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Den kommende øvelse vil givetvis være udfor-

drende for de fleste, fordi den udfordrer vores 

normale syn på verden, hvor vi belaver os på 

de fem sansers virkelighed. Nu skal vi bevæge 

os hinsides sanserne og finde et transcendent 

oplevelsesniveau, der i øvrigt ud fra et kvante-

fysisk synspunkt er mere sandt end sansernes 

verden, idet de gang på gang spiller os et puds.

Øvelsen er som følger: Se billedet af din hånd 

for dit indre øje. Forestil at du ser den gennem 

et kraftigt mikroskop, der kan gennemtrænge 

de fineste lag af materie og energi.

Det cellulære niveau: Du ser en samling indivi-

duelle celler. 

Det molekylære niveau: Hver celle er en vand-

holdig sæk proteiner, der ses som lange kæder 

af mindre molekyler, holdt sammen med usyn-

lige bånd.

Det atomare niveau: Når du rykker nærmere 

kan de se adskilte atomer af brint, kulstof, ilt 

mm.

Det subatomare niveau: Disse atomer er ikke 

faste – de er vibrerende skygger, der i mikro-

skopet ses som lyse og mørke pletter. Du er 

nået til grænsen mellem materie og energi, 

for de subatomare partikler, atomerne består 

af – hvirvlende elektroner, der danser om en 

kerne af protoner og neutroner – er ikke prik-

ker af materie. De minder mere om de lysspor 

der fremkommer, når en stjernekaster svinges 

rundt i mørket. Hvert energispor er en flygtig 

kvantebegivenhed, der dør ud så snart den be-

mærkes. 

Kvanteniveau: Nu synker du dybere ned i kvan-

terummet. Alt lys forsvinder og erstattes af ga-

bende sorte, tomme afgrunde. Du befinder dig 

et sted, hvor ikke blot materie og energi er for-

svundet, men også rum og tid. Du er alle steder 

og ingen steder. 

ØVELSE 1.  
At gennemskue stoffets maske 

Enhedsbevidsthed
Hvor skabes ”virkeligheden”? Kun på kvante-

niveauet hvor der ikke findes andet end ren in-

formation og kreativt potentiale, kan virkelighe-

den fundamentalt transformeres. Derfor, siger 

Chopra, at hvad vi virkelig gerne vil have til at 

lykkes, skal lægges som frø i kvanterummet, 

hvorfra det kan spire effektivt og uden gamle 

betingninger om, hvad der kan lade sig gøre og 

ikke lade sig gøre (s. 54-55).

Det handler den næste øvelse om. Når kvante-

feltet er stille, er det bare kvanterummet. Når 

det er aktivt, kommer det til udtryk som rum-

tid-begivenheder. 

Jorden er ét stort magnetfelt, hvor hver enkelt 

menneske, eftersom vi udsender elektromag-

netiske frekvenser, er et udtryk for det samme 

felt. 

De pulserende nervesignaler i organerne, hjer-

tecellernes elektriske ladning og det svage 

strømfelt, der omgiver hjernen, er alle udtryk 

for, at ingen er adskilt fra nogen form for energi 

i universet.  Alt der ligner adskillelse er blot et 

produkt af sansernes begrænsninger; sanserne 

er ikke kodet ind på disse energier. Det, som 

følgende øvelse giver os kontakt med er, at vi 

erfarer os selv som del af noget meget større.
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Forestil dig (eller gennemfør øvelsen bogstave-

ligt en aften) to stearinlys, der står med godt en 

meters afstand på et bord foran dig. 

For dine øjne ser de adskilte og uafhængige ud; 

men samtidig fylder deres lys rummet med fo-

toner. Hele rummet mellem dem er fyldt med 

lys og derfor er der på kvanteniveau ikke nogen 

reel adskillelse. 

