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Hver bevidstheds-
tilstand sætter 
rammen for, hvad 
”virkeligheden” er. 
Og definerer der-
med forskellige 
slags oplevelser af 
livet.
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Kun hjernestammen er bevidst, dvs. »instinkthjernen« er vågen.

                                                     Man har tid-rum oplevelser, sanser farver og strukturer. Tankestrukturer, 

følelsesmæssig tilstand og kulturelle betingninger styrer, hvad der bliver ens oplevelse af en bestemt situation. 

              Omend man er tilbøjelighed til at kalde ens helt subjektive oplevelse for »ægte virkelighed«.

                                    Man får i glimt en mere direkte oplevelse af sjælen; det er som at tæppet trækkes  

              til side og man oplever »den ægte vare« af, hvad skabelsen og livet egentlig er.

                    Man har tid-rum oplevelser, sanser farver og strukturer. Det foregår udelukkende 

som indre oplevelser, der ind imellem huskes, men oftest er glemt, når man vågner.

                                                                                        Man bliver i stand til mere konsekvent at bære 

EHYLGVWKHGHQ�RP�VM OHQ�PHG�VLJ�L�HQKYHU�WLG�UXP�RSOHYHOVH��0DQ�YHG��DW�KYDG�GHU�Sn�RYHUÀDGHQ�WLOV\QHODGHQGH�����

                                        hænder én, ikke udgør den fulde fortælling. Livet er en kosmisk dans.

                                    Man bliver bevidst om, at også alle andre er »ånd i forklædning«. 

        Og man bliver i stand til at behandle dem, man relaterer til, som sådan, selv hvis 

                 de ikke selv er bevidste om, at de er sjæle i krop og sind-indpakning.

                                                                                               Man ser guddommeligheden 

i alt levende. Skabelsen i sig selv, og forbundetheden mellem alt levende er allestedsnærværende.

Kilde: Chopra Center University.

PLAKAT

https://79f01778-8633-40a8-ab57-0b29536b42f4.usrfiles.com/ugd/79f017_b06c3d4ceeeb4d2c9153bfaf04bd8dcd.pdf
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1.  Dyb søvn

• Bevidsthed? - Kun 
hjernestammen er 
aktiv, dvs. ‘instinkt-
hjernen’ dominerer. 

Billedet symboliserer lav aktivitet, kun få 
impulser sendes af sted og modtages.
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2.  Drøm

• Billeder
• Mennesker
• Lyde
• Farver
• Tid-rum oplevelser, 

som en indre 
oplevelse

• Tilsyneladende 
“ikke-virkelig”

Billedet symboliserer lidt højere aktivitet, begrænset 
af tid og rum, og udelukkende en indre oplevelse.
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3. Vågen
• Billeder, mennesker, 

lyde, farver
• Tid-rum oplevelser, som 

en ydre oplevelse
• Tilsyneladende 

“virkeligheden”. Men 
det er oversættelse af 
“kvantesuppe” ind i tid-
rum oplevelser. 
Forskellige hjerner 
fortolker forskelligt Billedet symboliserer aktivitet i et ordnet 

mønster, betinget af perception og 
kognitiv struktur.
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At identificere “sjælen” (Atma)
- broen til 4. bevidsthedstilstand

• Lyt!
• Vend opmærksomheden mod den, der lytter
• - som er lokal og ikke-lokal på samme tid: 

Var den der i går? Sidste uge? Sidste år? Når 
du bliver gammel? Som baby?

• Er den ændret? Nej.. 
• Den skal erfares!
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4. Transcendent – “Atma Darshan”

• Direkte oplevelse af 
sjælen

• GAP
• Ikke-lokal virkelighed
• Oplevelse af evighed/

aldersløshed
• Skal erfares!

Billedet symboliserer at gardinet trækkes fra i glimt, 
man aner upræcist at der er noget bagved den 
tilsyneladende virkelige virkelighed.



