt 

afstöðu þeirra gagnvart örlögum og trú. Þættir eins og dagsform, 

samviskusemi/meðferðarfylgni og viðhorf sjúklings skipta líka máli (Moerman og 

Jones, 2002). 

 

2.3 Trúin flytur fjöll og breytir markaðsvirði lyfjafyrirtækjanna  

Í júlí 1999 greindi BBC frá markaðshruni líftæknifyritækis sem var með í þróun 

ofnæmislyf gegn fæðuofnæmi eftir að í ljós kom að þriðjungur þeirra sem voru 

meðhöndlaðir með lyfleysu gátu neytt matar sem áður gerði þá veika. Í kjölfarið var 

lyfið tekið úr tilraunaferli og markaðsvirði fyrirtækisins féll um 33% (Moerman, 2000, 

bls. 54). 

Á síðustu áratugum síðustu aldar óx lyfjafyrirtækjunum fiskur um hrygg með 

hverju geðlyfinu á fætur öðru en löngun lyfjarisanna til að ráða yfir miðtaugakerfinu 

kom aftan að þeim þegar loforð þeirra um bata og auglýsingar þeirra um að ný og betri 

pilla gæti bætt lífsgæði, festist svo rækilega í huga neytenda, að svo varð. Ennfremur 

virðist sem hrifin aukist jafnt og þétt, lyfleysuhrifin virðast vera að verða æ sterkari 

(Silberman, 2009). 

Lyfjapróf fela m.a. í sér að lyfin verða að standa sig betur en lyfleysur í tveimur 

samþykktum prófum, til að fá FDA (Food and Drug Administration) samþykki. Ný lyf í 

þróun sem og eldri lyf, allt frá þunglyndislyfjum, geðklofalyfjum og lyfjum við 

Parkinson sjúkdómi falla í síauknum mæli á þessum prófum (Silberman, 2009). „Frá 

2001 til 2006 hefur orðið 20% auking á þeim lyfjum sem falla úr ferli II af þessum 
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sökum og í ferli III er aukningin 11%“ og „helmingur lyfja sem falla úr seinni stigum 

ferla eru að tapa í viðureign gegn sykurpillum“ (Silberman, 2009, bls. 1). 

Lyfjafyrirtækin hafa verið að átta sig á því að lyfleysuhrifin eru ekki þreytandi 

suð í bakgrunni rannsókna eins og fyrst var haldið, heldur fyrirbæri sem fær líkamann til 

að lækna sig sjálfur. Þau urðu því hindrun lyfjafyrirtækjanna sem þau reyna af öllum 

mætti að yfirstíga en gætu þess í stað orðið til að leiðbeina læknum til betri 

lækningaaðferða á sem áhrifaríkastan hátt (Silberman, 2009). 

Fabrizio Benedetti læknir, fjallar um þróun lyfleysuhrifanna frá því að vera álitin 

bakgrunnstruflun í rannsóknum lyfjaframleiðenda yfir í að rannsóknir á fyrirbærinu, allt 

niður á sameindasvið, geti fært okkur skilning á því hvernig gagnvirkni milli heila og 

líkama getur stuðlað að bata (Benedetti, 2008). 

 

2.4 Að baki lyfleysuhrifanna  

William Potter sálfræðingur vildi kanna ástæður þess að þau lyf sem áður stóðu sig 

betur en lyfleysur, voru farin að láta í minni pokann fyrir þeim í nýrri rannsóknum. Með 

aðstoð tölvusérfræðings fór hann í gegn um gagnasafn lyfjaprófa 

taugavísindastofnunarinnar Lilly´s, þar sem hann starfaði og komst að því að margar 

ályktanir áttu ekki við rök að styðjast. Í fyrsta lagi hafði hvorki verið gert ráð fyrir að 

landfræðileg staðsetning lyfjagjafar skipti máli né menningarlegur mismunur, en í raun 

var mikill munur á virkni eftir löndum. Í öðru lagi var ósamræmi í túlkun mismunandi 

rannsókna en niðurstöðurnar voru metnar misjafnt eftir því hver framkvæmdi þær. 

