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Ordene Korona (COVID19) og konspirasjonsteorier har vært noen av de vanligste temaene i det siste 

året på sosial medier. Det er også pandemi på sosiale medier av en form for tanke- og holdningsbasert 

fryktbasert mistenksomhet, som med andre ord har med å tro på konspirasjonsteorier og være 

overbevist om at en gruppe mennesker eller mennesker, som skader oss med vilje eller ønsker å 

kontrollere gjennom å ty til vaksiner blant annet.  

  

Jeg observerer mye synsing og subjektive meninger her hvor det kan komme fra ulike kanaler på 

nettet. Jeg har en holdning om at det er viktig at kritisk tenkning er med i vurderingen og at man kan 

lett miste dømmekraften om man blir for subjektiv om et emne. Det observerer jeg skjer når man må 

ty til det folk kaller konspirasjonsteorier i å forklare Koronaen, som vi har erfart i nesten 1 år.  

 

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon om et saksforhold med tanke på danne seg 

en velbegrunnet og korrekt oppfatning, ofte som grunnlag for handling  

 

Kritisk tenkning omfatter flere ledd som alle er avhengige av hverandre: 

-Observasjon og informasjonsinnhenting 

-Tolkning, analyse, refleksjon og vurdering 

-Slutning og forklaring 

-Problemløsning, valg og eventuelt handling 

 

Katha Upanishad gir en nydelig analogi hvor livet er sammenliknet med en reise. Den fysiske kroppen 

er stridsvognen hvor reisen påtar seg i. Sanseorganene er hestene, sinnet er lik tøylene, og intellektet er 

føreren. Hvis fartøyet eller andre av disse nevnte faktorene ikke er i god tilstand, så er det en høy 



sjanse for en ulykke. Derfor er det nødvendig å ha et sunt fartøy, et disiplinært sinn og en intelligent 

fører på sin plass, for suksessfullt nå destinasjonen av moksa (frigjøring).  

 

Hvorfor er kritisk tenkning og intellektet undervurdert i alternative og spirituelle miljøer?  

Jeg mener det er ganske uheldig å ha ensidig tro på intuisjon og sine subjektive oppfatninger i møte 

med verdenen gjennom ens erfaringer. Og ikke minst miste dømmekraften som fører til at man går i en 

retning av overdrevet fryktbasert mistenksomhet overfor vaksiner, korona, regjeringen og andre ting 

som skjer i regi av det myndighetene vil at vi må gjøre for å møte på det som skjer.  

 

Jeg tror ikke at det er noen gruppe mennesker, som ønsker bevisst å kontrollere eller skade oss. Det er 

grådighet, kynisme og mye ønske/ begjær for egen vinning i søken på å være suksessrik i verdenen, 

men det er noe helt annet.  Jeg mener det er manglende passende holdning i møte med andre, seg selv 

og verdenen. Intellektet er noe man skal utvikle og ikke se ned på.  En tar ikke ansvar for sine egne 

projeksjoner og sitt eget indre mørke/ negative sider. Man kan leste miste dømmekraften når man blir 

for subjektiv i møte med det som skjer i verdenen og skal tolke erfaringer og hendelser, som skjer. Jeg 

vil forsøke å forklare mer utdypende om hvorfor en skal være mer kritisk til sin intuisjon eller 

subjektive oppfatninger. Og det å trekke for raske konklusjoner om noe er heller ikke sunt.  

 

Det å ha sunn samfunnskritisk holdning er noe alle ønsker, men fallgruven er å ty til fryktbasert 

mistenksomhet, som å stole på konspirasjoner. Det er heller ikke hersketeknikk å kalle spade for 

spade. Konspirasjonsteorier er hva de er og en kan ikke lage egne definisjoner. Da ønsker man ikke 

egentlig å ha en sunn dialog om dette. Det kan være tendenser til fanatisk holdning.  

 

Å være mest mulig objektiv og bruke god tid på å konkludere med noe er viktig i emnet korona, 

vaksiner m.m. Jeg har ikke intensjon om å omvende mennesker som tror på konspirasjonsteorier eller 

hva de ønsker å kalle det for når de er farget av fryktbasert mistenksomhet, som innehar ekstremt 

subjektive, fantasifulle og spekulative tanker om det som skjer med koronaen og manglende tillit til 

myndighetene. En har fri vilje til å tro på det man vil eller de kilder som en er overbevist har noe for 

seg. Det har jeg respekt for. Jeg mener at man bør bruke mer tid på å ikke la seg farge av for mye 

intuitive og subjektive oppfatninger. Men heller balansere det med mer å ta intellektet og kritisk 

tenkning mer seriøst. Her kan vi som ser på oss som spirituelt bevisste eller alternative ha noe å lære 

av ateister sånn noenlunde.  

