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Artiklen baserer sig fortrinsvis på Deepak 

Chopras: ”Krop uden alder. Sind uden tid.” Ud-

givet på Borgen 1999. Oprindeligt på engelsk 

1993, ”Ageless body, timeless mind. The quan-

tum alternative to growing old”.

Den beskriver væsentlige ting man kan gøre 

kropsligt og psykologisk / bevidsthedsmæs-

sigt, for at aldring og forfald går langsommere.

Om end bogen efterhånden har nogle år på ba-

gen, så understøtter og bekræfter nyere forsk-

ning bogens grundlæggende budskaber, der er 

en syntese af nyere videnskabelige fund især 

inden for kvantefysikken og årtusind gammel 

visdom fra den indiske filosofi, vedanta. Hvor 

der står sidetalshenvisning uden sædvanlig 

forfatter, titel og årstal, er henvisningen til 

denne bog. 

KRONOLOGISK ALDER:  Hvor gammel man er ud fra kalenderen.

BIOLOGISK ALDER: Hvor gammel kroppen er ud fra vigtige livstegn og cellulære processer.

PSYKOLOGISK ALDER:  Hvor gammel man føler sig bevidsthedsmæssigt.
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KAP
01

KROPPEN

Der findes en lang række fysiske forhold, der 

ændrer sig med alderen, hvis man ikke gør 

noget aktivt for at modvirke det. Musklerne 

forfalder, stofskiftet bliver lavere, kroppen op-

lagrer mere fedt, blodtrykket stiger. Tidligere 

troede man, at det var alderstegn, som man 

blot måtte acceptere. 

Forskning viser imidlertid, at med den rette 

form for fysisk aktivitet og med villigheden til 

at arbejde med et åbent og fleksibelt sind, er 

der en lang række biologiske markører, vi kan 

påvirke positivt, så kroppen fysisk måles som 

væsentlig yngre, end man kronologisk er. 

Biologiske aldersmarkører der er 
reversible
• Muskelmasse og styrke

• Grundlæggende stofskifte

• Kropsfedt

• Aerob kapacitet

• Blodtryk

• Blodsukkertolerance

• Kolesterol/HDL-forhold

• Knogletæthed

• Regulering af legemstemperatur (s. 139)

Muskelmasse har langt større ansvar for krop-

pens samlede vitalitet, end hidtil antaget. Hvis 

muskelmassen øges, vil adskillige af de næst 

nævnte aldersmarkører automatisk følge po-

sitivt med, f.eks. stimuleres centralnervesy-

stemet, så motorikken forbedres.

KROPPEN

6
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Muskelmasse kan øges hele livet
Chopra fremhæver et eksperiment, hvor ældre 

mænd blev sat til at træne muskelmasse syste-

matisk. 

Mænd mellem 60-72 blev sat til at træne 3 gan-

ge om ugen i 3 måneder. 

(Eksperimentet blev lavet ved Tufts University 

af William Evans og Brian Rosenberg, der skrev 

bogen ”Biomarkers” på basis af projektet). 

Styrken tiltog i dramatisk grad. Adskillige af 

mændene blev stærkere end en tilsvarende 25-

årig. 

Andre biomarkører fulgte med, da muskel-

massen steg: Blodtryk og blodsukkertolerance 

forbedredes, stofskifte blev rettet op, tempe-

raturregulering stabiliseredes. Gruppen følte 

sig yngre og havde det bedre med sig selv end i 

årevis (s. 142).

Derudover har motion en kvanteeffekt, uanset 

hvor meget og lidt, man gør, ved at give kroppen 

chance for at genoprette de finere funktionsni-

veauer (mere om disse senere).

 

Sengeleje accelererer aldring kraftigt
I et ældre forsøg undersøgte Bengt Saltin og 

kolleger, hvad der sker ved totalt sengeleje. 

Unge mænd, både nogle i god form og nogle i 

dårlig form, skulle blive i sengen 24 timer i døg-

net i 3 uger. Uanset oprindelig fysisk kondition 

havde mændene på blot disse tre uger pådraget 

sig en nedgang i aerob kapacitet, der svarede til 

tyve års aldring (s. 143). 

