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I forrige nummer av Visjon,  
er bevissthet et hovedtema 
og den røde tråden gjennom  
de fleste artiklene. Det hersker en grunn-
leggende misforståelse knyttet til oppfat-
telsen av bevissthet, basert på to 
ulike virkelighets oppfatninger. En 
dualistisk og en ikke-dualistisk. 
Det skal her for søkes å forklare 
forskjellen. Og enda viktigere; de 
implikasjonene dette har for oppfat-
telsen av målet med alle former for  
åndelig søken, nemlig opplysning 
eller frigjøring.
Når Eirik Solum skri-
ver at gode liv krever  
å være i kontakt med vår indre 
kilde, eller at frigjøring er å komme hjem til 
seg selv og til sin sanne væren, kan dette virke 
tilforlatelig. Men hva betyr det? Hvordan 

kommer jeg hjem til meg selv? Underforstått 
må jeg være utenfor hjemmet og bevege meg 
fra A til B for å komme hjem. Det er vanligvis 
slik man kommer hjem fra byen, fra jobben 
eller en lang reise. Det underliggende premis-

set er at jeg må gjøre noe for å komme hjem. 
Jeg må drive med yoga, meditasjon, bønn, 
pilegrimsreise, være til stede i øyeblikket, 

være mindful, sitte ved føttene av en guru, 
følge en åndelig vei og så videre. Jeg er på vei, 
og det som venter er en endelig opplevelse 
av å ha kommet hjem. Dette beskrives i flere 
varianter i ulike åndelige tradisjoner som 

samadhi, nirvana, opplysning, enhet 
med Gud og annet. Dette er ofte 
definert som målet med all åndelig 
søken.

  Dette hviler på en dualistisk 
forståelse, hvor jeg identifiserer 
meg med å være kroppen min, en 
bestemt person med navn, alder, 
kjønn, nasjonalitet, utdannelse, 
historie og et sted å bo. Det er da 
denne personen som blir opplyst 
i kraft av å hatt en spesiell person-

lig opplevelse. Og som dermed gjør denne  
personen spesiell.

Jeg er på vei, og det som 
venter er en endelig 
opplevelse av å ha  

kommet hjem. 

Hva er bevissthet?
Fra et ikke-dualistisk perspektiv
I forrige utgave av Visjon handlet flere artikler om bevissthet – og 
hva bevissthet er. Christian Paaske mener mye av dette kunne gi 
grobunn for misforståelser. Og mener de gode svarene ligger i en 

dypere erkjennelse av hva ikke-dualisme handler om.
–

AV CHRISTIAN PAASKE 
ILLUSTRASJON: ANAGRAMDESIGN.NO



CHRISTIAN PAASKE 
 

Christian Paaske studerer vedanta med 
sin lærer James Swartz. Vedanta betyr 
slutten på kunnskap. Det er ingen tro 
eller filosofi, men en logisk undersø-
kelse av vår egen erfaring av virkelig-
heten og en metode av selvrefleksjon. 
Ingen personer har satt sitt navn på 
denne kunnskapen. Utfra en ikke-dua-
listisk forståelse er det er ingen guruer 
eller hierarki, men undervisningen er 
basert på vennskap og er ofte gratis.  

For mer informasjon anbefales  
James Swartz hjemmeside:  
www.shiningworld.com
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IKKE-DUALISME
Et ikke-dualistisk perspektiv bryter med 

denne oppfattelsen og avviser denne form for 
identifikasjon. Jeg er ikke kroppen, tankene, 
følelsene, personlighet og den personen jeg 
tror jeg er, men jeg er bevisstheten som opp-
lever denne personen. Fra dette 
perspektivet, hvor jeg er bevisst-
het, er jeg allerede hjemme. Jeg 
er allerede fri, ubegrenset, har 
ingen begynnelse eller slutt, 
er full, hel og komplett. Det 
er derfor ingenting jeg kan 
gjøre for å bli noe jeg allerede 
er. Den åndelige søken stop-
per. Det er ikke en opplevelse 
som kan sette meg fri, men en 
forståelse av hvem jeg er. Alt 
jeg trenger er å bli kvitt min uvitenhet om 
hvem jeg er. En klassisk historie beskriver det  
på denne måten:

Etter en lang dags vandring er det blitt 
skumring og en tørst mann finner endelig en 
brønn. Idet han nærmer seg brønnen, ser han 
en kobraslange klar til hogg. Han stivner av 
skrekk. Står fastfrossen, paralysert, kritthvit i 
ansiktet og svetten pipler fra pannen. Han tør 
verken bevege seg forover eller bakover. 