 

Jeg vil komme med eksempler på hvor jeg mener noen har mistet dømmekraften og at de lar denne 

fryktbaserte mistenksomheten styre deres tankevirksomhet og holdning. Jeg vil vise utdypende i denne 

bloggen hvorfor jeg tar avstand fra konspirasjonsteorier og ikke lar meg styre av tanker som har med 

fryktbasert mistenksomhet å gjøre.  

 

Frykt har også positive sider, som kan gjøre at vi tar gode, passende og sunne forholdsregler i uansett 

krisetid. Det vil jeg også si mer om nå: 

 

Å håndtere frykt og Usikkerhet 

 

Det er naturlig at det vil komme frykt utifra denne usikkerheten på utfall av hendelser (resultater) i 

verdenen. Fordi du ønsker at livet skal utfolde på den måten du ønsker at det skal gjøre og frykt er en 

naturlig del av prosessene. Vi kan åpenbart ikke fjerne usikkerheten i verdenen. Kan vi eliminere 

frykten?  

 

Vanligvis når vi snakker om vårt følelsesmessige liv så deler vi dem opp i det vi kaller for positive 

følelser og negative følelser. Vi ønsker å kultivere positive følelser og distansere oss fra negative 

følelser. Hvilken type følelser er frykt? De fleste av oss tenker at frykt er en negativ følelse. Ingen 



ønsker negative følelser og vi ønsker å gjøre et forsøk på å fjerne negative følelser.  

 

Vi starter å se på frykt, som en negativ følelse, som vi sitter fast med. Jeg ønsker å fjerne den. Den 

vediske visjonen er en annerledes visjon. Den vediske visjonen har med at vi tilpasser og omgir frykt. 

Hvordan omgir vi og tilpasser vi oss frykt i livet? Den rasjonelle delen av mennesket er på den måten 

at vi har slike tilsvarende følelser når det skjer kriser. Hva menes med dette? Om man tar et eksempel 

på at det ikke er frykt blant menneskene i et land som er i krig. De tar ingen forholdsregel under 

krigen. Og fortsetter som normalt. Er det negativt å ha en slik fryktfølelse under krig? Nei, fordi det 

gjør at folk tar nødvendig forholdsregel under krigen. Det minsker tap og skade om det skulle bli 

bombing f.eks i en storby. Det er rasjonelt og fornuftig. Og passende handling til frykten en har under 

krig ved å ta forholdsregel.  

 

Det var frykt i forbindelse med Y2K – overgang til 2000 at ingen datamaskiner ville fungere lengre og 

frykten førte til at det ble jobbet hardt i kulissene i verdenen for å unngå at datamaskiner ikke fungerte. 

Forholdet til frykt bør endre seg. Vi prøver mest mulig å unnvike frykt og kaller det for negativ 

følelse. Men av og til er frykt en gyldig følelse, som gjør at vi er i stand til å takle hendelser på en 

fornuftig og passende måte. Om vi hadde fjernet frykt hadde vi ikke respondert på situasjonen på en 

intelligent måte, som nevnt under krig, Y2K dataproblemer nærme år 2000 eller nå under 

Koronasituasjonen.  

 

Utifra vedisk visjon og kunnskap ønsker vi ikke å slåss mot følelser. Vi prøver å mestre følelsene og 

håndtere følelsene våre slik at de tjener oss. Uansett hva slags følelse vi kjenner på eller møter er de 

ingen fiende. En følelse er en retningsviser. Det er ikke bare en ytre retningsviser, men også en indre 

retningsviser hvordan en skal respondere intelligent (passende) utifra en situasjon. Derfor omfavner 

den vediske kunnskapen (visjonen) alle følelser, som dukker opp til enhver situasjon. Det betyr ikke at 

vi skal la oss styre av følelser og bare la dem overkjøre oss. Å mestre følelsene betyr at du ikke lar 

følelsene styre livet ditt. Å mestre følelser handler om å gjenkjenne om følelser er gyldig og tjener 

meg samt situasjonen en er oppe i. Vi lever i en tid nå hvor ingen vet hvordan Koronasituasjonen vil 

bli løst, økonomien m.m. vil være imorra.  

 

Ingen i Universet ønsker egentlig å skade noen bevisst eller med vilje – Intelligent Orden 

 

Frykt gjør at en håndterer visse situasjoner, som den nå med koronasituasjonen på en passende måte. 

Swami Dayananda sa at det handler om å tenke passende og intelligent til enhver situasjon, og ikke 

positivt eller negativt. Alle hendelser som skjer til enhver tid krever en viss form for følelse og at vi 

handler på en rasjonell, passende og intelligent måte. Det betyr at en møter virkeligheten, som den er 

og ikke et ønske om noe annet, som igjen gjør at en kan fort undertrykke og fornekte naturlige og 

passende følelser, som situasjonen krever. Positiv tenkning i koronasituasjonen kan føre til at en 

undertrykker eller fornekter naturlige og passende følelser, som situasjonen krever: At vi gjør 

intelligente forholdsregler.  