Den kvantemekaniske krop 
Endnu mere fascinerende var, at når forsøgs-

personerne fik lov at stå ud af sengen i 5 minut-

ter om dagen, blev næsten hele funktionstabet 

forhindret.  Den blotte udsættelse for en kvan-

tekraft, tyngdekraften, satte kroppene i stand 

til at forblive normale. (Saltin B, Blomqvist G, 

Mitchell JH, Johnson RL Jr, Wildenthal K, Chap-

man CB. Circulation [1968, 38(5 Suppl):VII1-78] 

Response to exercise after bed rest and after 

training. (PMID:5696236)).

I et andet forsøg af Evans og Rosenberg målte 

man knogletæthed hos kvindelige løbere. Ikke 

blot benknoglerne havde som følge af løbet 

større tæthed, også underarmsknoglerne, der 

ikke blev trænet, havde denne større tæthed. 

I kvantesprog kan man sige, at alt vi gør, der 

fremmer opbygning, kropsligt såvel som men-

talt, er gavnligt på alle planer i kroppen og i sin-

det. 

 

Balance = at besejre entropi 
I Chopra’sk forstand handler balance om at 

sætte krop og sind i en tilstand, hvor entropi-

en besejres: Hvis den naturlige nedbrydning af 

kroppen over tid, der kaldes en entropisk pro-

ces, skal vendes, så kroppen forbliver i balance, 

kræves grundlæggende at man sætter ind på 4 

punkter:

• Mådehold

• Regelmæssighed

• Hvile

• Aktivitet

 

Opbygning bliver således til i en balance-

ret bestræbelse mellem aktivitet og hvile. 

Under selve muskeltræningen nedbrydes 

musklerne; det er i hviletiden bagefter, at 

musklerne genopbygger sig på et højere 

niveau end før. Dyb hvile giver således 

bedre muskelopbygning, end hvis man 

fortsat er aktiv eller anspændt. Høj aktivi-

tet giver modsat bedre fysiske betingelser 

for dyb hvile. En positiv cirkel – eller en 

ond cirkel – er det, man kan skabe for sig 

selv.  



10

KAP
02

Helheden;  
den kvantemekaniske  
virkelighedsopfattelse

Livsstilsbetingelser for positiv aldring 
og helbredstilstand
En balanceret levevis er et vigtigt skridt i ret-

ning af at forhale aldringsprocessen. 

I oversigt er følgende livsstilsrelaterede punk-

ter de væsentligste:

• 7-8 timers søvn hver nat

• Morgenmad hver dag

• Ikke spise mellem måltiderne

• Normal vægt – dvs. ikke mere end 5% under-  

   vægtig og ikke mere end 10-15% overvægtig

• Regelmæssig, daglig fysisk aktivitet

• Moderat alkoholforbrug – dvs. ikke mere end

   en eller to genstande om dagen

• Ingen cigaretrygning (s. 148).

11
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Det kvantemekaniske paradigme
Der er en tilgrundliggende overbevisning, også 

kaldet et paradigme, der ligger bag den overbe-

visning, at den egentlige styring ligger på dette 

niveau. I oversigt er paradigmet (s. 115-116):

1.  Der findes ingen objektiv verden uafhængig 

     af betragteren.

2.  Vore kroppe er sammensat af energi og 

     information.

3.  Sindet og kroppen er et uadskilleligt hele.

4.  Kroppens biokemi er et produkt af bevidst-

    heden.

5.  Sansning er et indlært fænomen.

6.  Intelligensimpulser skaber hvert sekund  

 ens krop på ny.

7.  Selvom vi alle fremstår som tilsyneladende 

     isolerede individer, er vi alle forbundet til 

     intelligensmønstre, der styrer hele kosmos.

8.  Tiden er ikke absolut.

9.  Hver af os bebor en virkelighed, der ligger 

     hinsides al forandring. Oplevelsen af denne 

     virkelighed bringer forandring under vores 

     kontrol.

10. Vi er ikke ofre for alderdom, sygdom og 

     død. De fænomener er en del af sceneriet,  

 ikke af betragteren, som er immun over for  

 enhver form for forandring .

Hvert af disse punkter kunne underlægges en 

uddybning og diskussion, hvilket imidlertid lig-

ger uden for artiklens ramme at foretage. Hvis 

vi for nu antager, at dette paradigme faktisk er 

sandt, så kan man, udover de allerede nævnte 

initiativer, påvirke sin biologiske aldring på en 

række psykologiske måder ved at arbejde foku-

seret med sin bevidsthed. 