Potter lagði því til að lyfjaiðnaðurinn sameinaðist í frekari rannsóknum en komst að því 

að  lyfjafyrirtækin hafa hvorki hag af né áhuga á að deila þekkingu sín á milli. Sú 

skilgreining að lyfleysufyrirbærið stafaði af trúgirni en ekki lífeðlisfræðilegum ferlum, 

hindraði líka skilning á efninu (Silberman, 2009, bls. 3). 

Samkvæmt Steve Silberman, benti Fabrizio Benedetti læknir, á þann möguleika 

að fyrirbærið ætti sér lífeðlisfræðilegar rætur en heilinn framleiðir sitt eigið 

verkjastillandi ópíð, sem örvast við áreiti. „Nú fimmtán árum síðar hefur Benedetti 

tekist að kortleggja mörg lífefnafræðileg viðbrögð sem valda lyfleysuhrifunum og flett 

þannig ofan af breiðu sviði viðbragða sjálfsheilunar. Ópíð sem heilinn framleiðir, slær á 
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verki og getur auk þess komið reglu á hjartslátt og öndun. Taugaboðefnið dópamín, sem 

losnar við lyfleysuhrif, tekur þátt í stjórnun hreyfinga í sjúklingum með Parkinson 

sjúkdóm. Þessir lífeðlisfræðilegu ferlar geta skerpt hugræna eiginleika, bætt geð, dregið 

úr meltingatruflunum, svefnleysi og seytingu (secretion) streitutengdra hormóna eins og 

kortisól og insúlíns út í blóðið“ (Silberman, 2009, bls. 4). 

Benedetti komst að því að Alzheimer sjúklingar með skerta hugræna virkni 

upplifa almennt minni verkjadeyfingu en aðrir og að tengslin milli framheila og 

ópíðkerfa þeirra voru rofin. Sjúklingar sem eru óhæfir til að sjá fyrir sér framtíðina 

vegna skemmda í heilaberki, finna aðeins fyrir áhrifum virks lyfs meðan heilbrigðir 

finna áhrif af lyfi og lyfleysu. Þessi niðurstaða bendir til þess að Alzheimer sjúklingar 

njóti ekki ágóðans af jákvæðum væntingum um vel heppnaða meðferð og þurfi því 

meiri verkjastillingu en hinir. Með öðrum orðum virðist lyfleysusvörunin tengjast 

eiginleika okkar til að ímynda okkur framtíðina, við erum sífellt að túlka umhverfi 

okkar og utanaðkomandi áhrif, eins og tónninn í rödd læknisins þegar hann gefur okkur 

sjúkdómsgreiningu til að að meta framtíð okkar (Silberman, 2009, bls. 4). 

Athyglivert er að eitt það öflugasta sem kveikir á þessum heilunarferlum, er að 

horfa á einhvern annan verða fyrir jákvæðri reynslu og bata vegna einhvers lyfs, en 

Silberman segir einn af þeim sem hafa rannsakað þetta Ted Kaptchuk (2008), kalla 

þennan félagslega þátt lækningar meðferðar ritúal (therapeutic ritual) (Silberman, 2009, 

bls. 4). 

 

2.5 Tenging lyfleysuhrifanna við undirliggjandi líffræðilega ferla  

Robert H. Howland læknir, skrifar um fyrirbærin placebo og nocebo hrif, 

væntingakenningu og skilyrðingakenningu (klassísk skilyrðing) ásamt því sem komið 

hefur fram um mögulega undirliggjandi sálfræðilega og lífeðlisfræðilegra ferla í 

grunnrannsóknum á verkjum, Parkinson sjúkdómi og þunglyndi;  „þessir sálfræðilegu 

ferlar eiga uppruna sinn í lífeðlislegum áhrifum frá taugabrautum sem eru mikilvægar 

fyrir upplýsingavinnslu, verkjastillingu og væntingar um umbun. Þessar taugabrautir 

gætu leitt í ljós mikilvægan sameiginlegan farveg sem miðlar áðurnefndum hrifum í 

mörgum tilfellum og því er mikilvægt að skilja þau og sníða rannsóknir að þeim“ 

(Howland, 2008. bls 15). Placebo og nocebo hrifin tengjast á einhvern hátt virkjun 
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gagnstæðra dópamína og ópíða en ekki er enn vitað hvort munurinn á þeim sé vegna 

þess sem við lærum af skilyrtri reynslu eða stafi af meðfæddum undirliggjandi mun í 

sálfræðilegri eða lífeðlisfræðilegri virkni (Howland, 2008, bls. 16). 