 

I Koronasituasjonen er det en viss form for usikkerhet og frykt, som ingen kan fornekte.  

 

Det er noe vi alle kan gjøre i denne situasjonen og det er noe vi alle ikke skal gjøre. Å passe på at 

frykten ikke tar overhånd og skaper et fryktbasert bilde i ditt sinn, som gjør at en er fanget i angst, 

frustrasjoner m.m. Og bare prater om en ting og ser bare på nyhetene, som skjer nå. Hvordan forhindre 

at frykten okkuperer hele sinnet ditt? Det hjelper ikke å si hele tiden at jeg ønsker meg ikke så mye 

frykt. Du må finne andre metoder for å veilede sinnet på en konstruktiv måte slik at den overdrevne 

frykten vil forsvinne. Istedenfor å dytte bort den overdrevne frykten.  

 

Hvordan veileder du sinnet på en konstruktiv måte? Eneste måten å veilede sinnet på er å spørre deg 



selv hva kan jeg gjøre i denne situasjonen og ikke kan gjøre. Istedenfor kontinuerlig å få informasjon 

om Koronasituasjonen hele tiden, kan du spørre deg selv om hvordan kan jeg bruke tiden nå på en 

intelligent måte. Noen ønsker å lese bøker, lage mat på ulike måter, være mer med familien. En får 

mer tid til å gjøre andre ting, som en ikke har gjort før. Noen jobber mer effektivt hjemmefra enn på 

kontoret. Å stimulere til ens kreativitet og ting man har ønsket å gjøre mer av er også noe man kan se 

på. Du trenger ikke å dytte bort (undertrykke) frykten. Vi bruker ofte mye tid på å undertrykke frykten 

når man kan gjøre mer konstruktive ting man liker å gjøre uten å måtte undertrykke frykten. Frykten 

vil forsvinne mer når en gjør konstruktive ting man liker å gjøre. Det nytter ikke å kjempe mot frykten, 

men heller finne konstruktive måter å gjøre, som igjen fører til at frykten forsvinner ifølge den vediske 

visjonen.  

 

Jeg kan også bruke tiden min på å hjelpe andre mennesker ved å gi dem litt økonomisk hjelp eller 

kjøpe mat for dem f.eks. Vi er alle født litt narsissistisk – med andre ord selvopptatte. Det er helt ok. 

Ikke noe galt i det. Det er en god tid til å ekspandere og tenke på andre. Og hjelpe andre litt i denne 

tiden på ulike måter du kan. Dette omvender frykten i sinnet til en mer konstruktiv måte og rekker ut 

til andre er en nobel måte. Det gir deg også «næring». En nobel handling fører til at du føler deg glad 

over å hjelpe andre og gjøre noe for andre. Det er uanstrengt handling og den beste følelsen du kan ha 

når du ser andre blir glad for din hjelp. En bidrar med det en kan i disse vanskelige tider. Universet gir 

meg tilbakemelding på dette: Smilende, takknemlige og glade fjes når man hjelper noen på ulike 

måter. Dette tar meg også bort fra den overdrevne frykten. Det er en form for tilfredsstillelse å berøre 

noen på en eller annen måte.  

 

Den tredje tingen vi kan gjøre er å granske eller reflektere over om emnet av mitt kollektive bidrag i 

verdenen. Det ser tilsynelatende ut til at verdenen er kaotisk med dens hendelser og våre personlige 

erfaringer i livet. Da kan vi stille dette spørsmålet: Er verden virkelig kaotisk? Da kan et annerledes 

bilde eller visjon vise seg for oss. Når jeg ser på verdenen ifølge vedaene er den organisert gjennom 

utallige lover. (Fysiske, biologiske, kjemiske, natur m.m.) Fysiske lover har med gravitasjon, 

termodynamikk og kvantefysikk blant annet. Det er lover som skjer på makrokosmisk (det totale) nivå 

og ikke nødvendigvis på mikrokosmisk (individ) nivå.  

 

Biologiske lover kan ha med vann å gjøre og disse atomene med vann påvirker planeten og oss alle 

levende organismer. Når jeg ser på verden på et dypere nivå ser jeg at miljølover også følger årsak-

virkningsprosesser som når jeg ser at miljøet blir påvirket til det bedre av mindre aktiviteter verden 

over nå under Koronasituasjonen. Det finnes fysiologiske lover, som har med vår overlevelse å gjøre. 

Hva vi trenger av mat f.eks.  