Ud fra dette paradigme, at krop, sind og sjæl er 

ét sammenhængende hele, og at ”virkelighe-

den” starter på kvanteniveau, så er der følgende 

erkendelser, det kan være relevant at gentage 

for sig selv.

Fem erkendelser, entropien ikke kan nå
1.  Jeg er en Sjæl.

2.  Dette øjeblik er som det skal være.

3.  Uvished hører med til tingenes store 

      sammenhæng.

4.  Forandring er gennemtrængt af ikke-

      forandring.

5.  Entropien rummer ingen trussel, for den er  

 styret af en uendelig organiserende kraft  

 (s. 185).

 

Hemmeligheden ved at holde aldersned-

brydningen stangen, skal findes på det 

”usynlige” plan, altså på kvanteniveau, 

hvor intelligensen til stadighed bevarer 

livets balance. 

De ting, der er nævnt indtil nu, kan de fleste 

blive enige om, er vigtige for sundhed og triv-

sel. Dér hvor Chopra tager tingene et skridt dy-

bere, er ved at beskrive menneskets eksistens 

på kvanteniveau, dvs. det allermindste fysiske 

niveau, som vi kender til.

Menneskekroppen trives med orden, men det 

endelige ansvar for at skabe orden ud af kaos 

ligger hos den enkelte celle. 

HELHEDEN:  
Den kvantemekaniske virkelighedsopfattelse
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KAP
03

Bevidstheden

14

Det, som Chopra altså antager er, at al ”vir-

kelighed” starter på bevidsthedens niveau. Jo 

mere vi kan dykke ind i et felt af ”uendelige mu-

ligheder”, dvs. bagom krop, tanke og følelse, jo 

mere er vi i stand til at skabe præcis den form 

for virkelighed, vi kunne ønske os. 

Det første sted at starte er hvad angår vore 

overbevisninger. Følgende betragter vi typisk 

som faste sandheder:

1. Det er naturligt at ældes – alle organismer  

 ældes og dør.

2. Det er uundgåeligt at ældes – det kan ikke  

 forhindres.

3. Det er normalt at ældes – det påvirker stort 

 set alle i samme grad.

4. Aldring er genetisk bestemt – jeg kommer 

 sikkert til at leve lige så længe som mine 

 forældre og bedsteforældre.

5. Aldring er smertefuld – den fører til fysisk 

 og psykisk lidelse.

6. Aldring er universel – entropiens lov får alle  

 ordnede systemer til at slides og gå i forfald.

7 Aldring er dødbringende – vi ældes og dør 

 alle sammen (s. 71).

BEVIDSTHEDEN 
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Modargumenter i forhold til disse over-
bevisninger 
Ad 1. Det er naturligt at ældes - men der er 

organismer, der ikke gør det, f.eks. encellede 

amøber og visse typer alger. Der er også dele af 

mennesket, der ikke ældes, f.eks. følelser, ego, 

personlighedstype, IK – men også store dele 

af DNA’en. Ligesom at kroppens vand (70% af 

kroppen) og mineralerne udskiftes i et tempo, 

så de altid er ”nye”.

Ad 2. Det er uundgåeligt at ældes – men æn-

dringer i hormonbalancen (som kan skyldes 

godt humør, forelskelse, solskin etc.) kan med-

føre, at kroppen fysisk set er yngre i dag, end 

den var for f.eks. ½ år siden.

Ad 3. Det er normalt at ældes – men der er in-

gen normalkurve for aldring. Nogle mennesker 

går totalt fri af visse alderssymptomer, mens 

andre påvirkes længe før alderdommen over-

hovedet sætter ind.

Ad 4. Aldring rummer en genetisk komponent 

- men livsstil menes at have langt større betyd-

ning. F.eks. kan en sund 100-årig være yngre 

end en usund 60-årig ud fra en lang række bio-

logiske aldersmarkører og psykologisk set.

Ad 5. Det er ofte smertefuldt at ældes, både 

fysisk og psykisk - men det skyldes imidlertid 

ikke selve aldringsprocessen, men de mange 

sygdomme, der rammer ældre. Mange af de 

sygdomme kan forebygges.

