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Tid er subjektiv: Det er noe merkelig 

med tid. På den ene siden kan vi opp-

leve at tiden flyr. Står vi i kø, er i et 

kjedelig møte eller venter på et forsinket fly 

snegler tiden seg avgårde. Når vi sover. Sjel-

dent går tiden fortere. Vi sovner og seks til 

åtte timer senere våkner vi som om ingenting 

har hendt i mellomtiden. Er vi absorbert i en 

virvlende dans, i alarmberedskap i en farlig 

situasjon i trafikken eller fordypet i en spen-

nende bok finnes ingen opplevelse av tid. Det 

er ikke tid eller plass til å tenke eller oppleve 

tid. Tid er en subjektiv opplevelse. 

Barn opplever tiden forskjellig enn voksne. 

I barndommen varte sommerferien en evig-

het. Det var uendelig lenge til julaften og selv 

en kort biltur var mer enn nok til å kjede 

vettet av seg. Etter som årene går oppleves 

tiden ofte å gå stadig fortere. Tiden er som et 

timeglass hvor sanden renner ut stadig ras-

kere inntil tiden er ute.

Skal vi nå et fly, en buss eller vekkerklokken 

ringer er tiden plutselig ikke subjektiv len-

ger. Tiden blir veldig virkelig, lik for alle og 

en objektiv realitet. På et bestemt tidspunkt 

blåser konduktøren i fløyten og toget forlater 

perrongen. Enten med deg ombord eller stå-

ende med kofferten i hånden speidende etter 

toget som forsvinner i det fjerne. Ingen god 

følelse. 

HAVET OG BØLGENE

«I begynnelsen skapte Gud himmelen og Jor-

den.» Slik lyder den første setningen i Bibelen. 

Det er vel og bra at det var en begynnelse, 

men hva var før det? Dersom Gud skapte ver-

den, må jo Gud ha eksistert også før han gikk 

i gang med dette byggverket. Det som har en 

begynnelse må jo ha en slutt. Det som fødes 

vil før eller senere dø. Noe som begynner på 

et bestemt tidspunkt, må også opphøre på et 

bestemt tidspunkt. Verden er en skapelse en 

begynnelse, varighet og slutt. 

Vi står her overfor to dimensjoner av til-

værelsen. På den ene siden Gud eller tidløs 

væren uten tid og eller fysisk form. På den 

andre siden en skapt verden med lokalitet, 

avgrensning og fysisk form innenfor tid og 

rom. 

For å anskueliggjøre dette kan vi forestille 

oss et uendelig hav. Det vil si, alt som finnes 

er enorme vannmasser i alle retninger. Dette 

er før noe som helst er skapt. Det er ingen 

verden, planter, fjell, dyr eller mennesker. Det 

er ingenting. Vannet står helt stille. Ser en inn 

i disse vannmassene er det absolutt ingenting 

å oppleve. Vi kan kalle dette Gud, bevissthet, 

eksistens, væren eller ubegrenset potensiali-

tet. Gud er altså ikke en stor person, om noen 

skulle være i tvil.

Av uforklarlige grunner oppstår en bølge 

på havet. Den har en begynnelse, varighet og 

slutt. Nå er det plutselig noe å observere. Bøl-

gen er et objekt med fysisk form, lokalitet og 

eksisterer i tid og rom. Bølgen oppstod ved at 

havet kom i bevegelse. For å få bevegelse må 

det være energi. Energi oppstår av polaritet 

og spenning mellom to krefter. I Bibelen kal-

les det for Himmel og Jord, i andre mytolo-

gier yin og yang, ånd og materie, maskulint 

og feminint, shiva og shakti eller som i elek-

trisitet, pluss og minus. 

«I begynnelsen var Tao, det ene. Det ene 

delte seg i to. De to delte seg til de ti tusen ting.» 

Slik uttrykkes det i taoismen. Ut fra den opp-

rinnelige bølgen oppstår komplekse mønstre 

og verden eller dette eksistensplanet tar form. 

Det er delte meninger om dette fremkommer 

gjennom evolusjon og utvikling, eller om ver-

den oppstår som en projeksjon slik en setter 

på en film med full rollebesetning, innred-

Tiden går og evigheten består

 

hva er egentlig tid?
Vi sier at tiden går, mens i Østen sier de at tiden kommer?  

Hvis tiden kommer og går, hvor går den hen? Hvor blir tiden av? 
Finnes det overhodet tid? Her kan du lese om tiden,  

– hvis du har tid…
–
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ning, kulisser og komplett fra første stund. 

