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Mit mQde med Patch Adams
En god og givende historie,
som jeg godt vil dele med dig.

tututu
dicin og traditionel psykologi.

Han havde en evne til at kunne se
bag om situationen for den enkelte
"indsatte".

Lage studiet
Han omformede under legestudiet den
mAde, man betragtede sygdomme og
patientpleje pA i det "gamle" autoritaere
system, til at vere mere kerlig og med-
menneskelig over for alt og alle, for, un-
der og efter behandlingen.

Dengang kaldte man i det etablerede
system klienter for sygdomsobjekter og
ikke som mennesker eller ved deres
navn. De etablerede undervisere pA uni
versitet fandt ikke hans metoder pas-
sende i deres system. De indklagede
ham for "laegekommisionen" si han
kunne blive smidt ud fra studiet. Han
vandt denne sag og kunne fortsette si-
ne studier og blive ferdig som lege.
Han havde ogsi de hojeste karakterer.

Humor
Han opdagede, at humor, omsorg, og
det at tale sammen med "klienten"

gjorde dem hurtige raske og forkortede
deres sygdomsm@nstre vesentligt.
Abenbaringen fik han pA en canceraf-
deling for born. De lA alle stille i deres
senge og foretog sig ikke noget. Ved at
lave klovneri, skore og sjove ting samt
kaerlig ber6ring, livede disse born op og
fik livsmodet tilbage igen og kom sig
hurtigere pA forunderlig vis.

Latter er Den virus,
som s9gDommen
bQr {rvgte mest.

Hospitalsklovne
Dette var starten til, at der i dag rundt
omkring i verden er klovne tilknyttet
hospitaler, der er mere holistisk fremsy-
net. Man kan i dag tage en uddannelse
som hospitaisklovn her i Danmark. FIe-
re sygehuse benytter klovnene her i
landet.

Videnskab har bevist
Det viser sig, at n5r et menneske er syg
og afkreftet og der Abnes op for latter,
humor og ekstra omsorg, sA aktiverer
det de hvide blodlegemer, endorfiner og
andre signale virkestoffer i den menne-
skelige organisme, si regenerering og
helingsprocessen aktiveres vasentlig
for forbedring af klientens tilstand. "

Miske skulle man grine sig rask... eller
melde sig ind i en latterklub, som ogsA
findes rundt om i landet."

fortsattes ...

Af zct Zoneterapeut
Leif Nielsen

Da jeg h@rte, at Patch Adams kom til
Danmark, var jeg ikke i tvM om, at jeg
ville se og vere sammen med denne
mand. I egenskab af at jeg selv er be-
handler til daglig og er underviser pA
Zoneterapeutskolen i Kolding, var det
en selvf6lge, at jeg ogsi skulle vere
med til dette.

Jeg har i rz Ar nu, ved skolens juleaf-
slutning aitid vist filmen "Patch
Adams" for mine elever, som et bidrag
til vores rolle som zoneterapeut, det at
se sygdomme og smerter i et andet po-
sitivt lys.

I Odense
Vi fik en snak Patch Adams og jeg for-
talte ham, at vi i mange ir viste filmen
pi min skole i Kolding og det blev han
glad og rort over at hore. Hans hjerte-
varme er smittende for hans omqivel-
ser.

Patch Adams
En karismatisk person at vere sammen
med, det er vist det nermeste, jeg kan
udtrykke for en person, der har viet sit
liv til at hjelpe andre mennesker og de-
res sygdomme og situationer, de befin-
der sig i.

Han udstrAler stor varme og kerlig-
hed til ait og alle. Han gik rundt i klov-
netoj i sprudlende farver. Patch Adams
bor i dag i USA og er uddannet lege. I
en sen alder - efter at han gennemgik
en stor krise i hans liv, fandt han ud al
at han ville uddanne sig til lege. Han
var da sidst i 4odrne.

Inspirationen fik han, da han frivil-
ligt var indlagt pA et psykiatrisk hospi-
tal, hvor han pA hans mAde, kunne kom-
me "ind"til disse mennesker uden me-
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Zoneterapeut pA sygehuse
herhjemme
SA nAr du som zoneterapeut kommer pA
sygehuset for at give en klient behand-
ling, er det ikke usedvanligt at se en
klovn gi rundt pA forskellige afdelinger.
Selvfolgelig forstir den enkelte zonete-
rapeut ogsA alvoren i klientens situati-
on og tilstand, men lidt humor og latter
"i de rigtlge situationer" kunne bidrag
til at det ogsA kunne "smitte af" pi an-
dre i sygehusvesenet.

Latter er den virus, som sygdommen
hrrr fnrote mcqt- v '  ' ^ J  
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Den store verden
Patch Adams rejser i dag rundt i verden
og holder foredrag og workshops for al-
le, der er interesseret i hans filosofi og
nm qoroqn l  c ie- _  " - - _  b - r _ - l  - '

Hver mined besvarer han ca. 6oo
breve fra hele verden. Han siger, at han
svarer alle og lader lkke nogen ligge
ubesvaret.

Gesu nd heitsinstitut
Han er i gang med at indsamle penge
til et stort hospital, hvor alle kan kom-

me og fi behandling. Det skal vere et
sygehus, hvor det traditionelle sygehus-
system samarbejder med hans ideer.

Over rooo leger har tilbudt at arbej-
de for ham, nir hospitalet stAr ferdigt.

Mit besog pi Workshop iOdense
Da vi ankom til foredragssalen, blev alle
borde og stole sat t i I side og jeg troede,
at vi bare skulle sidde og hore om alt
hans arbejde, men det var lkke tllfeldet,

Forst skulle alle finde en fremmed
person, som vi skulle knuse og holde
om i flere minutter uden at sige noget.
Dette skete 4 gange. Dernest skulle vi
f inde en ny person og med dyb Ojen-
kontakt, fortelle personen at "jeg elsker
dlg" set ud fra et indeligt og spirituelt
synspunkt.

Forst skulle jeg sige det t i l  personen
og bagefter skulle jeg tage imod "jeg el-
sker dig". Dette skete ogsi med 3 for-
skellige personer. Den sldste "ovelse"
var at sidde pA gulvet og give en anden
ukendt person omsorg, nussen og bero-
ring og bagefter var rollen byttet om.
Dette er en trening og ovelse, som kun-
ne vEre brugbart i zoneterapeutuddan-

nelsen og som udovelse afbehandler-
rollen.

Dette er @velser, som jeg kunne tan-
ke mig at integrere pA Zoneterapeut-
q k n l e n  i  K n l d i n o_ _ - _ * _ _ ' b '

Narhed
Ved at have berort "et ukendt menne-
ske" hvor vores energi (aura) gir ind i
hinanden, fandt jeg ud af, at der ikke er
noget isolation, distance eller fremmed-
hed over for andre medmennesker.
Denne folelse kendle jeg nu godt i for-
vejen, men det bekreftede mig endnu
engang i, at vi som zoneterapeuter har
en meget vigtlg opgave ud over at tryk-
ke pi zoner og akupunkturpunkter.
Derfor er zoneterapi si populer en be-
handlingsform i dag og det vi1 den vere
de neste mange Ar endnu. Der er mas-
ser af arbejde tll jer derude folkens.

Husk, at ved indtryk i reflekszonen,
skabes der et udtryk enten i sindet,
kroppen eller Anden". Mi vi ogsi h6re
din historie her i bladet.

Kerlig zonehilsen
Le iJ N iels e n fr a Kolding.
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