Ad 6. Aldring er tilsyneladende universel, for 

alle ordnede systemer nedbrydes med tiden – 

men vore kroppe er overordentlig modstands-

dygtige heroverfor. Væv og organer kunne uden 

negative indre og ydre påvirkninger holde 115-

130 år.

Ad 7. Aldringsprocessen ender med døden - 

men i langt de fleste tilfælde er dødsårsagen 

ikke alderdom, men sygdomme. Nogle få ældre 

dør, fordi de er ”mætte af dage”; de beslutter 

sig for at stoppe med at spise og drikke – og får 

en fredfyldt og viljesbestemt død (s. 72).

Mentale påmindelser
Gør dig en række mentale påmindelser for at 

imødegå de gamle såkaldte sandheder:

• Jeg er ikke mine atomer, de kommer og går.

• Jeg er ikke mine tanker, de kommer og går.

• Jeg er ikke mit ego, mit billede af mig 

    selv ændrer sig.

• Jeg er over og hinsides disse; jeg er vidnet, 

    fortolkeren, selvet hinsides selvbilledet. 

    Dette selv er uden alder og tidløst.

Psykosociale faktorer, der påvirker  
aldring negativt
En lang række psykosociale faktorer får ald-

ringsprocessen til at speede voldsomt op. 

Kunne vi individuelt og kulturelt tage vare på at 

forebygge og behandle en række af disse fak-

torer, ville vi kunne øge livslængde og -kvalitet 

væsentligt. 

De faktorer, der speeder aldringsprocessen er 

bl.a.:

• Depression

• Manglende evne til at udtrykke følelser

• Ensomhed

• Mangel på regelmæssig dagsrytme

• Mangel på regelmæssig arbejdsrytme

• Vanemæssig bekymring

• Irritabilitet, at have let til vrede eller være  

    ude af stand til at udtrykke vrede

• Kritik af sig selv og andre
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De komplementære faktorer gør aldringen 

langsommere. Dvs.:

• Glæde

• Tilfredshed 

• Evne til at udtrykke sine følelser

• At være del af fællesskaber

• Have en dagligdags struktur

• Fastholde troen på det gode liv

• Tilgive sig selv og andre, så skyld og skam 

   mindskes,

er nogle af de faktorer, der i høj grad holder 

os vitale, både fysisk og psykisk. Noget vi ofte 

glemmer i vores individualistiske (og måske 

endda selvcentrerede) kultur er, at vi grund-

læggende er gruppelevende dyr. 

Dyr, der næres af at være del af større fælles-

skaber, dyr der næres af at være nyttige og me-

ningsfulde for andre. Vi næres af fysisk kontakt, 

af at leve i kærlige relationer på alle mulige 

måder.  

Mennesker der mister en ægtefælle, ikke får 

mulighed for eller evner at være aktive på ar-

bejdsmarkedet, ikke ser deres børn og børne-

børn særlig meget, eller som ikke laver frivilligt 

arbejde, visner.

Genkald dig billeder af mennesker, der er ældet 

på en yndefuld måde og som udtrykker fleksibi-

litet og overskud kontra mennesker, der stivner 

i en bitter eller depressiv form. Et kærligt og 

åbent menneske vil ældes på en smuk måde

.

Chopra resummerer (s. 84) et interessant eks-

periment udført af psykolog ved University of 

California, Larry Scherwitz, hvor han optog næ-

sten 600 mænds samtaler på bånd; en tredje-

del led af hjertesygdom, resten var raske. Han 

lyttede til båndene og talte, hvor mange gange 

hver enkelt brugte ordene jeg, mig og mit. Han 

sammenholdt resultaterne med hyppigheden 

af hjertesygdom og fandt, at mænd, der brugte 

første person pronomenet mest, løb størst ri-

siko for hjertebesvær. Han fulgte forsøgsperso-

nerne adskillige år; jo mere et menneske talte 

om sig selv, jo større var sandsynligheden for, 

at han fik et hjerteanfald. Scherwitz konklude-

rede, at modgiften består i al sin enkelthed i at 

være mere givende, lytte opmærksomt når an-

dre taler, give sin tid og energi til andre, lade 

andre få deres vilje, gøre ting af andre grunde 

end blot for sin egen skyld. (Chopra formulerer 

det som at, »jo mindre man åbner sit hjerte for 

andre, jo mere lider hjertet under det«).  