Den siste forklaringen løser slike problemer 

som hvem var mor til den første kvinnen, 

eller om hønen kom før egget.

Gud eller eksistens finnes i to tilstander 

samtidig, med eller uten form. Forholdet er 

som bølgene i forhold til havet. Havet er årsak 

og bølgene en effekt. Årsaken er uavhengig av 

bølgene, men bølgene kan ikke eksistere uten 

en årsak. Effekten er årsaken i en annen form.

Eksistens er ikke mulig uten bevissthet. 

Eksistens gir ingen mening uten viten om at 

noe eksisterer. Bevissthet er ikke mulig uten 

eksistens. For å være bevisst må jeg nødven-

digvis eksistere. Bevissthet og eksistens syno-

nymt. Eksistens uten et objekt er bevissthet. 

Eksistens med et objekt er en opplevelse.

HVEM ER JEG?

Hvor er jeg i dette havet? Står jeg utenfor og 

observerer? Finnes det en virkelighet utenfor 

denne hvor denne virkeligheten kan observe-

res? Det finnes kun én virkelighet. Det finnes 

ingen adskilthet. Alt er én ikke-dualistisk vir-

kelighet. Alle fenomener er bølger på havet. 

Som menneske blir jeg født i en kropp. Krop-

pen har en begynnelse, varighet og slutt. Men 

hva med jeg som vet om denne kroppen og 

kan oppleve tankene, følelsene og alle opple-

velsene som kommer og går? 

Alle opplevelser er objekter, med lokalitet i 

tid og rom. Men jeg er et subjekt. Subjektet er 

eksistens og bevissthet. Det er en dimensjon i 

meg som ikke eksisterer i tid eller rom. Jeg er 

havet og alt annet jeg opplever er bølger på 

havet. Den samme modellen av havet og bøl-

gene finnes i meg. Jeg er utenfor tid. Kroppen, 

tankene, følelsene og livet eksisterer i tid, men 

jeg, som vet om alt dette, er tidløs.

Det er nødt å være et fast punkt som refe-

ranse for all forandring og bevegelse. Jeg ville 

ikke kunne ha noen opplevelse av at jeg blir 

eldre og forandrer meg hvis det ikke kan ses i 

forhold til noe i meg som ikke forandrer seg. 

Jeg har jo alltid vært den samme. Den gang 

jeg var liten, ungdom, voksen og den jeg er 

akkurat nå. Kroppen forandrer seg, men jeg, 

den jeg egentlig er, subjektet, forandrer seg 

ikke.  Jeg er det som aldri forandrer seg, i en 

alltid forandrende verden. 

VERDEN SOM ILLUSJON

Verden er ikke virkelig i betydningen av noe 

som ikke forandrer seg. Verden eksisterer for 

all del. Men det gjør også en drøm om nat-

ten. En film på kino eller minnene fra siste 

sommer. Verden er som bølgene på havet 

i konstant forandring. Verden er som et 

musikkstykke. Det kan kun oppleves så lenge 

musikken spiller. Vi kan ikke fastholde verken 

et øyeblikk eller en tone i musikken fordi det 

var så vidunderlig eller tonen så vakker.

  Det er derfor tiden virker så uhåndgri-

pelig. Den kan ikke fastholdes. Dagen i går 

er borte vekk. Likeledes livet ditt fram til nå, 

det er også borte. Om livet var virkelig skulle 

en tro at gårsdagen kan hentes fram igjen, at 

snøen som falt i fjor fantes et sted. Men livet 

er denne strømmen av bevegelse, alltid i for-

andring. Men jeg som vet om denne forand-

ringen, er alltid den samme. Jeg er virkelig.

Denne dimensjonen av meg er det næreste 

av det nære, men sjeldent legger merke til. 

Vi fortaper oss i opplevelsene og glemmer å 

legge merke til den som er klar over at jeg 

opplever. Når du leser denne teksten, ser du 

bokstaver og bilder på en side. Men det er en 

ting til du ikke legger merke til, men som er 

helt vesentlig for å kunne lese videre. Det er 

lyset. Om det ikke hadde vært lys ville du ikke 

sett noen ting. Bevissthet er det som gir lys 
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til opplevelsene og gjør det mulig å oppleve 

noe som helst.

DET VANSKELIGE ØYEBLIKKET

Et hjul inneholder disse to dimensjonene. 