Syv bevidsthedstilstande 9

5.  Kosmisk– vidne til
• Simultan oplevelse af lokal 

og ikke-lokal
• ”Jeg bærer bevidstheden 

om min sjæl med mig, 
hvor jeg går”

• Den tidløse faktor i 
hver tid-bundet 
oplevelse

• Opleveren bliver aldrig 
overskygget af oplevelsen

Billedet symboliserer at både rollespillet bevidnes 
klart, og sjælen bagved erkendes tydeligt.
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At spille roller

• Vores skæbne er at spille uendelig 
mange roller (og det er ok!)

• Sjælen er vidnet til de mange 
roller, man spiller

• Der findes ikke længere et ”mig”
• Nyd hver rolle og oplevelse! Der er 

altid en ny rolle at spille
• Bliv ikke overskygget af tiden og 

historien
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6.  Guddommelig – “You too”

• Man kan i andre se 
både deres lokale og 
ikke-lokale virkelighed

• Man kan se ”det kos-
miske drama”

• Man kan se den samme 
uendelighed i andre, 
som man kan se i sig selv

Billedet symboliserer at man genkender andre som 
både rollespillere og sjæle. Man erfarer overflade 
og dybde på samme tid.
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7. Forenet – ét med alt

• Man ser guddomme-
ligheden i alt levende

• Skabelsen i sig selv -
• og forbundetheden 

mellem alt levende er 
allestedsnærværende

• Forenethedsbevidst-
heden i én spreder 
sig i omgivelserne

Billedet symboliserer enhedsbevidsthed.
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I beskrivelse
1. Dyb søvn. På et eller andet niveau er vi bevidste i den allermest primitive del af 
hjernen, i hjernestammen. Det er en sløv bevidsthedstilstand, den mest ubevidste af 
vore bevidsthedstilstande overhovedet. 

2. Drøm. Vi vågner fra dyb søvn, og vi oplever drømme. Vi oplever farver og drømme 
erfares som tid-rum-oplevelser. Vi er en lille smule mere årvågne. Når vi kigger tilbage 
på drømmen siger vi, at den ikke var ægte, ingen realitet havde, at den blev skabt i 
fantasien.

3. Vågen. Ud fra et spirituelt perspektiv er der ikke væsentlig forskel mellem 
drømmesøvn og vågen bevidsthed. Kun den at drømmesøvn er en udelukkende indre 
oplevet oversættelse af tid-rum oplevelser, mens vågen bevidsthed er en ud i verden 
projiceret og subjektiv oversættelse af ’kvantesuppen’. Uden hjernen ville f.eks. en 
kuglepen kun være energisuppe. Hvad er den rigtige form af kuglepenne? En slange vil 
se den anderledes end mennesker. Og forskellige mennesker oplever forskelligt, 
baseret på deres fortolkning. Ser jeg f.eks. sne på bjerge, vil jeg tænke ’er der mon fedt 
skiføre dér?’ Mens en anden ville tænke: ’Kulde, fare, lad mig drømme mig til varmere 
himmelstrøg.’ Alle såkaldte ’realiteter’ er skabt af hjernen, og forskellige hjerner vil 
opleve forskelligt. Hvad er ’virkeligheden’? Intet andet end en funktion af hjernen. Hvad 
vi kalder vågen bevidsthedstilstand er intet andet end en oversættelse af kvantesuppe 
til tid-rum-oplevelser. Vi har til en vis grad en fælles fortolkning af virkeligheden, og 
hvis nogle ser den anderledes end os, kalder vi dem psykotiske eller genier; forskellen 
er ikke stor. Når vi vågner til højere bevidsthedstilstande, vil det være som at vågne fra 
en drøm. Vi ved, at al oplevelse er subjektiv.