 

Hva er det som er kaotisk i verdenen? Det er jo bare ulike lover, som nevnt. Disse lovene binder 

sammen og skaper årsak- og virkningsprosesser i årtusener. Er jeg i stand til å kalle dem for kaotiske? 

Er det ikke arrogant av meg å tenke at lovene må endre seg for å følge mine preferanser? Til og med 

dette såkalte «kaotiske» Koronaviruset følger biologiske lover. Hvordan den smitter fra en person til 

en annen. De som skal prøve å lage medisiner og vaksiner mot viruset jobber med biologiske lover for 

å finne en kur.  

 

Det betyr at verdenen, som jeg kaller for et kaotisk og dårlig sted, som jeg ikke kan kontrollere er 

regjert av lover. Disse lovene er ufeilbarlige, som igjen produserer årsak- og virkningsmekanismer 

hvor alt skjer i verdenen. Disse lovene er sammenkoblet og opererer i harmoni med hverandre. Det er 

jo en forbløffende ting. Hvis jeg tar en enhet i verdenen, som er meg individet og kroppen, som igjen 

er en liten prikk i hele universet. Alt dette jobber sammen med hverandre inkludert lovene. Min kropp 

er underordnet fysiske lover, som gravitasjon. Det er biologiske lover, som har med formering og 

gener å gjøre. Mine fysiologiske lover og helse. Kjemiske lover i min kropp, som har med hjernen å 

gjøre og får meg i stand til å tenke passende eller har depressive følelser. Disse lovene har ikke bare 



egne områder de opererer i årtusener hvor de jobber og er tilknyttet sammen. De jobber ikke 

uavhengig hverandre, men alt henger sammen og er forbundet sammen. De jobber ikke bare som et 

nettverk i min kropp, men i alle forskjellige kropper. Den presisjonen dette kreves for å fungere på 

denne måten og ikke minst detaljrikdommen vi observerer er fantastisk.  

 

Hva er egentlig kaotisk? Det er vår deltakelse i verdenen. Verdenen er bare alle disse lovene. Med 

andre ord det er en orden bak alle prosesser og presisjonen vi observerer i verdenen. Er vi bare 

underordnet disse lovene som maskiner? Nei, vi har en form for fri vilje til å delta og bidra i verdenen. 

Det avhenger av hvordan vår deltakelse i verden er. Universet (Det Totale), som bare er en 

sammensatt årsak- og virkningsmekanismer eller prosesser gir også våre resultater av våre handlinger i 

verdenen individuelt og kollektivt. De biologiske lovene gir dette viruset muligheter til å spre seg 

gjennom menneskelig kontakt.  

 

Personen eller personene som prøver å finne en vaksine mot Koronaviruset, jobber også med de 

biologiske lovene for å finne en løsning. Det er et vindu, som er gitt oss mennesker til å delta i verden 

på en betydningsfull måte. Betydningsfull deltakelse betyr å ikke ha en holdning eller sette en 

merkelapp om at verden er kaotisk eller er et dårlig sted å være. Å endre visjonen av verdenen og kalle 

det for en intelligent verden, som er regjert av lover. Og om du ikke har forståelsen av de nåværende 

lover så er din deltakelse kaotisk. Først trenger vi å gjenkjenne lovene. Å flyte med verden som den er 

og ikke ideen om hvordan den er eller burde være. Se verden som den er og navigere på en intelligent 

måte gjennom livet.  

 

Kan Koronaen vise oss tegn på at vi som menneske-enhet bør endre på ting som ikke gavner 

helheten og planetens vel og ve? 

 

Ja, det er jeg overhodet ikke i tvil om. Det er ingen som ønsker å påføre oss noe bevisst og det er en 

intelligent orden her gjennom upersonlige prinsipper spiller ut karma kollektivt så vel som individuelt. 

Det har vi ikke noe kontroll over. Og bruke mer energi på det vi har kontroll over er nøkkelen til å 

vedlikeholde sunn og god helse, velvære og ha suksess i livet. Hvem ønsker egentlig en slik pandemi?  

 

Det er en grunn (årsak) til hvorfor ozonlaget blir tynnere, hvorfor det skjer klimaendringer og 

endringer i miljøet, økning i havnivå verden over. Det er også lover involvert her. Når vi beveger oss 

mer i harmoni med disse lovene kan det hende vi gjør livene våre mer tilfredse eller bedre. Du gjør 

deg selv en tjeneste. Og ikke skape ting i verden, som skaper lidelser for andre i verden.  