  En gammel mann dukker opp og spør hva 

som er problemet, han virker jo så anspent.
- Ser du ikke kobraslangen, sier mannen med 

skjelvende stemme.
- Nei, det er ingen kobra, ler den gamle man-

nen, det er brønntauet.
Med mannens nye kunnskap om situasjonen 

forsvinner forestillingen om kobraen umiddel-
bart, han slapper av igjen, kan endelig slukke 
tørsten, og de får seg begge en god latter.

DET KOSMISKE SVØMMEBASSENGET
Analogien med havet og bølgene er ofte brukt 
for å illustrere bevissthet. Fysikeren Nas-
sim Hamarein bruker det også og ber deg  
om å forestille deg et kosmisk svømme-
basseng. Slik et svømmebasseng er støpt  
av murvegger, har dette bassenget ingen slike 

fysiske grenser. Det er uendelig. Det har som 
verdensrommet og har ingen begynnelse eller 
slutt. Dette er eksistens, væren, oppmerksom-
het eller bevissthet. 

   Bevissthet har ingen fysisk lokalitet og 
eksisterer ikke i tid og rom. Bevissthet kan 

ikke observeres og kan ikke oppleves eller 
erfares. Språket gir her et problem ved  
å omtale bevissthet som «det», fordi det 
er ikke et objekt eller en ting. Bevisst-
het er  «lerretet» som alle fenomener 
«males» på. Vi observerer et maleri, men 
legger sjelden merke til lerretet som er 
vilkåret for at maleriet skal kunne eksis-
tere.

   Bevissthet uten objekter eller opple-
velser er en tilstand når «vannet» i dette 
bassenget står helt stille. Det kan virke 

som bassenget er tomt og at det er ingenting, 
men faktisk er bassenget fullt. I det øyeblikk 
det av uforklarlige grunner oppstår en hvir-
vel eller bølge i vannet oppstår plutselig et 
objekt, noe å oppleve. Denne vibrasjonen har 
en viss varighet, den eksister i tid og rom, den 
kan observeres, måles og oppleves. Oppmerk-
somhet uten objekt er bevissthet. Oppmerk-
somhet med et objekt kalles en opplevelse. 

   Opplevelser kommer og går, de eksis-
terer, men er ikke virkelige. Bevissthet er 

   Bevissthet uten objekter 
eller opplevelser er en tilstand 

når «vannet» i dette 
bassenget står helt stille.

BEVISSTHET
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virkelig i betydningen av noe som ikke 
forandrer seg. Alt vi opplever er følgelig 
som en drøm. Det eksisterer et øyeblikk for  
så å forsvinne. Vi lever følgelig i en verden  
av konstant forandring. For hvor blir dagene 
av? Dersom gårsdagen var virkelig, skulle en 
tro at den kunne hentes fram igjen, 
men det er neppe tilfellet. Frigjøring 
er å forstå forskjellen på det som er 
virkelig og det som kun tilsynela-
tende er virkelig. 

 
MAYA – LIVETS ILLUSJON
Slik kan en fore-
stille seg at livet oppstår.  
Ut av den første polariteten av 
to motsatte krefter, pluss og 
minus, yin og yang eller masku-
lint og feminint oppstår myriader av liv  
i all sin kompleksitet. Mange skapelsesmyter 
beskriver hvordan det ene skiller seg i to, og 
ut av denne polariteten oppstår det ti tusen 
ting. Alt som skjer i en datamaskin, all gra-
fikken på en dataskjerm har tilsvarende sitt 
grunnlag i to elektroniske signaler, 1 og 0. 
Gjennom matematiske kombinasjoner opp-
står så en digital verden i cyberspace.