I periferien er hjulet i rask bevegelse, mens 

navet er alltid stille. Opplevelsene er som et 

hjul. Jo, lenger ut mot periferien jeg retter 

min oppmerksomhet, jo lenger fjerner jeg 

meg fra min essens av stillestående væren. Jo, 

mer kaotisk, heseblesende og stresset opple-

ves livet. Meditasjon er en praksis av å vende 

oppmerksomheten tilbake til det stille stedet 

i orkanens øye hvor ingenting forandrer seg 

og hvor tid ikke lenger finnes. Mediter gjerne 

på at det finnes ingen tid og merk effekten av 

"instant" indre ro.

Noe misforstått uttrykkes det i det popu-

lære slagordet om å være tilstede i øyeblikket. 

Problemet med dette er at det finnes ingen 

andre steder å være til stede. Øyeblikket er 

alt som er. Dersom jeg tenker på fortiden 

eller framtiden så skjer det i øyeblikket. Det 

er ingen grunn til å få skyldfølelse ved å tenke 

på verken fortid eller framtid. Dette evange-

liet har nærmest blitt en ny religion hvor de 

to største syndene er å tenke på fortiden eller 

framtiden. Pluss det frustrerende når en kon-

staterer at nå er jeg virkelig til stede i øyeblik-

ket, så er øyeblikket allerede forsvunnet. 

Mange forestiller seg øyeblikket som veldig 

kort tid. Noe som kan presses inn mellom 

fortiden og framtiden et sted. Men det fin-

nes ingen slike grenser. Det er ikke noe skille 

hvor fortiden slutter, øyeblikket begynner og 

framtiden fortsetter. Øyeblikket eksisterer 

ikke i tid. 

Den samme feilen begås i den andre ytter-

ligheten, evigheten. Slik øyeblikket bare er et 

blunk er evigheten uendelig lang tid. Det er 

den samme kortslutningen fordi heller ikke 

i evighet finnes tid. Evighet og øyeblikket er 

identisk. Vi bør heller være til stede i evighe-

ten. Det gir langt mer mening.

TIDSKLEMMEN

Et annet problem med øyeblikket er at det er 

sjeldent bra nok. Det bør alltid være bedre, 

annerledes eller noe nytt. Når jeg identifiserer 

meg med den personen som eksisterer i tid 

med en kropp og et liv med en begynnelse 

og slutt er jeg per definisjon mangelfull. Jeg 

plages av en eksistensiell tomhet og opplever 

meg isolert og adskilt fra verden omkring 

meg. Uunngåelig følger dette med et dualis-

tisk syn på meg selv og verden.   

Når jeg blir født våkner jeg opp i denne 

verden som upersonlig bevissthet. Jeg opp-

lever enda ingen forskjell på tommelfinge-

ren og dynen. Alt er bare én stor helhet av 

opplevelser. Sinnet har enda ikke krystallisert 

et ego til å ta eierskap over verken kroppen 

eller opplevelsene. Men etterhvert forteller 

alle meg hvor spesiell jeg er, og til slutt blir 

jeg overbevist om at jeg er en bestemt per-

son med et navn, personlighet, relasjoner, 

nasjonalitet, kjønn, alder, jobb og et sted å bo. 

Dette er en mental konstruksjon, en oppdik-

tet historie og en fantasi hvor jeg blir en fange 

i mitt eget mentale fengsel. Åndelig utvikling 

er å frigjøre seg fra dette fangenskapet.

Fordi jeg føler meg mangelfull, leter jeg 

utenfor meg selv etter opplevelser jeg tror kan 

gi meg tilfredstillelse og lykke. Det virker en 

kort stund, men tilfredstillelse går alltid over 

og etterlater savn og smerte etter å oppleve 

det gang til. Slik blir livet et hamsterhjul av 

lengsel og tilfredstillelse, ny lengsel og ny til-

fredstillelse og gir aldri varig tilfredshet.

Det jeg leter etter har jeg allerede. Lykken 

jeg søker er i min egen tidløshet hvis natur 

er ubegrenset lykke. Tilgangen på denne lyk-

ken begrenses av min følelse av mangel slik 

skyene dekker for solen. I de korte øyeblik-

kene når jeg får det jeg vil ha, blir jeg genuint 

lykkelig. Da forsvinner mangelen og lykken 

som er der hele tiden skinner gjennom. Å løse 

dette problemet krever å forstå hvem jeg er. 

Oppheve det dualistiske synet og lete etter 

lykken rett sted i min tidløse væren. Der er 

jeg hel, komplett og alt som er. Hvordan kan 

jeg mangle noe?