 Væntingakenningin gerir ráð fyrir að sú trú eða væntingar sem sjúklingur hefur á 

meðferðinni, hafi meðvituð eða ómeðvituð áhrif á hvernig hann bregst við henni. Þeim 

sem hafi jákvæðar væntingar, batni oft þrátt fyrir að vera á lyfleysu. Jákvætt eða 

neikvætt viðhorf og fas þess sem meðferðina veitir, hafi líka mikil áhrif. Samkvæmt 

skilyrðingakenningunni lærum við ómeðvitað af reynslunni eins og þegar skilyrt lærð 

viðbrögð eða hegðun festist í sessi (Howland, 2008, bls. 15). 

 Howland vísar í rannsóknir með heilamyndatökum QEEG (Quantitative 

electroencephalograhpy) sem leiða í ljós að virkni Þeta heilabylgja (mun meira en 

annara heilabylgja) einkennir þau svæði framheila sem eru virkust í þunglyndi og sýna 

mesta svörun í meðferð gegn því. Fjórir hópar sjúklinga voru rannsakaðir, þeir sem 

brugðust við virku og óvirku lyfi og þeir sem hvorugt verkaði á. Þeir sem brugðust við 

virka lyfinu sýndu minnkaða virkni Þetabylgja á meðan aukin virkni kom fram hjá þeim 

sem svöruðu lyfleysunni en þessir hópar brugðust jákvætt við meðferðinni. Hóparnir 

sem brugðust hvorki við lyf né lyfleysu sýndu engar breytingar á virkni Þetabylgjanna 

(Howland, 2008, bls. 17). 

Í rannsókn sem var gerð til að kanna hvort þunglyndislyf og lyfleysa hefðu 

jákvæð áhrif á blóðsykursmagn og lífsgæði sykursjúkra minnihlutahópa Spánverja og 

Afrískra Ameríkana varð niðurstaðan jákvæð fyrir lyf og lyfleysuhóp þó um mismikla 

virkni væri að ræða. Sjúklingarnir vissu ekki af þunglyndisskimuninni en forsagan var 

sú að meira var um ómeðhöndlað þunglyndi í minnihlutahópum og þótti hagkvæmt að 

ráða bót á því. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós fylgni milli lækkaðs 

blóðsykurs og dvínandi þunglyndis. Umtalsverð lækkun blóðsykurs mældist í báðum 

hópum en mun meira hjá þeim sem fengu virka lyfið. Sömu sögu var að segja um 

lækkun efri marka blóðþrýstings í báðum hópum en ekki mældust breytingar á neðri 

mörkum blóðþrýstings, blóðfitu eða líkamsþyngd. Þunglyndispróf sýndi hinsvegar 

umtalsverða og jafna lækkun þunglyndiseinkenna hjá báðum hópum sem er mjög 

áhugavert (Echeverry og fél. 2009, bls. 2157). 
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Benedetti telur klassíska skilyrðingu verka ómeðvitað og væntingar meðvitað og 

skilgreinir lyfleysuhrif sem þau hrif sem fylgja í kjölfar óvirkrar meðferðar, hvort sem 

um er að ræða lyfjameðferð eða ekki. Þetta þurfi að setja í félagssálfræðilegt samhengi 

áhrifa umhverfisins á heila sjúklings. Hin sanna lyfleysusvörun er samkvæmt honum 

lífeðlisfræðilegt fyrirbæri, sem er mögulega vegna mismunandi ferla væntinga og 

skilyrðinga. Það eru margvísleg lyfleysuhrif og mismunandi leiðir fyrir þau en verið er 

að kanna taugalíffræðilega virkni þeirra. Sú vitneskja getur hjálpað til að skilja hvað 

stjórnar skynjun eins og sársauka og hinu flókna samspili hugar og líkama (Benedetti, 

2006, bls. 100). 

Benedetti bendir á að margt annað þurfi að taka með í reikninginn þegar þetta 

flókna fyrirbæri sem lyfleysu-svörununin, eins og hann kýs að kalla hrifin eru könnuð. 

