
Begrepet bevissthet brukes stadig oftere 
i den spirituelle verden. Det kan bety 
noe vi retter oppmerkomhet mot eller 
selve oppmerksomheten i seg selv. 
Bevissthet finnes i alt vi gjør, og ingen-
ting kan eksistere uten bevissthet. Her 
er et forsøk på å bli mer bevisst på hva 
det vil si å være bevisst.

Begrepsavklaring
Bevissthet brukes i mange ulike 
sammenhenger innen selvutvikling og 
spiritualitet. Kanskje er det behov for 
en begrepsavklaring, for hva betyr det 
egentlig? Særlig når det snakkes om ny 
bevissthet og den nye spiritualiteten gis 
det inntrykk av at det er oppdaget noe 
nytt. Dersom man innfører begrepet 
ny bevissthet, så finnes følgelig også 
gammel bevissthet. Snakker man om 
høyere bevissthet, ja så impliserer det 
også lavere bevissthet. 

   Ved å gjøre bevissthet til en kvali-
tet på denne måten, åpnes ballet for 
hieraki, status og hvor noen har høyere 

Hva er bevissthet?
- En kort introduksjon til Vedanta

Tekst: Christian Paaske

 «Det som ikke er virkelig eksisterer ikke. Det som er virkelig 
opphører aldri å eksistere. Denne kunnskapen vil sette deg 
fri. Vit at det som gjennomtrenger hele universet aldri kan 
ødelegges. Ingen kan ødelegge det som aldri forandrer 
seg. Bevisstheten kan ikke ødelegges selv om den lever i 
døende kropper.» Bhagavad Gita, kap 2, 16.
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bevissthet enn andre. Mennesket har 
høyere bevissthet enn sjimpanser vil 
mange si, og med samme logikk har 
intellektuelle høyere bevissthet enn 
håndverkere, kanskje. Denne form for 
elitetenkning har også funnet veien inn 
i det alternative, med en form for ånds-
snobberi og arroganse hvor vi er mer 
bevisste enn folk flest. Vi er bedre enn 
dem, vi er åndelige og alternative. Vi 
representerer den nye bevisstheten, og 
alle de andre der ute, den gamle.  

  Bevissthetsutvikling og evolusjon 
av bevissthet har også funnet veien inn 
språkbruken. Igjen impliserer dette at 
bevissthet er noe som utvikles og at 
noen følgelig er kommet lenger i løypen 
enn andre, noen blir mer utviklet enn 
andre.

  Andre mener imidlertid at bevissthet 
kan ikke endre seg. Ingenting kan eksis-
tere uten bevissthet. Det går ikke an å 
si at noe ikke finnes, fordi det følgelig 
vil være bevissthet til stede for å kunne 
konstatere akkurat det. Derfor kan det 
ikke være noe før bevissthet. Bevissthet 
har ingen begynnelse eller slutt, - den 
er evig og eksisterer ikke i tid og rom. 
Å snakke om den nye evigheten blir 
følgelig meningsløst. 

  Bevissthet kan også brukes om 
noe en retter oppmerksomheten mot. 
Da snakker vi om miljøbevissthet, 
ansvarsbevissthet og mer bevisst bruk av 
bilbelte. Ny bevissthet blir da et uttrykk 
for å være åpen for å tenke nytt. Tatt i 
betraktning at bevissthet er det aller 
mest essensielle i tilværelsen blir det et 
ord det stilles større krav til en presis 
språkbruk enn andre. Få ord er mer 
relevant å ha et bevisst forhold til enn 
akkurat dette.

   
Den opplagte bevisstheten
At jeg finnes er det eneste jeg kan vite 
med sikkerhet, og ikke kan benekte. 
«Jeg eksisterer ikke», er selvmotsigende 
og umulig. For noen er jo der til å 
konstatere akkurat dette. 

  Denne viten er bevissthet. Det vil 
si det helt alminnelige, opplagte og 
selvfølgelige i at jeg finnes. Det er den 
våkenheten, tilstedeværelsen og evnen 
til å observere som jeg erfarer alt gjen-
nom. Den finnes der hele tiden, og 
legges ikke merke til, slik at vi sjeldent 
tenker over tyngdekraften eller luften vi 
puster. Vi lar oss fortape i alt vi opple-
ver, uten å tenke over hvem det er som 
egentlig opplever det. 