 

Hva kan en gjøre med gravitasjonsloven? Hva er det store med den loven? Kan du velge å ignorere 

den når du lever livet ditt? Hvis du er arrogant og sier: Ja ja, det er gravitasjonslov og du hopper utifra 

en bygning fra 5 etasje og du bryr deg ikke om den loven. Hva vil skje? Da utfører den loven 

resultatet: Du faller og dør eller skader deg. Å sende rakett til månen krever også at man har brukbar 

kunnskap om gravitasjon. Vi har ikke råd til å ikke ha kjennskap til disse nevnte lovene. Når vi 

anvender sinnet til å forstå verdenen mer og mer, og forstå de komplekse lovene samt flyter med disse 

lovene vil man sjeldnere følge frykt.  

 

En spesifikk frykt er uunngåelig å kjenne på i disse tider. Ikke klandre deg selv for dette ved å kalle 

dette for negativ følelse eller bekjempe den. Dess mer du prøver å bekjempe den vil den holde fast i 

deg. Men det er viktig å ikke la frykten ta overhånd, som nevnt før. Ved å finne en konstruktiv måte å 

engasjere deg i verdenen på og se på hva du kan gjøre og ikke kan gjøre. Å gjøre ting du elsker å gjøre 

og som du ikke har hatt tid før til å gjøre. Ta gjerne kontakt med noen du ikke har hatt noe særlig 

kontakt med på flere år. Å nå ut til mennesker. Hjelp dem gjerne på den måten du kan gjøre i denne 

tiden, som også fører til endringer i sinnet ditt. Å reflektere eller granske litt over hva verdenen 

egentlig er. Vi har en tendens til å ikke se vår ansvarlighet i verden, men heller sette merkelapper på 



ting, som at verden er kaotisk. Men verden er dekket av lover. Det er manglende forståelse, som gjør 

at vi har dårlig gjennomtenkt holdning til verdenen. Dette har sin pris individuelt og kollektivt sett for 

menneskeheten å ha være så korttenkt.  

 

Når vi er mer i flyt med verdenen og dens lover og forstår at verdenen er ikke kaotisk, men intelligent 

vil man også skape mer harmoniske situasjoner i den ytre verdenen. Og vårt indre landskap vil være 

mer fri fra frykt og vi vil engasjere oss mer intelligent i verdenen.  

 

Usikkerhet er en del av livet. Den første visdomslæringen er at vi kan ikke kontrollere alt. Usikkerhet 

kan føre til usunn frykt eller muligheter. Muligheter for deg til å reflektere over ting og vokse, som 

person og være i harmoni med skapelsen.  

 

Hva med usikkerhet og frykt forårsaket av f.eks kampen mellom hjertet og sinnet, som jeg føler 

gjennom intuisjon?  

Sinnet har to måter å operere på. Den ene er at når en situasjon skjer så tenker du i sinnet litt over det 

først og så produserer det en følelse. Dette kaller vi for en følelsesmessig respons til en situasjon. 

Intuisjon kan være riktig eller ikke riktig. Men kommer fra ubevisste prosesser i sinnet. Den er ikke 

alltid til å stole på. F.eks at vår intuisjon sier at verden går under og vi tør ikke å gå ut er ikke gyldig. 

Visdom er noe vi må jobbe med over tid og vi må granske virkelighetens natur for å oppnå visdom. 

Intuisjon har sin plass i å vise oss signaler, men å utvide sinnet til å lære ting om hvordan virkeligheten 

er og verdenen er. Det gir oss større forståelse over hva som egentlig skjer. Den vediske visjonen viser 

oss hvordan verden og virkeligheten er og ikke hvordan vi oppfatter verdenen og virkeligheten som. I 

våre liv har vi muligheter til å utvikle oss og oppnå visdom.  

 

Hvilken rolle har intuisjon i å hjelpe oss til å treffe gjennomtenkte beslutninger? 

 

INTUISJON 

Hva er intuisjon? Av og til, uten å bearbeide data bevisst, mottar vi noe innsikt (som virker å være 

sterk/klar). Som vi ofte kaller intuisjon.  

 

Hva er kilden til intuisjon? Det er to kilder:  

 

Det underbevisste sinn 

 

Alle hendelser som du går igjennom er lagret i det underbevisste sinn. I det, er det laget mange 

forbindelser (relatert til tidligere hendelser). Disse forbindelsene er bakenfor bevisst kunnskap, ellers 

ute av stand til å operere.  

 

Av og til, produserer det underbevisste sinnet en beskjed til det bevisste sinnet (som vi kaller 

intuisjon).  

 

Hvorfor kaller vi det intuisjon? Fordi vi har ikke brukt det bevisste kognitive sinnet til å komme 

frem til meldingen.  

 

Vår respons?  

*Ignorerer: Fordi vi er vant med å bruke bevisst tenkning. Hvis det er ikke bevisst, avfeier vi den.  

 

*Lytte og handle i samsvar med den.  