Tag nu det ene lys med udenfor i mørket om af-

tenen og hold det op mod stjernerne. Godt nok 

er lysprikkerne på himlen milliarder af lysår 

væk, men på kvanteniveau er hver stjerne lige 

så forbundet med dit stearinlys, som det andet 

lys i værelset; det umådelige rum mellem dem 

indeholder energibølger, der forbinder dem. 

Når du ser på lyset og de fjerne stjerner, ram-

mes din nethinde af lysfotoner fra begge dele. 

De udløser de elektrokemiske glimt, der tilhø-

rer en anden vibrationsfrekvens end det synlige 

lys - og alligevel tilhører de det samme elektro-

magnetiske felt. 

På samme måde er du endnu et lys – eller 

stjerne – hvis lokale koncentration af materie 

og energi er én udposning i det uendelige felt, 

der omgiver og støtter dig. Parallelforskyd lys-

oplevelsen fra stearinlysene til dig selv. 

Mærk den organiske forbindelse mellem alt, 

der eksisterer (s. 56-57). 

ØVELSE 2.  
At lukke kløften

Hvem er du?
Hvem vi er, henlægger vi typisk til noget krops-

ligt ”jeg er tyk, tynd, smuk, træt, grim” etc. el-

ler til noget med vore roller: ”Jeg er mor, 48 år, 

cand. psych”. Hvad vi når frem til af svar, base-

rer sig på sindets følelser, som oftest har en ba-

sal følelsesmæssig farve. Vi ser på os selv med 

en vis form for omsorg og overbærenhed, eller 

vi er vore egne hårdeste dommere; det farver 

alle de svar, vi får i forhold til, hvem vi er. Men 

det baserer sig typisk også på intellektets og 

ego’ets ideer, forestillinger og normer om, hvad 

der er rigtigt og forkert.

Dette er selvfølgelig også til en vis grad sandt. 

Men der er flere lag i dette med, hvem vi er, si-

ger Chopra. Vi består også af det, han kalder en 

kausal krop; Sjælen eller Ånden. Han betegner 

det lag som den del af os, der er uendelig, udø-

delig. Bestående af et felt af rent potentiale, og 

ikke med de samme betingninger, der eksiste-

rer på f.eks. vore tankestrukturers niveau. 

I oversigt kan man sige, at vi kan identificere, 

hvem vi er på følgende måde:

• Fysisk

• Psykisk, dvs. i tankerne og i følelserne

• Socialt, dvs. i private og arbejdsmæssige 

   relationer

• Sjæleligt: Hvem, eller hvad ER bagom alle 

   dine labels og billeder? 

Chopra har siden bogen udkom lavet en over-

sigt, der præcist visualiserer dette:

Oversigt over ”nadi’s”, det vediske udtryk 
for de mange energibaner, der udgør vores 
mest grundlæggende niveau. Kan vi påvirke 
vore energibaner, har vi nøglen til trans-
formative ændringer.
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Timeglasmodellen - det hele menneske

Hvordan finder vi, genkender vi mere præcist den sjælelige del af os selv, hvor alle roller og  over-

fladiske betegnelser for, hvem vi er, er skrællet væk, og vi er ren kvanteenergi? Prøv øvelsen på 

næste side…

Sæt dig bekvemt i en stol og luk øjnene. Træk 

stille og langsomt vejret ind gennem næsen, 

mens du forestiller dig, at du trækker vejret fra 

et punkt uendelig langt borte. 

Se luften strømme stille mod dig fra universets 

rand. 

Pust langsomt ud, hvor du sender hvert lufta-

tom tilbage til kilden uendeligt langt borte. 

Det kan være en hjælp, hvis du forestiller dig 

en tråd, der strækker sig fra dig til de fjerneste 

egne i universet. Tråden er din kilde til luft. 

Hvis du ikke kan forestille dig det, så tænk blot 

på ordet UENDELIGT, mens du trækker vejret.

Målet er at føle hvert åndedræt som kommende 

fra kvanteniveauet - hvilket dybest set er det, 

der sker (s. 58)....!

ØVELSE 3.  
At opleve sig fra kvanteperspektiv