Hann nefnir fyrri upplifun sjúklings bæði af verknum sjálfum og verkjastillingu hans en 

lyf eru oftast tekin þegar verkurinn stendur sem hæst og þá er reynslan venjulega sú að 

verkurinn fari strax dvínandi eftir inntöku lyfsins. Þegar verkur minnkar vegna inntöku 

lyfleysu getur ástæðan stundum stafað af sjálfkrafa dvínun verkjar. Það þarfnast því vel 

stýrðra rannsókna til að útiloka þessa sjálfkrafa dvínun verkja með samanburði hópa á 

lyfleysu og engrar meðferðar en munurinn milli þeirra ætti þá að sýna hin raunverulegu 

lífeðlisfræðilegu lyfleysuhrif. Benedetti rekur ferlið hér eins og hann sér það; 

Lyfleysuáhrifin fela í sér hugræna þætti og skilyrðingakerfi, jafnt þá þætti sem 
snúa að meðvituðum væntingum sem hinu ósjálfráða skilyrta viðbragði og gefa 
samhenginu í meðferðinni aukið vægi. Dæmi um þetta er hvernig litur, lögun, 
fjöldi tafla og jafnvel nafn verkjalyfs, hafa áhrif en í þessum tilfellum er það 
einmitt samhengið þarna á milli sem er hin skilyrta örvun, það verður ákveðið 
samband milli þess meðvitaða og þess ómeðvitaða. Þegar fólki er sagt að búast 
við sársauka, eyða þau munnlegu fyrirmæli algerlega áhrifum áður skilyrtrar 
lyfleysu-verkjastillingar en ekki er hægt að gefa fólki fyrirmæli um að auka 
vaxtarhormónframleiðsluna eða minnka seytingu (streituhormónsins) kortisóls. 
Hafi sjúklingur áður fengið virkt lyf sem veldur þessum áhrifum, getur hann 
fengið sömu áhrif af lyfleysu þrátt fyrir gagnstæð munnleg fyrirmæli. Sú 
niðurstaða gefur til kynna að lyfleysu svöruninni sé miðlað skilyrt í 
ómeðvituðum lífeðlisfræðilgum ferlum en með væntingum í þeim meðvituðu 
(Benedetti, 2006,  bls. 2). Komi lyfleysu-verkjastilling fram vegna væntinga, má 
hindra ópíð sem líkaminn framleiðir í að setjast á rétta viðtaka frumnanna með 
lyfinu naloxone sem er samkeppnishindri ópíðsins. Stafi verkjastillingin 
hinsvegar af lærðri skilyrðingu lyfs sem inniheldur ekki ópíð verkar naloxone 
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ekki. Sú staðreynd að naloxone snýr við lyfleysu-verkjastillingu bendir til þess 
að henni sé stjórnað af líkamsstýrða taugakerfinu (Benedetti, 2006, bls. 2). 

 

Mikilvægt er að rannsaka betur fyrirbærið, sem ekki sé í raun hægt að kalla 

lyfleysuhrif og vísar Benedetti í tilraun með verkjastillingu eftir aðgerð þar sem fram 

kemur að ef sjúklingur veit af verkjadeyfingunni hefur hún meiri áhrif. Benedetti vill 

því fella út væntingar sjúklings í rannsóknum, sjúklingurinn verði að vera algerlega 

ómeðvitaður um að tilraun sé í gangi (Benedetti, 2006). 

Kenningar um skammvinn áhrif lyfleysuhrifanna eru ekki endilega á rökum 

reistar og mætti rannsaka það betur eins og sálfræðingurinn og rithöfundurinn Hillel M. 

Finestone bendir á en hann vill auka vægi þeirra þátta í lækningaferlinu sem saman hafa 

jákvæð áhrif á bata og bendir á að hrifin virðist oft vara mjög lengi (Finestone, 2006). 

