
SPIRITUELL MYTOLOGI

Gjennom mytologiske fortellinger verden over renner en under-
strøm av universelle åndelige sannheter. Fra tidenes morgen 
sprang de alle muligens ut fra samme kilde. Noen fortellinger  
er mer direkte enn andre, men essensen er ofte den samme.  

Her tar vi for oss to sentrale bibelhistorier og ser dem i lys  
av et kjerneskrift i vedanta, Bhagavad Gita.

–
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Alt er bevissthet. Åndelighet i betydnin-
gen av å finne seg selv er universell. Sannhet  
er uavhengig av tradisjoner, kulturer 
eller personlige meninger, men uttrykkes  
i forskjellige mytologier, religio-
ner og tankeretninger i ulik form 
og varianter. Det er ulike kart 
over det samme terrenget, og med 
ett felles mål av selverkjennelse  
og frigjøring. 

   Målet er selvet, eller bevisst-
heten som gjennomtrenger alt  
og er alt. I noen tradisjo-
ner kalles det oppmersom-
het, bevissthet, selvet, altet 
eller Gud. Det er et ikke-  
opplevende vitne. Bevissthet uten et objekt 
er oppmerksomhet, bevisthet med et objekt 
er en opplevelse. Bevissthet er ikke noe 
mystisk, langt borte, transcendent og kun 
tilgjengelig etter årevis med meditasjon  
og askese. Bevissthet er den viten ethvert 
menneske har av å være til, av å finnes. Den 

viten alle har av å oppleve, og samtidig vite  
at jeg opplever. Bevisstheten er meg. Ikke per-
sonen jeg tror jeg er, men bevisstheten. 

   Dette er ingen tro, religion eller filosofi, 

men en systematisk undersøkelse av vår egen 
erfaring av verden. Dette åndelige hjulet  
er oppfunnet for lengst, livets kode er løst, 
det er ingen grunn til å oppfinne dette hjulet  
på nytt. I sin mest rene og tydelige form  
er denne kunnskapen tilgjengelig i vedanta.  

JEG ER DEN JEG SØKER
Alkymisten av Paulo Coehlo er en bestsel-
gende åndelig historie med en tidløs uni-
versell sannhet. Det er historien om en ung 

mann som reiser ut i verden 
for å finne seg selv, men etter 
en lang serie av forhindrin-
ger og utfordringer oppda-
ger at skatten han letter etter 
er begravet der hvor han 
startet reisen. 

   Slik er det også i den 
åndelige verden. Jeg er alle-
rede det jeg søker. Jeg er 
allerede fri, fulkommen, 
hel, komplett og ubegenset. 

Jeg er bevissthet, og ingenting kan eksistere 
uten bevissthet. Jeg er det mest verdifulle som  
finnes. Det mest vakre. Det er alltid er godt. 
Det har ingen begynnelse eller slutt, ble aldri 
født, vil aldri dø. Det som alltid er.  Skjønnhe-
ten i en rose, er ikke i rosen, men er meg. Jeg 
er alt jeg opplever. Når jeg forstår dette fullt 
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ut og med de implikasjonene dette innebære-
rer, er min åndelige søken over. Jeg vet hvem 
jeg er, jeg er fri. 

   Dette er også en erkjennelse av at verden 
er ikke-dualistisk. Det finnes kun én virke-
lighet. Det finnes ingen atskilt-
het, alt er meg, i betydningen  
av bevissthet. Verden er en pro-
jeksjon i bevisstheten, lignende 
slik sinnet skaper drømmer mens 
vi sover. Denne drømmen vi kal-
ler virkeligheten er imidlertid  
så realistisk og godt laget at det er 
vanskelig å gjennomskue at det 
egentlig er en drøm. Kun kunn-
skap kan gjennomskue illusjonen 
og frigjøre oss fra livets matrix  
og vår uvitenhet om hvem vi er. 