Subjekt og objekt
Bevissthet kan ikke gjøres til et objekt. 
Bare prøv. Hvis du sier at du opplever 
bevissthet som en bestemt følelse i hjer-
tet, så blir det neste spørsmålet hvem 
er det som opplever denne følelsen? 
Bevisstheten kan altså ikke observere seg 
selv, den er selvopplevende. Bevisstheten 
er som en lommelykt. Den lyser på alt 
den retter oppmerksomheten mot, gjør 
det kjent og bringer det inn i synsfeltet, 
men denne lyskilden fra lykten kan ikke 
vende seg rundt og lyse på seg selv. Dette 
gjør bevissthet til subjekt, og alt annet 
som oppleves er objekter i bevisstheten.

  Dette skiller bevisste vesener fra 
døde ting. Bevissthet gjør oss til et 
subjekt. Et brød kan du skjære i to og 
få to halve brød. Et menneske kan ikke 
deles i to, og så har du to halve mennes-
ker. Et menneske som mister en arm, er 
ikke mindre menneske. Det er fortsatt 
fullt ut et menneske, bare uten en arm.

Et paradoks
Fordi bevissthet ikke kan gjøres til et 
objekt eller ting som kan observeres 
betyr at den har ingen fysisk eksistens. 
Den eksisterer ikke i tid og rom, den 
er hva fysikere vil kalle uten lokalitet. 
Bevisstheten har følgelig heller ingen 
grenser, ingen begynnelse, ingen slutt. 
Bevisstheten er totalt fri.

Kroppen vår har lokalitet, den eksister 
i tid og rom med klare fysiske begrens-
ninger. Det oppleves frustrerende å leve 
i et slikt døende dyr, som før eller senere 
går ut på dato. Følgelig prøver vi å presse 
så mange opplevelser ut av livet som 
mulig mens vi ennå har tid.

  Det kan virke som et paradoks at 

begge disse dimensjonene eksisterer i oss 
samtidig. Vi er i kraft av vår bevissthet 
ubegrensede, frie og uten lokalitet, og 
samtidig begrensede gjennom å være 
knyttet til en fysisk kropp.

  Det samme paradokset har oppstått 
innen kvantefysikken. Går en tilstrek-
kelig langt inn i atomet kommer en til 
energi, og deretter til ingenting, eller 
hva fysikerne kaller ubegrenset poten-
sialitet, uten fysisk form, uten eksistens 
i tid og rom og uten lokalitet. Enkelte 
fysikere gjør koblingen til bevissthet og 
anerkjenner samtidig at dette er langt 
fra ny kunnskap, men finnes i blant 
annet i vedaene, taoismen og andre 
tidligere østlige kunnskapstradisjoner.

Ikke-dualisme
Vi står her overfor et valg. Er jeg krop-
pen, tankene, følelsene og alle opple-
velsene mine, altså alle objektene i 
bevisstheten? Eller er jeg bevisstheten, 
subjektet som opplever? Og hva er 
forskjellen?

  Ta en kulepenn og hold den i 
hånden, og spør, hvor er kulepennen?

  Sannsynligvis svarer du at 

At jeg finnes er det eneste 
jeg kan vite med sikkerhet, 
og ikke kan benekte. 
«Jeg eksisterer ikke», er 
selvmotsigende og umulig. 
For noen er jo der til å 
konstatere akkurat dette. 
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kulepennen er i hånden.
  Grunnen til at du opplever kule-

pennen er fordi lys skinner på den. 
Lysstrålene sendes videre til øynene. 
Der treffer de netthinnen, bildet 
snus opp ned, elektriske og kjemiske 
signaler sendes videre til hjernen og 
i sinnet formes et bilde av det du ser. 
Kulepennen er altså ikke i hånden, men 
et bilde i sinnet.

  Det neste spørsmålet er om det 
finnes en grense mellom bevisstheten 
som opplever dette bildet i sinnet, og 
bildet i sinnet? Det er ingen slike gren-
ser. Faktisk er det bevisstheten som 
skaper dette bildet. Hvis bevisstheten 
ikke hadde fantes ville det ikke være 
mulig å oppleve dette bildet.

  Konklusjonen på dette er ganske 
grensesprengende. Det betyr at verden 
ikke er der ute et sted, men verden er 
i meg. Jeg er sinnet, og følgelig er jeg 
verden. Verden er i meg.

  Det er kun en tilsynelatende adskilt-
het mellom subjekt og objekt. Det er 
ingen dualisme, men ikke-dualisme, 
hvor alt er ett. Det er riktignok et skille 
mellom subjekt og objekt uten at det blir 
til dualisme. Opplevelsene er i meg, men 
opplevelsene er ikke meg. For eksempel 
en bølge på havet kan ikke eksistere 
uten havet, men havet kan eksistere uten 
bølger. En skjorte av bomull kan ikke 
eksistere uten bomull. Men bomull tren-
ger ikke å være en skjorte. Slik oppstår 
verden som en drømmeverden, projisert 

ut av bevissthet.