 

FORSIKTIGHET: 



*Ikke alle forbindelser i det underbevisste er basert på visdom. På denne måten kan meldingene (som 

vi kan kalle for Intuisjon) villede deg.  

 

*Hvis du alltid går til denne underbevisste intuisjonen, kan du bli dømmende. For eksempel: Denne 

personen gir meg ikke gode vibber/ energier.  

 

SAMMENDRAG: 

 

Intuisjon er 50/50 (klok/uklok). Derfor er det viktig å anvende bevisst analyse som assistanse.   

Hva med oppdagelser som har kommet gjennom intuisjon: 

 

*Det har gjennom underbevisst intuisjon gjort mange oppdagelser.  

*Intuisjonen som er grunnlaget for oppdagelsen er basert på å være involvert i et spesifikk emne i 

mange år.  

 

For eksempel: Einstein var overrasket over hans eget sinns oppdagelse av tid-/romrelativiteten.  

 

I vitenskapelige kretser har disse intuitive oppdagelser blitt presentert til eksperter, som har sørget for 

at det er ikke har blitt motsagt av logikk. Bare da er den akseptert som Kunnskap.  

 

Isvara – Det Totale Sinnet 

 

Vi skaper egne historier/konklusjoner i vårt sinn. Sinnet, som er betjent av Det Totale Sinnet. Hvor 

enn sinnet er, er hvor Det Totale Sinnet er (All-Kunnskap-Kraft).  

Imidlertid gjør våre historier sinnet mer fjern fra Det Totale Sinnet.  

Gjennom tiden, når personen renser sinnet vil det oppnå større tilgang til et Totale Sinnet.  

Sinnet kan trekke ut av Det Totale Sinnets all-kunnskap-kraft.  

 

Derav vise personer utviser denne type intuisjon.  

For eksempel i filmen – Mannen som kjente til Uendelighet: Ramanujan visste intuitivt, men Professor 

Hardy ved Cambridge ønsket logikk til å bevise det.  

 

Du kan lese mer om Mattegeniet Ramanujan og Store Oppdagelser i Vitenskap i denne bloggen.  

 

To sinn som møtes 

 

*Rasjonell: Logisk deduksjon 

*Intuisjon (basert Det Totale Sinnet): At man intuitivt forstår.  

For eksempel: Professor Hardy fortalte Ramanujan: «Du må trene sinnet til å logisk vise hva du ser 

akkurat nå. Du kan ikke si at det er ok. « 

 

KONKLUSJON: Noen mennesker er bare rasjonelle (avfeier intuisjon), og noen er bare intuitive (og 

ignorerer kognitive prosesser).  

 

SAMMENDRAG 

 

*RENT sinn er på bølgelengde med Det Totale Sinnet, som er uttrykket som Intuisjon.  

 

* Intuisjon (både underbevisst og basert på Det Totale Sinnet) er bare et bi-produkt av din modenhet. 

Den er ikke ment til å være et høydepunkt i livet.  

 

Du kan lese mer om det å være mer på bølgelengde med Det Totale Sinnet (Intelligent Orden som 

tilrettelegger alt på Jorden og Universet) i bloggen – Å se på Jorden som en Intelligent Orden og leve i 

harmoni med den.  



 

Er intuisjon et gyldig kunnskapsmiddel?  

 

Intuisjon og spontanreaksjon er to ord, som kan være synonymer og åpen for tolkning. Begge er 

ganske ofte brukt i tekster med referanse til selvkunnskap, hvis selvkunnskap er stødig kan være 

korrekt.  

 

Hvis selvkunnskap er stødig, vil Jeg automatisk handle og leve i å følge min livsvei (svadharma) og vil 

alltid følge situasjons og universell dharma på alle måter at det påvirker meg som et individ. Jeg 

trenger ikke å tenke på min reaksjon eller informasjonen som kommer inn i sinnet fra Feltet (Det 

Totale Sinnet), fordi jeg bestandig og automatisk reagerer spontant og intuitivt som selvet til mitt 

miljø. Karma yoga vil være instinktiv kunnskap, ingen tenking er involvert og mine handlinger er 

alltid passende og til rett tid, i samsvar med Det Totale Sinnet. Livet virker for meg, gir meg alt jeg 

trenger. Slik at min reaksjon til hva som helst som skjer i Feltet er alltid det samme, det betyr som 

selvet, ikke-dualistisk, selv om hva som skjer endrer seg alltid. Jeg endrer ikke.  

 

Hvis selvkunnskap ikke er stødig, kan intuisjon og spontan reaksjon være virkelig veldig villedende og 

upålitelige. Hvis min intuisjon ikke er basert på selvkunnskap, hva er den da basert på? Vanligvis 

ignoranse – tolkning. Intuisjon i denne saken er som en følelse, du kan ikke stole på den, den kommer 

og går, alltid forskjellig fra et øyeblikk til det neste.  