 

2.6  Siðferðileg mál – helgar tilgangurinn meðalið?  

Markmið klínískra lækninga er að veita bestu mögulegu meðferð en engu að síður eru 

lyfleysur notaðar í lækningaskyni í stórum stíl eða af 86% heilsugæslulækna, 45% 

sérfræðinga og 54% sjúkrahúslækna í Danmörk (Gianola, 2009, bls. 58 og Hrobjartson 

og Norup, 2003). Helmingur lækna í læknaskólum í Chicago hafði samkvæmt könnun, 

ávísað á lyfleysur a.m.k einu sinni og höfðu mikla trú á sambandi huga og líkama í 

lækningum (Sherman og Hickner, 2008). Þegar lyfleysur eru notaðar í rannsóknum er 

markmið þeirra ekki að lækna, ólíkt klínísku meðferðunum en vægi þeirra hefur aukist í 

lækningum þar sem þær gefa sérstaklega góða raun í þeim tilfellum þar sem ekki er 

hægt að rekja einkenni til ákveðins sjúkdóms en það mun vera í 40 - 60% tilfella þeirra 

sjúklinga sem leita til almennra heilsugæslustöðva (Thomas, 1994 og Gianola, 2009, 

bls. 59). 

Til að leysa þá siðferðilegu klípu sem klínísk notkun lyfleysa er mætti benda 

sjúklingi á nokkrar mögulegar leiðir til bata; að ekki sé vitað hvernig ákveðið „lyf“ virki 

en segja það virka í vissum fjölda tilfella, það sé án aukaverkana, það komi af stað 

einhverjum lækningaferlum líkamans og fleira í þeim dúr. Mikilvægast er að hafa 

samhengi í lækningameðferðinni, eigi hún að hafa tilætluð áhrif og það eigi að koma 
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fram við sjúkling af virðingu og hreinskilni (Gianola, 2009, bls. 58 og Hrobjartson og 

Norup, 2003, bls. 59). 

 Þegar maðurinn er settur í miðju málefnis og lausnir mála miðaðar út frá 

hagsmunum hans, ætti að vera hægt að finna einhver samhæfð viðbrögð við því hvernig 

best er að nýta þennan lækningamátt mannsins jafnframt því að láta væntumþykju og 

virðingu fyrir manneskjunni ráða ferðinni. Ljóst er að siðferðileg mál eru ekki auðleyst 

og eru kannski eilífðar verkefni heilbrigðisgeirans og meta þarf hvert tilfelli á sinn hátt, 

í eigin samhengi. Læknar og heilbrigðisstarfsfólk þurfa kannski að taka að sér mun 

breiðara hlutverk og vera meðvituð um hið heildræna vald sem þau hafa til enn 

árangursríkari lækninga án þess að gefa eftir í siðferðilegum efnum. 

Samantekt seinni hluta 

Merking skiptir mannfólkið svo miklu og margt er óljóst enn um þetta afl sem í okkur 

býr sem allir sem stundað hafa klínískar lækningar hafa rekist á. Helsta ástæða þess hve 

lítið við vitum er að við höfum einblínt á lyfleysurnar sjálfar og erum sífellt að fást við 

siðferðileg efni þess að skrifa upp á óvirkar meðferðir og þess að segja ósatt. Mögulega 

er hægt að forðast siðferðileg vandamál með því að forðast lyfleysurnar en á hinn 

bóginn er ekki hægt að sniðganga merkingu þegar maðurinn á í hlut því það er honum 

eðlislægt að finna öllu merkingu, hversu fjarlægt sem það er (Moerman og Jones, 2002). 

Eins og Moerman bendir á (2000, bls. 56) og áður hefur komið fram eru 

„lyfleysuhrifin einstakt rannsóknarefni mannfræðinga“ þar sem þau enduspegla vítt svið 

merkingaþrunginna atburða og tengsla sem hafa bein líffræðileg áhrif á manninn. Það 

má með sanni segja að lyfleysuhrif séu of þröng skilgreining fyrir þetta fyrirbæri sem 

stafar ekki af trúgirni eiingöngu heldur byggir á líffræðilegum ferlum væntinga og 

skilyrðinga, meðvitað og ómeðvitað. Þetta þarf svo að setja í hið umfangsmikla 

samhengi sem allt lækningaferlið og heilsufar einstaklinganna innan samfélaga heimsins 

er og þarf því að skoða þverfaglega með heildrænum sjónglerjum mannfræðinga. Ekki 

síst í ljósi þess að hátt í 60% einkenna er ekki hægt að rekja til ákveðinna sjúkdóma og í 