   
TO HISTORIER
Dette er vanskelig å forstå, fordi slik vi erfa-
rer verden kontinuerlig, motsier et slikt syn. 
Derfor er det, i likhet med Alkymisten, laget 

åndelige historier for å illustrere dypere 
åndelige sannheter. Vi skal her ta for oss den 
første kjernefamilien i Bibelen, Adam og Eva  
og deres to sønner Kain og Abel, og vise paral-
leller til Bhagavad Gita, et av kjerneskriftene  

i den indiske visdomstradisjonen vedanta. 
Den gammeltestamentlige bibelhistorien 
danner grunnlaget for jødedommen og 
senere kristendommen og islam. Vedanta har 
dannet grunnlag for religioner som hindu-

isme og buddhisme, selv om vedanta i seg selv 
ikke er en religion, men snarere en vitenskap 
om bevissthet.

SYNDEFALL OG DUALISME
Før Adam og Eva spiste 

av «Treet om kunnskapen 
om godt og ondt» befant de 
seg i paradis. De var i en 
ikke-dualistisk verden uten 
adskilthet. De var som et 
barn uten jeg-bevissthet og 
som ikke opplever forskjell 
på tommelfingeren sin og 
dynen i sengen. Det tar 
inn verden i en helhet, alt  
er objekter og ingenting opp-
leves som adskilt fra hver-

andre. Etter denne fruktspisingen oppstår 
fornuft og tenkning, og kombinert med en 
voksende jeg-følelse oppstår opplevelsen av å 
være en fysisk kropp og adskilt fra alt og alle. 

   Slik oppstår dualisme som et mentalt  

Verden er en projeksjon i  
bevisstheten, lignende slik sinnet 
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mens vi sover. 

5–2015       VISJON 63



konstruert perspektiv på verden. Vi kan like 
godt velge å se verden som ikke-dualistisk, 
men kulturen og samfunnet vi har vokst 
opp i har valgt det første. Derfor får vi tidlig 
vite i oppveksten at vi er noe spesielt, vi er et 
individ, en person med en kropp, et kjønn, 
nasjonalitet, personnummer og 
navn og adresse, og til slutt tror 
vi at vi er den personen. Det er 
hva Ram Dass så treffende har 
kalt overgangen fra «no-body 
conciousness», til «some-body 
conciousness», og sosialiseringen 
til å bli et individ, «some-body 
training».

   En skjorte er for eksempel 
kun en idé. For egentlig er en 
skjorte kun et stykke bomull 
med en bestemt form og fasong 
som vi blir enige om å kalle en 
skjorte. Bomull kunne også vært et gardin, 
en duk eller et lommetørkle alt etter som. 
Norge er også en slik idé, et landområde  
vi har satt mentale grenser rundt. Eller pen-
ger som kun er en sosial overenskomst av  
å tillegge en type papir en egen verdi. Slik 
har vi konstruert en hel verden gjennom språk  
og forestillinger, og den aller viktigste personen 

i hele universet er den lille personen som jeg 
er blitt opplært til å tro at jeg er. Slik essen-
sen av en skjorte er bomull, er essensen  
av et menneske bevissthet. Skjorten kan ikke 
eksistere uten bomull, men bomull er uav-
hengig av skjorten. Et menneske kan ikke 

eksistere uten bevissthet, men bevisstheten 
finnes uavhengig av mennesket. En lyspære 
kan ikke fungere uten strøm, men strømmen 
eksisterer selv om lyspæren ryker. En bølge på 
havet er avhengig av havet, men havet finnes 
uavhengig av bølgen. 

  Å forstå at jeg er bomull og ikke skjorten, 
eller strømmen og ikke lyspæren, eller havet 

og ikke bølgen, er et spørsmål om å skifte  
perspektiv. Å foreta et slikt skifte er ingen 
enkel sak, fordi det dualistiske perspeketi-
vet stikker så dypt og er slik vi kontinuerlig  
opplever verden.

  Dette ble kalt syndefallet, mennesket fikk 
fornuft og ble styrt av sine 
forestillinger og ble dermed 
atskilt fra den opprinne-
lige helheten. Slik ble ikke- 
dualismen forlatt til fordel 
for dualisme. Adam og Eva 
ble kastet ut av paradis. Veien 
til åndelig frigjøring er å finne 
tilbake til paradis igjen ved  
å forstå vår egentlige natur, og 
som alkymisten vende tilbake 
til der hvor reisen begynte. 