  Det grunnleggende er at vannet og bøl-
gene er det samme. Dóg ikke helt, fordi havet 

er uavhengig av bølgene, men bølgene kan 
ikke eksistere uten havet. Det essensielle er at 
bevissthet er ikke-dualistisk. Det vil si at det er 
ingen atskilthet eller motsetning mellom van-
net og bølgene. Det er kun én virkelighet. Alt 
er en enhet. Dette kan være viktig å reflektere 

dypere over, fordi implikasjonene av dette er 
omfattende. Kun denne forståelsen er nok til 
å sette deg fri. Den tibetanske munken Kalu 
Rimpoche uttrykte det slik:

Vi lever i en verden av tingenes fremtreden
Det finnes en virkelighet, og jeg er denne 

virkeligheten
Når du forstår dette, blir du ingenting  

Når du forstår at du er ingenting, forstår du 
at du er alt. 
Og det er alt.

ÅNDELIG MATERIALISME
Ikke-dualisme er vanskelig å forstå av den 
enkle grunn at det er ikke slik jeg opplever 
verden. Jeg opplever meg selv nettopp som 
atskilt fra omverdenen. Jeg ser ut på en verden 
bestående av objekter; møbler, biler, hus, ting, 

blomster, fjell, dyr, andre mennesker  
og en vrimmel av fenomener med 
navn og form. Jeg oppfatter meg 
selv å være den viktigste personen 
i hele universet som alene titter 
ut og opplever alt dette. Mitt syn  
på verden er dualistisk. Her er hvor-
dan Albert Einstein beskriver det:

«Mennesket er en del av helheten, 
som av oss kalles «universet», en 
begrenset del i rom og tid. Mennes-
ket opplever seg selv, sine tanker og 

følelser som noe som er atskilt fra resten - en 
form for optisk illusjon av sin egen bevissthet. 
Denne illusjonen er et slags fengsel for oss, 
som begrenser oss til våre personlige behov og 
til sympati for kun de personene som står oss 
nærmest. Vår oppgave må være å frigjøre oss 
fra dette fengselet ved å utvide vår medfølelse 
til å omfavne alle levende vesener og hele natu-
ren i sin skjønnhet.»

   Dersom en ikke klarer å bryte denne dua-
listiske forestillingen om seg selv, vil en heller 

Ikke-dualisme er vanskelig å 
forstå av den enkle grunn at 
det er ikke slik jeg opplever 

verden. 

«LOOKING FOR CONSCIOUSNESS IN THE 
BRAIN IS LIKE LOOKING INSIDE A RADIO FOR 
THE ANNOUNCER» 
– Nassim Haramein
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Kalu Rinpoche

ikke kunne forstå bevissthet. Når bevissthet 
oppfattes dualistisk, gjøres det til et objekt 
som personen tror kan oppleves, slik alle 
andre objekter. Problemet er at det er nett-
opp ved hjelp av bevissthet at bevissthet skal 
kunne oppleve seg selv. Å forsøke å gjøre sub-
jektiv bevissthet til et objekt er 
en logisk umulighet. Et subjekt 
kan ikke være et objekt. Det er 
som et øye som forsøker å se 
seg selv. 

  Det er ikke bare materia-
listisk vitenskapen som logisk 
bryter sammen i forsøkene på 
å forklare subjektiv bevissthet 
som et fysisk fenomen og et 
resultat av hjernen, men det 
meste av den åndelige verden 
lider samme skjebne fordi per-
spektivet også her er dualistisk. Når opplys-
ning oppfattes som en opplevelse, skiller det 
seg ikke fra andre opplevelser, en kveld på 
byen, et herlig bad eller en tur til Bali. Det er 
fortsatt en form for materialisme, søken etter 
objekter. Chögyam Trungpa kalte det åndelig 
materialisme. 

HVEM BLIR FRIGJORT?
Dette kalles maya eller livets illusjon. Det er 
basert på forestillingen av at jeg er en kropp 
med en bestemt personlighet, navn, alder, 
kjønn, nasjonalitet, utdannelse, sosiale rela-
sjoner, jobb og bankkonto. Men dette er ikke 

den jeg er. Jeg er bevisstheten som vet om 
denne personen. Den personen jeg tror jeg 
er, er et objekt i bevisstheten. Ikke-dualisme 
er å skifte ut denne forestillingen med for-
ståelsen av at jeg er bevissthet, oppmerksom-
het, eksistens og ren væren. Det som gjør det 
overhodet mulig å oppleve noe som helst. Å 
forstå dette er frigjøring.  