þeim tilfellum hefur komið í ljós að merkingarsvörunin hefur áhrif á sjúklinginn og 

samfélagið, beint og óbeint. 
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Lokaorð  

Í anda hverfandi marka tvíhyggjunnar sem mannfræðingar hafa beint sjónum að og með 

þverfaglegum sjónarhornum hef ég reynt að skoða samband huga og líkama og áhrif 

þessa sambands á líðan okkar og heilsu. Að leiðarljósi hef ég haft nálgun mannfræðinga 

á borð við Lévi-Strauss við umfjöllun um undirliggjandi formgerðir hugans, 

fyrirbærafræðilega nálgun Merlau-Ponty á skynjunum, sýn Scheper-Hughes, Lock og 

fleiri á samspil líkama og anda og hinn hugræna líkama að raunvísindanálgun Moerman 

á lyfleysuhrifin. Ég tel mikilvægt að skoða samband huga og líkama ásamt mætti 

hugans í sem víðustu samhengi, þvermenningarlega og með manninn sem útgangsmiðju 

ásamt því að gæta vel að siðferðilegum málum. Í ljósi þessar umfjöllunar sýnist mér að 

líffræðilega og með ætlun og atbeina séum við sem tegund miklu áhrifameiri leikendur í 

eigin lífi en við höfum gert okkur grein fyrir og því er mikilvægt að rannsaka þetta 

fyrirbæri sem lyfleysuhrifin og eigin lækningamáttur eru, af opnum huga og skýra frá 

niðurstöðunum, megi þær gera okkur einhvers vísari og verða til góðs. 

Hversu sterkt afl eru væntingar okkar og trú á það sem við þráum? Er allt þetta 

merki um lyfleysuhrif, frá kennivaldi hvíta sloppsins, látbragðs og tóntegundar raddar 

læknisins að hugarástandi okkar og ætlun hverju sinni? Maðurinn hefur þróað með sér 

hæfileika til að lesa stöðugt í merki um van- og velþóknun og við erum sérfræðingar í 

að túlka svipbrigði og ráða í tákn. Sú trú og væntingar sem við berum, litar heiminn eins 

og við sjáum hann og upplifum. Þegar við búumst við því versta kallar sú afstaða okkar 

oft á slæma niðurstöðu og því er mun hagkvæmara að vonast eftir hinu besta og 

skynsamlegra er að fá fullvissu með því að spyrja, fremur en dvelja í vanmætti 

óvissunnar. Betra er að spyrja og leita þekkingar í stað þess að ráða í sífellu í svipbrigði 

og tóntegundir annara. 

Óttatilfinning er manninum lífsnauðsynleg en óraunhæfur ótti sem fer úr 

böndunum og stigmagnast vegna þess að hann nærist á sjálfum sér er eitt af 

lífstílsvandamálum efnishyggjuvædda nútímamannsins. Ótti hefur verið 

sjúkdómsgreindur sem kvíðaröskun og meðhöndlaður með lyfjum í stórum stíl þó nú 

séu reyndar jákvæð teikn á lofti með beitingu hugrænnar atferlismeðferðar HAM. 

Kannski hefur þróun mannsins ekki haldist í hendur við hraða framvindu 

iðnbyltingar og samþjöppunar búsetu í borgir, með tilheyrandi streituvaldandi þáttum og 
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kannski sjá lyfjafyrirtæki ásamt „hefðbundnum“  og „óhefðbundnum“ heilurum sér hag 

í því að við teljum pillur leysa vanda okkar í stað, hreyfingar, reglu, hollustu og jákvæðs 

hugarfars ásamt því að taka ábyrgð á okkar heildrænu heilsu. 

Mannfræðingar vita að alls staðar er rými fyrir einhverskonar andóf, það er 

valdasamspil milli þess sem stjórnar og þess sem er stjórnað, hvort sem er í samfélaginu 

eða það sem birtist í kvíðaröskunum og öðrum heilsubrestum einstaklingsins. Það mætti 

því telja það heilbrigða skynsemi að setja þessi atriði í samhengi hvert við annað og sjá 

hvernig orðanotknun og orðræðan í umhverfinu hefur áhrif og hvernig staðsetning 

viljans auk upplýstrar vitneskju getur gert gæfumuninn. Við getum brotið upp 

hringrásina, það þarf ekki allt að fylgja fyrirfram gefnum og afleiddum lögmálum. Í stað 

þess að láta slæma líkamsstöðu hins leiða og dapra þolanda viðhalda slöku ástandi með 

lélegu blóðflæði og lokuðu hugarástandi má rétta úr sér, anda djúpt og sjá sig „í anda“ 

sigra kringumstæðurnar. Sú sýn sem við vörpum þannig fram til umheimsins er líklegri 

til að vera túlkuð af öðrum og okkur sjálfum sem merki þess að við séum sigurvegarar. 