 

Å ta ignoranse til å være kunnskap, føler mennesker en trang til å stole på deres indre stemme eller 

intuisjon til å være spontan og gjøre de mest galne ting. Alltid med alt i Vedanta avhenger av 

konteksten. Spør du selvet, en jivanmukta eller som individet fortryllet av ignoranse?  

 

System 1 og system 2 tenking  

 

Er intuisjonens rolle overvurdert blant spirituelle søkende?  

Jeg mener at den er det og skal forklare litt mer utdypende hvorfor,som er i tråd med 

vedantakunnskapen.  

 

En som kaller seg for skeptiker (ateist) nevner dette om disse systemene, som er interessant å granske 

mer over:  

 

Det handler mye om det psykologen Daniel Kahneman kaller system 1- og system-2 tenking. System 1-

tenking er den intuitive og umiddelbare tenkingen. Den som krever lite energi og baserer seg på lite 

data og mye følelser. System 2-tenkingen er den mer energikrevende. Den som tar mer tid og koster 

arbeid og ressurser.  

 

Fordelingen av system 1- og 2-tenking er nok det som i stor grad skiller en skeptiker fra andre. Vi 

skeptikere prøver hele tiden å gå videre fra system 1 til system 2, selv om det koster oss tid og energi 

og iblant venner.  

 

Det finnes som regel alltid variabler i ligningen som man ikke har tenkt på, men ved å jobbe hardt 

mentalt og alltid ta et kognitivt steg tilbake for å se det store bildet, kommer man langt. Det er svært 

nyttig, og jeg håper mine eksempler kan inspirere andre til å gjøre mer av dette.  

 

Nå vil jeg ikke kalle meg selv for en skeptiker eller ateist akkurat, men jeg vil heller fokusere på dette 

med å ha kritisk sans og dømmekraft, som en kan lære av skeptikere til en viss grad. Det er også viktig 

i Vedantas selvgransking, som middel til kunnskap (analysering, systematisering, logisk tankegang og 

kontemplasjoner) om man skal oppnå frihet fra binding til objekter i forhold til identitet (hvem vi er).  

 

Intuisjon har med minne og gjenkjennelse å gjøre av tidligere erfaringer. Det kan komme godt med det 

også, men det er ikke nok og ikke så viktig som man tror. Jeg har også vært veldig opptatt av intuisjon 

og sett på det som viktig, men har justert meg ned et par hakk etter å fått noe a-ha opplevelser med den 



boka jeg leser nå og gjennom Vedantas metodikk.  

 

Ifølge Vedanta så er ikke erfaringer/ opplevelser og minner gyldig/ berettiget middel til kunnskap pga 

opplevelser og minner er også sett på som «objekter» i Vedanta. Det er også ignoranse i Vedantas 

øyne. Vi mennesker er ikke «objekter», men subjekt essensmessig som kalles for Selv/ Bevissthet og 

som er alltid tilstedeværende, uforanderlig, ufødt, grenseløs, ubekymret og ikke-dualistisk. I dette med 

å bli fri fra objekter menes kort fortalt at man jobber og praktiserer i sine selvgranskinger i hverdagen 

med å skille mellom hva objekt og subjekt er. Og skille mellom hva som virker å være virkelig og det 

som er virkelig. Minner og opplevelser er ikke-permanent (virker å være virkelig), mens 

Selv/Bevissthet som vi er er permanent og det er det som er virkelig. Alt handler om identifisering om 

hvem vi er i forhold til Moksa, å bli fri fra bindinger til det som virker å være virkelig (objekter). 

 

En vedantalærer beskriver System 1 og 2 utifra Vedantas perspektiv 

 

Individet (System 2) er i stand til å påvirke endring i Det Totale Sinnet (System 1) gjennom dets 

tilsynelatende handlinger: På grunn av faktumet at individet og Det Totale Sinet deler den samme 

essensielle identiteten som ren bevissthet.  

 

Grunnleggende er opplysthet på en måte at bevissthet gjenkjenner seg selv som bevissthet, gjennom 

individets linse. Utstyrt med sinnsfunksjoner, intellekt, ego og minne, er Subtil Kroppen (System 2) 

mekanismen gjennom hvor ren bevissthet kan, ironisk sett, nøytralisere virkningen av dens 

selvforskyldte tilsynelatende ignoranse og gjenkjenne sin sanne identitet.  