Scherwitz, L., Graham 2nd, L. E., Grandits, G., Buehler, J., & 
Billings, J. (1986). Self-involvement and coronary heart di-
sease incidence in the multiple risk factor intervention trial. 
Psychosomatic medicine, 48(3), 187-199.

Krop og sind påvirker uafvendeligt 
hinanden
I et eksperiment blev et hold 75-årige isoleret i 

en uge på et hotel, hvor de blev bedt om at op-

føre sig, som om de var 55. Der blev kun spillet 

musik fra dengang. Indretningen var som den-

gang – osv… 

Da man målte på de forskellige former for aldre 

ved ugens afslutning, var gruppen yngre på de 

biologiske markører, f.eks. hukommelse, ma-

nuelle færdigheder og blodtryk. Sågar var stive 

fingerled blevet mere fleksible, fingrene længe-

re, holdningen var blevet rankere, muskelstyr-

ken bedre (til trods for at de ikke praktiserede 

mere og systematisk motion), og endelig var 

syn og hørelse forbedret.

Med andre ord: Ung opførsel skaber ung biologi 

(s.105).

I korthed kan det siges, at vi forbliver vi-

tale, hvis vi er uegennytte og får lejlighed 

til at drage omsorg for andre levende væ-

sener. 
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Stress og aldring
Hver gang stress får skylden for en sygdom, 

drager folk den forhastede slutning, at proble-

met består i for meget stress, men fejlen ligger 

faktisk i organismens modstandskraft. Der er 3 

faser i en stress-reaktion:

1. Den stressende begivenhed

2. Den indre opfattelse af den

3. Kroppens reaktion

Det, der gør stressreaktionen så vanskelig at 

håndtere, er, at når den først er begyndt, har 

sindet ingen kontrol over den. Bemærk at det 

er den personlige måde, hvorpå vi filtrerer alle 

begivenheder, der afgør, hvor stressende de 

er. Grundlæggende er ydre stressfaktorer kun 

udløsende mekanismer. Hvis man ikke føler sig 

ramt, er der ingen stress. En myte er, at nogen 

trives med stress. Det der i virkeligheden sker 

er, at de ikke rammes af stress. Ingen kan trives 

med, at kroppen i længere tid ad gangen udskil-

ler kortisol og adrenalin; disse hormoners virk-

ning er at nedbryde væv, og vedvarende udskil-

lelse fører til sygdom. Stimuli fortolkes typisk 

som stress, når der er: 

• Manglende forudsigelighed

• Manglende kontrol

• Ingen muligheder for at få afløb for 

   frustrationen

Tilpasningsevne
En såkaldt ”naturlig” udvikling i livet er, at vi 

gør mere og mere af det, vi synes vi er gode til 

og trygge ved, og mindre af det nye. Det bliver 

grænseoverskridende at gøre nye ting, man 

måske er dårlig til. Måske især mænd vil ikke 

”falde igennem”, hvorfor de ofte bliver hjemme, 

når kvinderne melder sig til horisontudvidende 

aktiviteter. 

Det er intet mindre end katastrofalt, fordi så-

vel kroppen, især hjernen, som sindet ”stivner” 

- og aldringen tager fart. Alzheimers kan bl.a. 

accelerere af, at vi ikke får nye udfordringer. 

Den sikreste måde at holde hjernen fleksibel og 

”ung” på, dvs. hindre celledød og højne aktivite-

ten mellem allerede eksisterende hjerneceller, 

er ved at udfordre os selv på nye måder. 