   Dette er ikke his-
torien om to myto-

logiske skikkelser i tidenes morgen, 
dette er en historie om slik jeg ser ver-
den, og slik jeg er fanget av verden som  
et mentalt fengsel og en mental illusjon. Det 
er hva inderne kaller maya, hvordan Platon 
beskrev verden i sin berømte hulelignelse 
eller Matrix-filmen fremstiller verden som 
et dataspill.
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Dette er ikke historien om to  
mytologiske skikkelser i tidenes 

morgen, dette er en historie om slik 
jeg ser verden. Som en 

mental illusjon.

 Innsiktene som ligger i historien om Kain og Abel kan gjenfinnes i Bahagvad Gita og vedanta, skriver Christian Paaske.
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TO VEIER TIL FRIGJØRING
Historien om Adam og Eva inneholder nok 
kunnskap til å knekke livets kode, bryte illu-
sjonen og bli frigjort. Dette er den raskeste 
veien av direkte kunnskap, men fordi de fær-
reste forstår denne historien, fortelles det én 
historie til, fortellingen om Kain og Abel. 

   Mange søndagsskolelærere 
og teologer har nok slitt med 
å finne det moralsk oppbyg-
gelige budskapet i en historie 
som i sin bokstavelige variant 
er nokså meningsløs. Kain og 
Abel er brødre og symboliserer 
to sider i oss selv. Kain er bonde 
og Abel fårehyrde. Å gjete sauer 
er bibelsk kodespråk for å mes-
tre sinnet. Tanker, følelser, drifter  
og begjær er som en saue-
flokk som må bringes under kon-
troll for å skape et konsentrert  
og rent sinn modent for kunnskap. Hyrdesta-
ven, spiralformet i den ene enden, er et bilde 
på nervesystemet og hjernen, og for de mer 
esoteriske intresserte, chakraene langs rygg-
søylen og det energimessige fundamentet for 
konsentrasjon og meditasjon. Å dyrke jorden 
er kodespråk for å søke lykken i objekter, det 

være seg ting, eiendom, nytelse og alle for-
mer for opplevelser. Materialisme er ikke bare 
penger, biler, hus, hytter, sydenturer, vakre 
kvinner, sex, diamanter og pelskåper. Det kan 
også være søken etter åndelige opplevelser  
og hva annet som gir posisjon og status  
i åndshierakiet i den alternative verden.  

Da kalles det åndelig materialisme.
  Når Kain og Abel fremfører hvert sitt offer 

til Gud, er dette symbolske handlinger. Det 
er ikke barbariske skikker hvor Kain kaster 
korn og grønnsaker på et bål, og Abel kas-
ter det førstefødte lammet inn i flammene. 
Å ofre i denne betydningen er hva en ret-
ter oppmerksomheten mot. Din gud er det  
du konsentrerer på, det du gir oppmerkosmhet 

til. Når Kain ofrer markens grøde, betyr det 
at han er en person som dyrker det materi-
elle, penger, eiendom, trygghet, sansemessig 
nytelse, makt og opplevelser. Når Abel ofrer 
det førstefødte lammet, er det et symbol  
på at hans første tanke alltid er hvordan han 
kan tjene Gud. Han setter Gud foran sine 

egne behov, eller rettere, å 
tjene Gud er hans behov.

  Historien fortsetter med 
at Kain dreper Abel i frustra-
sjon over at Gud foretrakk 
Abels offer. Tolket bokstave-
lig er dette noe av en overre-
aksjon, men symbolsk betyr 
dette at i menneskeheten 
generelt er det Kains hold-
ning av dualisme, adskilthet, 
konkurranse og egoisme som 

dominerer. Essensen av historien er imidler-
tid å trekke lærdom av Abel. Her vises det vei 
til en åndelig metode til frigjøring, nemlig å 
tjene Gud. 