Á þann hátt veldur meðvituð líkamsbeiting skilyrtu hugarástandi. Til þess að beita þessu 

tæki meðvitað er nauðsynlegt að hafa athygli, athygli á sjálfum sér og umhverfinu, en 

það er hægara sagt en gert þar sem líffræðilega höfum við tilhneygingu til að nota 

orkuna fyrir hinn orkufreka heila. Gleymum því ekki að við höfum samt möguleika á að 

stjórna athyglinni með æfingum, hugrænni iðkun og verða hægt en bítandi okkar eigin 

gæfu smiðir. 

Þróun miðtaugakerfis okkar hefur gert okkur kleift að læra endalaust og vera má 

að við séum í dag að verða færari um að lækna okkur sjálf en hvort sem hægt er að beita 

sjálfan sig lyfleysuhrifum eða ekki er ljóst að maðurinn er heildstæð vera anda, efnis og 

ytri félagslegs líkama og veikleikar sem sjúkdómar koma fram sökum gagnvirkninnar 

þarna á milli. Við virðumst að hluta til hafa „lært“ að lækna okkur með því að trúa á 

mátt lyfja eða trúa á merkingu einhvers. Þetta er eiginleiki sem margir telja hafa þróast 

með manninum sem einstakri félagsveru með ákveðna hæfileika til að hugsa afstætt og 

sjá fyrir sér hvað gæti orðið ásamt því að eiga auðvelt með að setja okkur í spor annara 

og samsama okkur með þeim. Án þessara eiginleika væru lyfleysuhrifin ekki staðreynd. 

Eins og Lévi-Strauss benti á í The Sorcerer and His Magic, í umfjöllun sinni um þríeyki 

sjúklings, heilara og umhverfis er lækningin hluti óaðskiljanlegs sambands þeirra og 

þeirrar trúar og skilnings sem þríeykið leggur í lækningarferlið. 
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Í samfélagi manna er mikilvægt fyrir einstaklinginn persónulega, félagslega og 

efnahagslega sem og samfélagið í heild að heilbrigðiskerfið styðji við samhljóm og 

jafnvægi í stað togstreytuvaldandi tvíhyggjuskiptingu líkama og anda sem að öllum 

líkindum eykur aðeins á vandann og er að hluta til uppspretta margra veikinda. Það má 

vera að ekki sé hægt að sanna eða afsanna trú, en víst er að það er hagkvæmt að trúa á 

sjálfan sig og heilbrigðan lífstíl, lífið og mátt samfélagsins og einnig æðri mátt sem 

flokkast undir jákvæða trú og væntingar. 

Til að öðlast betri skilning á okkur sjálfum sem tegund, þurfum við að skoða alla 

þessa þætti sem við erum samsett úr og hafa áhrif á okkur, ekki síst til að hafa jákvæð 

áhrif á þá framtíð sem bíður okkar, en til þess að svo geti orðið tel ég að heildstæð og 

hlutlaus nálgun mannfræðinga, ásamt því að setja hlutina í samhengi og skoða allt í 

samhangandi ferli með aðstoð etónógrafíunnar, sé án vafa sú leiðsögn sem við ættum að 

fylgja. Það er mikilvægt að mannfræðingar komi að þessum málaflokkum með dýpt 

etnógrafíunnar sem getur komið í veg fyrir grunnar túlkanir raunvísindanna séu þau að 

fornum tvíhyggjusið ein að skoða fyrirbærin. Mannfræðingar gera líka ómetanlegt gagn 

með sínu óttaleysi við að spyrja spurninga og miðla þekkingu ásamt því að staðsetja sig 

meðvitað í rannsóknum sínum og gera því nálgun sína eins óbundna og mögulegt er. 
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