En musiker vil styrke sin hjerne ved på sine 

ældre dage at lære matematiske formler. En 

bogholder kan holde hjernen toptunet og fleksi-

bel ved at lære et nyt sprog. Ligeledes vil fysisk 

aktivitet, der ikke er vanemæssig, men udfor-

drer nye bevægemåder, holde hjernen og krop-

pen ung. Badmintonspilleren vil profitere af at 

lære at danse tango. Og danseren vil styrke sin 

hjerne ved at lære at spille bordtennis. Det ud-

fordrende er selvfølgelig, at det vi lærer i en sen 

alder, bliver vi sjældent gode til. Til gengæld får 

vi lejlighed til at grine lidt af os selv og tage os 

selv lidt mindre højtideligt; og dét er også vita-

litetsskabende 

Sund tilpasningsevne er…
• At reagere kreativt på forandring

• At være fri for angst (som dræber improvisa-  

   tionsevne og kreativitet)

• En vedblivende evne til at skabe og opfinde

• En stor mængde tilpasningsenergi

• Evne til at integrere nye ting i livet

• Ønsket om at leve videre
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Meditation
Meditation betragtes af Chopra som den mest 

direkte vej til den kvantemekaniske krop, til den 

tilstand, hvor virkeligheden kan skabes på ny, 

uden fortidens betingninger og begrænsninger. 

Fysiologisk er der en lang række gunstige ef-

fekter af meditation:

• Meditation sænker den biologiske alder. 

Meditation er en sind-krop teknik der går di-

rekte til stressreaktionens rod, ved at frigøre 

erindringer om gamle stresspåvirkninger, der 

udløser ny stress. Personer der har mediteret 

gennem længere tid, har typisk et lavere cor-

tisol- og adrenalinspejl.

• Meditation er særligt derved, at nervesyste-

met går ind i en tilstand af ”hvilende opmærk-

somhed.” Sindet forbliver vågent, mens krop-

pen træder ind i en dybt afslappet tilstand. Her 

er modsætningen mellem hvile og vågenhed 

ophævet. Hviletilstanden er oven i købet ofte 

dybere end i almindelig søvn.

• Man har lavet undersøgelser af mediteren-

de, og den gennemsnitlige biologiske alder er 

mellem 5-15 år yngre end den kronologiske al-

der. Derudover har mediterende typisk væsent-

lig færre hjertesygdomme (op til 80% færre) og 

mindre kræft (op til 50%) end i kontrolgruppe.

• Der er gættet en del på, hvilke hormoner, 

der har sammenhæng hermed. Der er lavet 

forskning med et binyrebarkhormon, DHEA, 

som har vist sig at være en relevant aldersmar-

kør  (Læs Chopra s. 179-184).

  

Der er inden for mindfulness og meditations-ef-

fektforskningen sket en eksplosion i mængden 

af ny viden i både 00-erne og 10’erne, så det er 

relevant at læse nyere litteratur herom. Intet af 

den nyere forskning modsiger Chopras reflek-

sioner og forslag til øvelser, hvorfor vi fortsat 

henholder os til de i hans bog foreslåede prak-

sisser.

Man kan lave meditative øvelser, der er speci-

fikt målrettet til at udfordre ens syn på aldring, 

så man får et mere relativt forhold dertil. 

I sidste del af artiklen er der forslag til tre vidt 

forskellige meditative øvelser, du kan foretage 

for,på kvanteniveau, at udfordre og måske end-

da transformere dit syn på aldring.
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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
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Kig på billederne af disse 4 herrer; tænk over 

hvordan de på hver deres måde har set bag 

stoffets maske, står ved deres alder, er forble-

vet vitale, kreative, aktive og spredende deres 

overskud og legende visdom til andre. Måske vi 

hver især kan låne lidt inspiration til vores egen 

udfoldelse…

Samlet set…
I forhold til vort tema om aldring, hvordan skal 

dette så anvendes? 

Chopra behandler i sin bog ”Krop uden alder, 

sind uden tid” de 3 indledningsvis nævnte for-

mer for aldre.

• Kronologisk alder - hvor gammel man er ud 

   fra kalenderen

• Biologisk alder - hvor gammel kroppen er ud 

   fra vigtige livstegn og cellulære processer

• Psykologisk alder - hvor gammel man føler 

   sig

Den kronologiske alder kan vi ikke gøre noget 

ved; den er, som den er – men vi kan lade være 

med at fokusere særlig meget på den. 

Den biologiske alder kan vi påvirke ved en lang 

række sundhedsfremmende initiativer, jfr. ka-

pitel 1. I sin essens handler det om en sund 

livsstil, hvilket bl.a indebærer sund kost og 

regelmæssig motion, samt en god struktur og 

balance i hverdagen, hvad angår søvn, hvile og 

motion. 