 
BHAGAVAD GITA
Kort fortalt er Bhagavad Gita historien om  
et stort slag hvor to hærer står overfor hver-
andre klare for kamp. Bortsett fra at en dom-

Når Kain og Abel fremfører 
hvert sitt offer til Gud, er dette 

symbolske handlinger. 

Det er hva inderne kaller 'maya', hvordan 
Platon beskrev verden i sin berømte hu-
lelignelse eller Matrix-filmen fremstil-
ler verden som et dataspill.
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stol i Sibir nylig har forbudt Bhagavad Gita 
for å oppfordre til vold, er scenen symbolsk 
og illusterer den indre kampen i ethvert men-
neske for å handle riktig i verden. Arjuna  
er hærfører for den ene armeen, men har Gud 
med seg i form av Krishna som veileder og 
lærer. Historien utfolder seg 
som en dialog mellom lærer 
og elev og er åndelig kunn-
skap i sterkt konsentrert form.

   Allerede i begynnelsen 
forteller Krishna Arjuna 
direkte og utilslørt hvor-
dan verden er konstruert. 
Den samme kunnskapen 
om ikke-dualisme, frigø-
ring og at Arjuna allerede er 
frigjort fortelles ikke i sym-
bolske bilder som for Adam og Eva, men i 
klartekst. Dette er den direkte veien til frigjø-
ring og kalles for jnana yoga. Det er å gjen-
nomskue illusjonen gjennom kunnskap. 
Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort. 
Det krever kvalifikasjoner. Sinnet må være 
forberedt gjennom langvarig foredling  
av etiske holdninger, riktig livsførsel, hengi-
velse og et brennende ønske om å bli fri. 

   De færreste er klar for jnana yoga, hel-

ler ikke Arjuna. Han tror han er kroppen 
sin, han står midt på en slagmark klar til å 
kjempe inntil døden. Situasjonen illustrerer 
hvor sterkt grep virkeligheten har på oss. Når  
vi står midt oppe i livet med alt hva det med-
fører av konflikter, utfordringer og forpliktel-

ser, må vi ta ansvar, spille vår rolle og handle. 
Derfor sier Krishna til Arjuna at denne krigen 
må han kjempe. 

   Arjuna forstår imidlertid ikke den før-
ste belæringen, han er for involvert i verden, 
dualismens hypnotiske kraft er for sterk, 
ansikt til ansikt med noen som vil drepe deg 
er det ikke lett å tenke at livet er en drøm. 
Derfor lærer Krishna ham en annen metode, 
og introduserer Arjuna til karma yoga.

KUN TO FORMER FOR YOGA
Bhagavad Gita beskriver kun disse to formene 
for yoga, jnana yoga og karma yoga. Jnana 
yoga er kunnskapens yoga, den direkte 
kunnskapen om selvet og den eneste veien 
til frigjøring. Nødvendigvis ikke gjennom 

vedanta, men gjennom lig-
nende kunnskap. Karma yoga 
er handlingens yoga for dem 
som enda ikke er klar for jnana 
yoga. Det er en forberedelse  
og ment å gå over i jnana yoga 
og frigjøring. Jnana yoga er for 
swamier, sadhuer og munker 
som gir avkall på samfunnet  
og verden. De befinner seg i 
livets avgangsklasse og søker 
kun frigjøring. Karma yoga  

er for alle oss andre fortsatt dominert av 
dualisme og ser på oss selv som handlende  
og ansvarlige for våre handlinger.

  Vedanta regner kun med to former for 
yoga. Det finnes ingen spesiell yoga for de 
mer emosjonelle blant oss, som bhakti yoga, 
eller raja yoga for dem som heller vil stå på 
hodet, gjøre pusteøvelser og følge yogateknik-
ker, og en variert flora av andre yogaformer. 
Det er alt sammen basert på handlinger og 

Fortellingen om Kain og Abel er karma yoga. 
Begge disse ulike tradisjonene angir to veier 
for den åndelig søkende, en direkte og en 
indirekte vei.
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til frigjøring.
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sorterer derfor under karma yoga. 
  Historien om Adam og Eva er jnana 

yoga. Det er en fortelling om ikke-dualisme  
og tapet av paradis ved å bli fanget av tan-
kenes illusjon og leve i dualisme. Men fordi 
dette er vanskelig å forstå, kom det én historie 
til. Fortellingen om Kain og Abel er karma 
yoga. Begge disse ulike tradisjonene angir  
to veier for den åndelig søkende, en direkte 
og en indirekte vei.