  Fra det dualistiske perspektivet er det 
personen som blir «frigjort» i kraft av å ha 

hatt en ekstatisk opplevelse, som en tror er 
bevissthet, men som også kun er et objekt  
i bevisstheten, slik alle opplevelser er det fra 
en kopp kaffe, sydentur, en god bok, sex og 
eller mystiske ut av kroppen opplevelser og 
hva annet livets kino kan oppdrive. Perso-

ner som opplever noe slikt, 
får da ofte en spesiell status 
de kan tilføre på den ånde-
lige CV’en. Slik oppstår hele 
gurupyramiden og sirkuset av 
åndssnobberi fra amatørsja-
maner til hvitkledde New Age-
evangelister og en hærskare av 
andre. Jeg har selv vært der og 
trodd på denne modellen i 30 
år av mitt liv som oransjekledd 
yogalærer, meditasjonslærer og 
åndssnobb.

   Fra et ikke-dualistisk perspektiv er det 
ikke personen som blir frigjort, men jeg blir 
fri fra den personen jeg tror jeg er. Dette er 
ikke en opplevelse, men en forståelse basert 
på kunnskap. Det er dog vanskelig å tilegne 
seg dette perspektivet fordi språket og hele 
vår felles virkelighetsoppfattelse er gjen-
nomgående dualistisk. Det er en prosess av 
avlæring, av å bli kvitt uvitenheten om den 
jeg egentlig er.

BEVISSTHET

 Fra et ikke-dualistisk perspektiv er 
det ikke personen som blir frigjort, 

men jeg blir fri fra den personen jeg 
tror jeg er.

Swami VivekanandaChögyam Trungpa
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JEG ER KILDEN TIL MIN LYKKE
I en ikke-dualistisk virkelighet er jeg fri 
allerede. Det vil si at det er kun én virke-
lighet og jeg er denne virkeligheten. Det 
vil si at alt jeg opplever er meg selv. Alt er 
bevissthet som uttrykker 
seg i uendelige former og 
opplevelser. De praktiske 
konsekvensene av virkelig å 
forstå dette er at jeg slutter å 
trakte etter opplevelser. Jeg 
forstår at lykken jeg søker  
i objekter er ikke i objektene, 
men er i meg selv. Gleden av 
å få en ny bil er ikke i bilen, 
men i meg. Gleden ved inti-
mitet og kjærlighet er ikke i 
partneren, men i meg. Gle-
den jeg søker i objekter vil kun kunne levere 
det jeg allerede er. Dette resulterer i at jeg går 
ikke omveien om opplevelser, men lever i den 
konstante tilfredsheten av bevissthetens egen 
natur, som er glede.  

   I og med at bevissthet ikke endres,  
er dette ikke noe som oppnås. Det er ingen 
bevissthetsutvikling, selvutvikling, ny bevisst-
het for vår tid eller evolusjon av bevissthet. 
Det er like meningsløst som å snakke om den 

nye evigheten. Bevissthet er ikke noe det opp-
nås kontakt med, eller kommer hjem til, fordi 
jeg er bevissthet og er alltid i kontakt med 
meg selv. Jeg er alltid «hjemme». All ånde-
lig streben kan dermed parkeres, fordi det  
er ikke noe å oppnå eller oppleve. Det er kun 

noe å forstå. Den jeg søker er meg selv. 
  Jeg er ikke noe mystisk, langt borte  

og kun tilgjengelig for mystikere, asketer  
og yogier etter langt tids meditasjon. Jeg  
er den helt alminnelige og selvfølgelige viten 
av at jeg finnes. At jeg er jeg. Ingen har noen-
sinne fortalt meg at jeg eksisterer og at jeg 
finnes. Det er også helt unødvendig fordi  
det er totalt selvinnlysende.  