Den psykologiske alder er for de fleste den 

største udfordring. Artiklen har beskæftiget sig 

med, hvilke psykologiske karakteristika, der 

holder aldring i ave. I sin essens handler den 

psykologiske kapacitet og sunde modning om, 

hvordan du forbrænder dine erfaringer. 

 

Med udgangspunkt i Chopras filosofi, så er den 

mest virkningsfulde anti-age strategi at gå bag-

om både krop og psyke (tanker og følelser), og 

dybere endnu til det kvantemekaniske niveau. 

Meditation er den ultimativt bedste metode til 

at nå det kvantemekaniske niveau. Det er på 

kvanteniveau,  at ikke bare forandring men de-

ciderede transformative processer sker. Der er 

beskrevet tre meditative øvelser, der tager én 

direkte til kvanteniveau.

Hvad er egentlig det ønskelige, hvad angår 

psykens udvikling? Ønsket om følelsesmæssig 

balance og bevidsthedsmæssig udvikling må al-

drig have som snævert mål at holde sig psyko-

logisk såkaldt ung; selvcentrering og overdre-

ven fokus på sig selv og sin behovsopfyldelse, 

hører det umodne unge menneske til. Så ”ung-

dommelig” psykisk set har ikke i sig selv nogen 

forbillede-værdi.

Bevidsthedsmæssig modning og udfoldelse 

fører til en visdomsbaseret, kreativ og stadig 

mere overskudsbaseret givende indstilling til 

tilværelsen og de udfordringer, den byder på. 

Det unge menneskes fleksibilitet forbliver, men 

noget kvalitativt nyt udfolder sig parallelt her-

med. 

Mennesket forbliver sundt, når det lever sam-

men med andre, og når det giver mening at 

være noget for andre mennesker uden at være 

optaget af egen vinding. - Så det psykisk sunde, 

modne menneske bliver i højere grad selvover-

skridende, jfr. også f.eks. Jungs udviklings-

teorier. At krydre modenhed og erfaring med 

ungdommens fleksibilitet og kreativitet, har 

relevans. På den måde er psykologisk sundhed 

i og for sig aldersløs – eller rettere – har alle 

aldres mest positive karakteristika i sig indfol-

det, mens man lærer at deale med aldrenes po-

tentielle svagheder og faldgruber.

Walt Disney Nelson Mandela Sean Connery Steven Spielberg

Sætter livets modstand og de følelser, der 

er forbundet dermed, sig fast som stagna-

tioner både mentalt og fysisk? Bliver din 

oplevelsesstruktur rigid? Bliver dine tan-

kemønstre firkantede? Tror du fuldt og fast 

på tiden som lineær?



OM TIME2BE

Time2be er et overflødighedshorn af inspirationer, ud-

fordringer, udforskninger, redskaber og viden inden for emn-

erne psykologi, meditation, mindfulness, yoga, simple living, 

friluftsliv, brainfood, soulfood, sanselighed, nærvær og kær-

lighed i relationer.

Redaktør Mette Kold, cand. psych., ph.d. i sundhedspsyko-

logi og meditationslærer fra The Chopra Center, har skabt         

www.time2be.dk.

Platformen er skabt ud fra værdierne: Nordisk rå ægthed, 

sundheds-psykologisk faglighed og en spirituel forholdemåde 

til livet.

På forskellige måder frygter vi fleste at blive gamle. Og især at blive gamle før tid. Artiklen 

beskriver markører og handlemuligheder i forhold til at ældes langsommere fysisk set, samt 

psykologisk bibeholde åbenhed, fleksibilitet, accept, tillid og evne til at indgå i kærlige rela-

tioner, hvilke er de væsentligste af de psykologiske aldersmarkører.

Artiklen beskriver både umiddelbare fysiske og psykiske initiativer i forhold til at ældes fysisk 

langsommere og bevidsthedsmæssigt visdomsbaseret. Dens hovedfokus er imidlertid, hvordan 

vi kan nå det kvantemekaniske niveau, og derfra dels være i kontakt med det aldersløse i os, og 

dels foretage dybtgående transformationer aldringsmæssigt set.

Artiklen baserer sig fortrinsvis på Deepak Chopras bog: »Krop uden alder. Sind uden tid«. Hans 

tese er, at al dybtgående og ægte forandring kun kan ske fra det kvantemekaniske niveau.