Å bli fri
Å forstå forskjellen mellom subjekt og 
objekt er frihet. I prinsippet er dette 
veldig enkelt, men i praksis viser det 
seg å være vanskelig blant annet på 
grunn av sin enkelhet. Det er vanske-
lig fordi slik vi er blitt oppdratt til å 
oppleve verden kontinuerlig motsier 
en slik forståelse. Språket og alt vi gjør 
er basert på forestillingen om at jeg er 
kroppen min, og ikke bevisstheten. Det 
er basert på at verden er virkelig. Når 
vi holder en kulepenn i hånden ser det 
vitterlig ut som kulepennen er i hånden. 
Dualisme er kun en idé, en forestilling 
om verden, et mentalt valg av å se verden 
som adskilte objekter. Å se verden som 
ikke-dualstisk er minst like logisk og 
ved nærmere undersøkelse nærmere 
sannheten enn dualisme.

  Ved nærmere undersøkelse er bevisst-
heten den eneste som virkelig, alt annet 
er en illusjon. Dette betyr ikke at verden 
ikke finnes, den eksisterer, men er bare 
ikke virkelig. For eksempel oppleves en 
drøm virkelig når den står på, men når 
du våkner neste morgen skjønner du at 
det kun var en drøm. Slik er også denne 
ytre verden. Hvor blir dagene av, dersom 
gårsdagen var virkelig, skulle en tro at 
den kunne hentes fram igjen.  

  Å gjennomskue livets illusjon og 
bli fri er en forståelse. Det er ingenting 
du kan gjøre for å bli fri, fordi du er fri 

allerede. Problemet er at du ikke vet 
hvem du er. Du har et kunnskapspro-
blem. Prosessen av å bli fri er en avlæring 
av feil forestillinger om deg selv.

Misforståelser i den 
åndelige verden
Den aller største misforståelsen i den 
åndelige verden er troen på at frigjø-
ring er en opplevelse. Det har skapt en 
modell hvor noen er kommet lenger 
enn andre fordi de har hatt spesielle 
opplevelser og har klatret høyere på den 
åndelige karrierestigen. Dette er blitt 
melket for alt det er verdt av religioner, 
guruer og åndelige bevegelser siden 
tidenes morgen. Maktmisbruk, privi-
legier, seksuelle utskeielser og økono-
misk utnytting følger uunngåelig med 

Det er kun en tilsynelatende 
adskilthet mellom subjekt 
og objekt. Det er ingen 
dualisme, men ikke-
dualisme, hvor alt er ett. 
Det er riktignok et skille 
mellom subjekt og objekt 
uten at det blir til dualisme. 
Opplevelsene er i meg, men 
opplevelsene er ikke meg.
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i dragsuget. Unntakene er sjeldnere enn 
regelen.

  Opplevelser er også objekter i 
bevisstheten. Følgelig er det å jakte på 
opplevelser kun en form for åndelig 
materialisme. I prinsippet er det ingen 
forskjell på å søke lykken i penger og sex 
eller åndelige opplevelser. Om turen går 
til et meditasjonsretreat eller en shop-
pingtur til New York er det kun en jakt 
på ulike typer opplevelser. Det er fort-
satt en jakt på objekter.  

  I sjeldne tilfeller kan opplevelser 
virke frigjørende i den grad personen er i 
stand til å trekke lærdom ut av opplevel-
sen og forstå forskjellen mellom subjekt 
og objekt. Den legendariske Ramana 
Maharshi er et slikt eksempel. Den 
åndelige verden kan by på mange spek-
takulære opplevelser, men opplevelser er 
ikke poenget. I de fleste tilfeller skaper 
det kun en form for avhengighet, og når 
en neste gang setter seg for å meditere 
så er det for å fremkalle den samme 
opplevelsen en gang til. Skuffelsen blir 
tilsvarende stor når det ikke skjer denne 
gangen heller.

To veier til frigjøring
Dette er ikke nye tanker, og det finnes 
mange moderne lærere som underviser 
denne form for ikke-dualisme og forstå-
else av hvem vi er og hva bevissthet er.  

  Problemet er bare at de fleste ikke 
forstår det. Selv om en får det forklart 
mange ganger, skal det svært mye til 
å bryte identifikasjonen med kroppen 
og se verden som en illusjon. Denne 
programmering sitter så dypt i oss, at det 
skal mye til å forandre slike inngrodde 
mønstre. En må være kvalifisert for å 
tilegne seg en slik forståelse.