KARMA YOGA
Karma yoga er å arbeide uten tanke  

på fruktene av arbeidet. Det er å dedikere ens 
handlinger til Gud, eller til det som situasjo-
nen til enhver tid krever uten tanke på egen 
vinning. Det er å stille seg til disposisjon for 
det som til enhver tid er riktig å gjøre.

   Karma yoga er blitt melket for alt det  
er verdt og ofte misforstått. Metoden benyt-
tes flittig av guruer og andre maktglade reli-
giøse ledere og er en enkel måte å skaffe seg 
billig og ofte gratis arbeidskraft. Da kalles 
det service eller uselvisk arbeid. Det selges 
gjerne inn sammen med ideen om at egoet 
er det store problemet på den åndelige vei. 
Jo mer ydmykende, egonedbrytende, hardere  
og nedverdigende arbeid, jo bedre.

  Karma yoga er heller ikke å være god for 
å kompensere for utilstrekkelighet, dårlig 
samvittighet og et skakkjørt selvbilde som 
følge av å ha blitt indoktrinert med å være 
en håpløs synder. 

  Karma yoga bør springe ut fra kjærlig-
het til Gud. Fra et ikke-dualistisk perspektiv  
er ikke Gud en mann i himmelen eller en stor 
personen, men en del av illusjonen, maya. 
Verden finnes for all del, men verden er bare 
ikke helt virkelig. Det eneste som er virkelig 
er det som ikke forandrer seg. Det eneste som 
oppfyller et slikt vilkår er bevissthet, alt annet 
kommer og går. Dagen i går, hvor ble den  
av? Dersom den er virkelig, burde den kunne 
hentes fram igjen. En drøm du drømte  
om natten, hvor er den neste morgen?

  Verden, selv om det er en drømmever-
den, er utvilsomt en fantastisk skapelse. 
Så lenge vi tror den er virkelig må vi leve  
i verden og forholde oss til dens spilleregler. 
Gud er i denne sammenhengen intelligen-
sen, lovmessighetene, kunnskapen som ver-
den består av. Alt er skapt og styrt av denne 
kraften. Selv kroppen er helt utenfor min 
kontroll. Jeg styrer ikke hjerteslagene, fordøy-
elsen, pusten, det utall av kjemiske og fysiske 
prosesser eller hvor mange år kroppen varer. 

Selv ikke tankene aner jeg hvor kommer fra. 
De bare oppstår. Gud styrer dette showet, han 
er dukkemakeren, og den personen jeg tror 
jeg er, er hans dukke.

  Hva annet kan jeg gjøre enn å gi meg 
hen? Hva annet kan jeg gjøre enn å ville tjene  
og samarbeide? Livet er en stor gave, hva 
annet kan jeg gjøre enn å være takknem-
melig? Å uttrykke min takknemmelighet  
i et forsøk på å gi noe tilbake er karma yoga. 
Å ofre det førstefødte lammet til Gud er et 
illustrerende bilde på en karma yogi. Med 
unntak av jnana yoga som er den direkte vei, 
er ingen metode mer virkningsfull for frigjøring 
enn karma yoga. Alle kan praktisere karma 
yoga - det er kun et spørsmål om perspektiv. 
Er verden til for deg, eller er du til for verden 
er i grunnen spørsmålet. Er du kommet her 
for å ta eller for å gi? Dersom du av takknem-
melighet fra bunnen av ditt hjerte, ønsker å gi 
noe tilbake til livet, er karma yoga for deg. 

Les mer: www.christianpaaaske.no 
Mer info om vedanta: 
www.shiningworld.com
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