"Alle disse dagene som kom og gikk,  
ikke visste jeg at det var livet."
– Stig Johansson
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OBJEKTIV TID

Å være tilstede i min tidløse væren hjelper 

oss lite når vi skal nå en tidsfrist, være på et 

bestemt sted og innfinne oss til avtalt tid. For 

ikke å snakke om når sanden i livets time-

glass renner ut. Når den skumle mannen med 

ljåen banker på døren og sier at tiden er ute. 

Da møter vi objektiv tid. En overmakt vi må 

underkaste oss og respektere.

Selv om livet er en illusjon, en drømme-

verden og et dataspill, er det ikke jeg som har 

laget spillet. Livet er Guds drama i betydnin-

gen av den totale bevissthetens drømmever-

den som vi lever i. Bevisstheten i meg er ikke 

den totale bevisstheten, men en refleksjon 

slik solstrålene er del av solen. Derfor må jeg 

avfinne meg med min begrensning og delta i 

spillet og akseptere spillereglene hvor tid og 

rom er de to viktigste koordinatene. 

Objektiv tid måles i forhold til solen, 

månen og stjernenes bevegelser. Døgnet 

inndeles i natt og dag, i timer, dager, uker, år, 

århundre, tidsaldre og enda større sykluser ut 

over det. Solsystemet er verdens klokke. Den 

definerer tiden og er hva vi lager kalendere i 

forhold til. Astrologi, astronomi og studier 

av stjernehimmelen er derfor essensielt for å 

følge med på tiden og er i mange kulturer og 

sivilisasjoner den opprinnelige vitenskapen. 

Den samme polariteten mellom motsatte 

krefter som i livets skapelse skjer også i en 

datamaskin. Dataverdenen oppstår fra to tall, 

1 og 0. De komplekse matematiske kombina-

sjonene av disse digitale impulsene skaper alt 

som oppleves på en dataskjerm. Det samme 

kan vi forestille oss skjer i vår verden. Hvor 

de matematiske kombinasjonene mellom 

stjerner og planeter er selve "dataspråket" i 

vår virtuelle verden. Til forskjell fra datamas-

kiner, med langt høyere oppløsning og så god 

grafikk at de fleste tror det er virkelig. 

TID HAR KVALITET

I studiet av astrologi oppdages en dimensjon 

hvor tid ikke bare er kvantitativ og objektiv, 

men tid har også kvalitet. Zodiaken og de 

12 stjernetegnene er en syklus av tid fra en 

begynnelse i Værens tegn om våren og til det 

siste tegnet Fiskene på slutten av vinteren. 

Det er en syklus av naturen og alle livsfor-

mers fødsel, varighet og død. Hvor vi er i 

denne syklusen gir en egen følelse, stemning 

og energi som de sensitive kan merke, og 

som liv, planter, dyr, mennesker og hendel-

ser påvirkes av.

Solsystemet er ikke en mekanisk klokke, 

men verden har sjel. Det er en iboende intel-

ligens i naturen og i alt levende. Stjerner 

og planeter er ikke noe unntak. Verden er 

Gud i fysisk form. Å forholde seg til tid med 

kjennskap til astrologi kan bli en dyp indre 

oppdagelsesreise. Alle har imidlertid en nær 

relasjon til stjernehimmelens forandringer. 

Dag og natt er den mest åpenbare syklusen 

som styrer våre liv. Vi merker en helt annen 

tid, stemning og atmosfære om dagen enn 

vi gjør om natten. Vi merker stjernetegnene 

gjennom årstidene og mange er sensitive 

for månens forandringer gjennom månesy-

klusen. Astrologi skraper bare overflaten av 

denne iboende kunnskapen av livets algebra 

hvor alt står skrevet i stjernene.

ALT TIL SIN TID

Tid har flere dimensjoner. Tid finnes i to 

utgaver som umanifestert og manifestert. 

Eller som tidløshet, evighet og øyeblikket og 

tid som forandring. Tid er subjektiv slik vi 

opplever den i våre liv. Tid er objektiv som 

klokken på veggen og bussrutene. Videre har 

tid en dypere dimensjon av kvalitet som gjør 

tiden levende. 

Tiden går, men evigheten består. Vi må 

kunne romme begge disse dimensjonene 

om vi vil forstå oss selv og verden vi lever 

i. Dypest sett er vi fri fra tid. I jeg er, finnes 

ingen tid. Livet er en strøm av bevegelse som 

vi fanges i om vi tror den er virkelig. Slik 

musikk er ment som underholdning gjelder 

dette også for livet. Men Gud er en komiker, 

med et publikum for nervøst til å le. 
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