  Bhagavad Gita som er en del av 
grunnpilarene i vedisk kunnskap tar 
høyde for dette dillemmaet. Bhagavad 
Gita er hovedsakelig en dialog mellom 
Krishna og Arjuna. Selv om scenen er 
en slagmark og Arjuna forbereder seg til 
å gå i krig handler dette om instruksjo-
ner i å leve et åndelig liv, forstå seg selv 
og oppnå frigjøring. Krishna forsøker 
først å forklare Arjuna hvem han er og 
om ikke-dualisme, men i likhet med 
de fleste andre forstår Arjuna det ikke. 
Derfor lærer Krishna ham en annen 
metode. 

   Det er en annen vei utenom den 
direkte veien av forståelse, og denne 
metoden er karma yoga. Det vil si å 
arbeide uten tanke på fruktene av 

arbeidet. Å ofre alle ens handlinger til 
Gud, ut fra takknemmelighet og forstå-
else for at resultatene av handlingene 
ikke er opp til meg, men til Gud. Gud er 
et nokså belastet ord. I denne sammen-
hengen er dette ikke en personlig gud, 
men kraften som har skapt og styrer 
verden gjennom en ufattelig lovmes-
sighet og intelligens. 

   Alle former for yoga og ulike former 
for åndelig praksis er definert som hand-
linger og hører inn under karma yoga. 
Det finnes ingen andre spesielle former 
for yoga som for eksempel bhakti yoga, 
raja yoga, kundalini yoga, - de er alle 
sammen ulike former for karma yoga, 
i følge Bhagavad Gita.

   Det er altså to veier til frigjøring, 
en for dem som forstår at de ikke er 
kroppen, og en for dem som fortsatt 
tror de er kroppen. Når du tror du er 
kroppen blir du nødt til å forholde deg 
til den verden du tror er virkelig, ellers 
blir du bare frustert. Hensikten med 
karma yoga er å legge grunnlaget for 
at forståelsen til slutt siver inn og at 
en tilegner seg forståelsen av at en er 
bevissthet og forstår at en er allerede fri. 
Karma yoga er for å gjøre en kvalifisert 
til den direkte formen for yoga som er 
jnana yoga, kunnskapens yoga.

Vedanta
Dette er ikke noe nytt. Dette er en flere 
tusenårig vitenskap om virkelighetens 
natur. Denne kunnskapen har sine 
røtter i de gamle vedaene og upanisha-
dene, og kalles Vedanta. Det er ingen 
guruer eller bestemte lærere som gjør 
krav på opphavsrettigheter eller frem-
står som skapere av denne kunnska-
pen. Vedanta er kilden til flere ånde-
lige retninger som yoga, hinduisme og 
buddhisme. Vedanta betyr slutten på 
kunnskap. Det er ingen tro, religion 
eller filosofi, men en metode til å under-
søke ens egen erfaring av virkeligheten 
og virkeliggjøre alle åndelige veiers 
ultimate mål – å bli fri. Essensen av 
Vedanta er at alt er bevissthet. Verden 
er ikke-dualstisk. Det er ingenting du 
kan gjøre for å bli fri, for du er fri alle-
rede. Problemet for de fleste er at de 
ikke forstår dette. Så veien å gå er å bli 
kvitt ens uvitenhet. Til det er Vedanta 
et redskap. ●

Mer info om Vedanta:
www.shiningworld.com

Miljøtipset 
 

Sjekkliste for  
ulovlige suvenirer:

WWF har laget en oversikt 
over hva du må unngå å ta 

med fra ulike reisemål.

Middelhavet: 
Smykker og gjenstander av 
skilpaddeskall, elfenben og 

koraller. Klær av flekkete katter, 
som leopard, geopard og jaguar.

Thailand: 
Slange- og krokodilleskinnspro-

dukter. Noe er oppdrett, men 
langt fra alt. Ville orkideer er 

utrydningstruet og derfor vernet.

Kenya: 
Koraller, elefanthorn,  

nesehorn, havskilpadder.  
Utskjæringer av tresla-
gene mango og neem.

USA: 
•Alle produkter med fjær  

fra ville fugler. 
•Handel med produkter 

fra amerikansk svartbjørn, 
grizzlybjørn og isbjørn 
krever spesiell tillatelse.

Tyrkia: 
Utstoppede fugler, levende og 

døde skilpadder og kameleoner. 
Unngå souvenirer fra havet.

Indonesia: 
Alt laget av tiger, særlig 

Sumatra-tigeren. Ustoppede 
fugler og havskilpadde.

Kina: 
Elfenben og tradisjonell 

medisin som bjørnegalle.

Kilde: WWF
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