 

YOGA PÅ VILLE VEIER
Sven Trier i sin artikkel om raja yoga er også 
basert på et dualistisk syn. Han har nå fullført 
fire artikler om hva som kalles for «the multi-
path confusion» i yoga. Swami Vivekananda 
(1863-1902) introduserte i sin tid ideen om 

fire yogaretninger. Bhakti-yoga 
for kjærlighet og hengivelse. 
Jnana-yoga for kunnskap og vis-
dom. Karma-yoga for praktisk 
handling og raja-yoga for teknik-
kenes yoga, mystiske opplevelser 
og erfaring av bevissthet. Tanken 
er at ut fra personers ulike tempe-
rament og psykologi passer noen 
yogaformer bedre enn andre. 
Bhakti-yoga er for den emosjo-
nelle. Jnana-yoga for de men-
talt orienterte og intellektuelle. 

Karma-yoga for de mer praktiske. Og raja-
yoga for dem som vil trene kroppen, sinnet 
og være oppdagelsesreisende i ukjente ånde-
lige territorier. Modellen er feil fordi alle har 
følelser, et handlende ego og et intellekt. Det 
skaper ubalanse å dyrke det ene fram for det 
andre, mens alle sidene bør styrkes og forstås  
i en integrert åndelig praksis. 

   Det finnes videre ikke noe grunnlag i 
tradisjonelle vediske skrifter hvor yoga har 

I og med at bevissthet ikke endres,  
er dette ikke noe 

som oppnås.
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sin opprinnelse for en slik forståelse. Tvert 
imot introduserer Bhagavad Gita to for-
mer for yoga. Jnana-yoga, for kunskapen og 
karma-yoga for handling. Det er ingen egen 
bhakti- eller raja-yoga, det er også handlinger 
og derfor karma-yoga.

  Målet med karma yoga er å forberede 
sinnet for jnana-yoga. Det er basert på for-
ståelsen av at frigjøring er ikke 
en opplevelse, men en forstå-
else. Derfor er jnana-yoga  
den høyeste og eneste yogafor-
men som fører til frigjøring.

  Sven Triers dua-
listiske syn støtter seg  
til Patanjalis yoga sutraene 
som bortsett fra å være selve 
gullstandarden for dagens 
yoga, er av samme oppfat-
ning. Her defineres yoga som 
kontroll over sinnets tankestrømmer. Dette 
oppfattes ofte som at tenkning må opphøre 
for at bevisstheten skal skinne gjennom 
og dermed oppleves. Dette fører videre til  
en kunnskapsfiendtlig holdning med en opp-
fordring til å slutte å tenke, fordi det er tan-
kene som antas å stå i veien for opplysning. 
Dette har kommet mange guruer til gode 

som utnytter ukritiske tilhengere som tilber 
dem, kaster penger etter dem, arbeider gratis 
og går til sengs med dem. 

   
TEMA I TIDEN
Ikke-dualisme og forståelse av bevissthet er 
et tema i tiden, og stadig flere er opptatt av 
denne tematikken både innenfor vitenskap 

og i åndelige kretser. Bortskjemte barn liker 
å finne ut ting selv, og mange forsøker her å 
oppfinne hjulet på nytt. Dette er imidlertid 
ikke noen ny kunnskap, men har vært tilstede 
i tusenvis av år og finner et av sine mest klare 
uttrykk i kunnskapstradisjonen vedanta. 
Dette er en levende tradisjon, som utenom 
å være basert på tekster som upanishadene, 

Bhagavad Gita og andre formidles til dags 
dato videre fra lærer til elev av personer som 
er frigjort gjennom denne kunnskapen. Ved-
anta er ikke den eneste kunnskapen som fører 
til frigjøring. Når Jesus omtaler seg som ver-
dens lys, kan mye tyde på at det henvises til at 
Kristus er bevissthet, slik Krishna for eksem-
pel entydig er det i Bhagavad Gita. Platons 

hulelignelse er også en modell 
som vitner om en ikke-dualis-
tisk forståelse av livets illusjon. 
Versjonene av virkelighetens 
ikke-dualistiske natur finnes 
i mange åndelige tradisjoner. 
Det er mange måter å tilegne 
seg denne kunnskapen, og det 
er fortsatt slik at læren kommer 
når eleven er klar. 

BEVISSTHET

Det er mange måter å tilegne seg 
denne kunnskapen, og det er 

fortsatt slik at læren kommer når 
eleven er klar.
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