4. Transcendent - Atma darshan (the gap). Når vi vågner af det vi her kalder vågen 
bevidsthedstilstand, får vi en mere direkte oplevelse af, hvem vi virkelig er. Vi får en 
mere ikke-lokal virkelighedsopfattelse, en tid- og rumløs sansning. I den meditative 
proces skifter vi mellem måske let drømmesøvn, vågne tankebilleder – og glider så ind i 
’the gap’. Hvis man via meditation tillader denne bevidsthedstilstand ofte at komme 
tilstede, så er det ligesom at trække et tæppe til side og opleve ’den ægte vare’, så vil der 
ske det, at hukommelsen om den ikke-lokale bevidsthedstilstand bliver ved os; også når 
vi er midt i vågen aktivitet, har vi oplevelsen af evigt nærvær. Vi begynder at opleve 
lokal og ikke-lokal virkelighed på samme tid. 

Din lokale opmærksomhed er lige nu rettet mod læsningen af dette. Men vend din 
opmærksomhed mod den, der læser. Hvad finder du? En der læser. Hvem er det? Dette 
nærvær er sjælen. Hvor er den der læser? Forkert stillet spørgsmål, for denne er ikke lokal. 
Selv nu hvor du læser og giver den der læser opmærksomhed, så kan du samtidig læse og 
forstå. Dvs. du er dobbeltrettet bevidst. Spørg dig selv: Var det nærvær, der kan bevidne alt 
dette der i går? Selvfølgelig. Sidste år? Ja. Da du var baby? Ja. Har det nærvær ændret sig? 
Nej. Sindet, kroppen, tankerne har ændret sig. Men den ikke-lokale bevidsthed er den 
tidløse faktor i midten af tid-rum oplevelser. Kan du bære den bevidsthed med dig, og give 
den mere opmærksomhed, vil du registrere, at den altid har været der. Du kan kun opleve 
dette, hvis du giver det opmærksomhed. Det er en meget subtil oplevelse. Men når den 
udvikler sig, så vil du mere og mere opleve, at du er bevidst, selv når du er i atma darshan. 
Den simultanitet kaldes:

5. Kosmisk – Vidne til. Vi bliver i stand til at bære bevidstheden om sjælen med os i enhver 
tid-rum-oplevelse. Opleveren bliver aldrig overskygget af oplevelsen. Livet byder på 
mange oplevelser, nærmest som en film, der spiller sig. Vi oplever os selv både som 
manuskriptforfatter, instruktør, iscenesætter – og skuespiller. Når vi tager den bevidsthed 
med os, bliver vi bevidste om de forskellige rollespil, vi spiller. Det er den menneskelige 
skæbne at spille uendeligt mange roller. Oplevelserne er ikke én selv. Opleveren er det 
evige vidne. Når vi har et bevidst forhold til rollerne, qua bevidsthed om opleveren, bliver 
vi ikke så følelsesmæssigt overvældet af de gode eller dårlige oplevelser og af tiden. Og vi 
er i stand til at skifte roller, uden at miste kontakten til kernen. Dét er essensen af kosmisk 
bevidsthed: Bevidstheden om rollespilleren i midten af alle rollerne. En lokal og ikke-lokale 
bevidsthed på én og samme tid. Det vil blive denne bevidstheds-tilstand, der folder sig ud 
helt af sig selv, når vi har en regelmæssig meditationspraksis. 

6. Guddommelig – ’You too’. Vi bliver bevidste om, at også alle andre er ’lys / ånd i 
forklædning’ – og må spille et uendeligt antal roller. Vi kan se andre mennesker både i den 
lokale og ikke-lokale dimension. Vi alle spiller forskellige roller; vi alle er guddommelige. 

7. Forenet bevidsthed – Ét med alt. Guddommelighed fusionerer ind i alt omkring én. Vi 
ser det i enhver blomst, ethvert træ, i en stjerne. Gud er allestedsnærværende. Dét 
betragtes som det højest opnåelige, når den menneskelige bevidsthed gennemgår 
evolutionen. Meditation er redskabet, der hjælper os på vej. Den oplyste tilstand beskrives 
i vedaerne som: ”Jeg er universet. Jeg manifesterer som form og fænomen, jeg er overalt.” 