 

Subtilkroppen (System 2) er en mekanisme designet og aktivert av lyset av ren bevissthet, gjennom 

hvor ren bevissthet, imens tilsynelatende under påvirkning av dens selvforskyldte ignoransekraft, kan 

erfare den tilsynelatende virkeligheten med midler av dens utadvendte persepsjonsorganer. Selv om 

rent teknisk er bevissthet ikke en som erfarer, kan den gjenkjenne dens sanne natur, når ved hjelp av 

selvkunnskap, snu dens fokus innover og bevisst nøytralisere tendenser lagret i dens ubevisste sinn 

(System 1 eller Kausalkropp) 

 

Subtilkroppen (System 2) er en mekanisme designet til å virke på befaling av Kausalkroppen (System 

1) inntil den realiserer meningsløsheten av dens forsøk på å finne noe varig fred og lykke ved å følge 

dens egen føring. På dette punktet, gjennom kunnskapens anvendelse, er Subtilkroppen i stand til å 

motstå Kausalkroppens påvirkning og realisere dens grenseløse lykksalighet, som er dens sanne 

identitet.  

 

Subtilkroppens (System 2) funksjoner – med andre ord sinn, intellekt, ego og minne kan enten være 

verktøy utnyttet av ignoranse (bindende vasanaer i Kausalkroppen, System 2) til et utadvendt sinn og 

dermed vedlikeholde dens tyranniske kontroll over det villedete individet (David), eller de kan bli 

våpener brukt av kunnskap til å omdirigere ens oppmerksomhet innover og gjennom gransking, å 

drepe Ignoransen Goliath.  

 

Bare kunnskap om Selvet er kapabel til å fjerne permanent ignoranse av vår sanne natur. Det 

Kahneman ikke kjenner til : Hvem er den som vet om System 1 og 2? Kahneman er ikke klar over 

hvor mer kraftfull hans forskning vil være om han hadde kjennskap til spørsmålet om hvem som vet 

om System 1 og 2. Det er Bevissthet.  

 

Å skape endringer i System 1 så er det nødvendig med selvdisiplin, konstant årvåkenhet, passende 

livsstilsvalg og hengiven holdning. Ved å forstå hvordan individuell psykologi i denne virkeligheten 

fungerer, så er det lett å forstå at ignoranse er kraftfull og hvorfor få personer er kvalifisert for 

Vedanta. Det er også tydelig at uten kvalifikasjoner som er nødvendig til selvgransking så er det en 

umulig oppgave å fri sinnet fra ens identifikasjon med objekter og dualitetens hypnose. Frihet er en 

formidabel oppgave som bare en med et rent og veldig motivert sinn kan klare.  

 



Psykologen Herbert Simon har et tydelig og klart syn på hva intuisjon er:  

«I Intuisjonens psykologi eksisterer det ingen magi». Hverdagslige intuitive egenskaper er ikke mer 

fantastisk enn innsikt eller ut-av-verden åpenbaringer. Bare mer vanlig. Når intuisjonen inntreffer så 

sier Simon: Situasjonen gir personen tilgang til informasjon lagret i minne. (Kausalkropp/System 1) 

og denne informasjon gir et svar. Intuisjon er ikke mer eller mindre enn gjenkjennelse.  

Intuisjon er ikke gyldig middel til kunnskap; Den er minne- og opplevelsesbasert og er derfor basert på 

ignoranse ifølge Vedanta. Bare kunnskap kan gi troverdig informasjon vi trenger for å fri sinnet fra 

programmeringer av måter å oppfatte virkeligheten på.  

 

Her kommer flere tanker rundt emner konspirasjoner, vaksine og kritisk tenkning inspirert av Vedanta 

kunnskap.  

 

Å utvikle kritisk tenkningsmentalitet 

 

I sentrum av Konspirasjonsteoretikerens sak er frykt, spesielt frykt for endring. Samsaris (bundet 

til dualitetverdenen) er alltid usikre, fordi dualitetsnaturen er så uforutsigbar, men på toppen av 

det hele, lever vi i veldig usikre tider på mange måter. Konspirasjonsteorier er et interessant 

fenomen å observere, fordi det er så åpenbart dominert av tamas, men også rajas spilles ut. Disse 

to gunaene som skaper problemer jobber aldri alene. Det er ingen løsninger i mithya 

(virkelighetsorden eller verden hvor alt er i endring) og uansett hvilket navn vi kaller de 

nåværende problemene, har våre problemer egentlig bare en kilde, og det er dualitet, identifisere 

med kropp/ sinn, som forårsaker all lidelse og så mye utilfredshet.  

 

Gunaene kjører showet. Hvis du tror på Kali Yuga-teorien, storkoser ignoranse seg. Det som 

skjer nå gir oss muligheter til å granske i diskriminasjon, dharma og karma så vel som hvordan 

gunaene spiller ut.  

 

Det er ubestridelig manglende evne til kritisk tenkning og er forsterket av sosiale medier, 

som bidrar til en stor del av nåværende konspirasjonsteorier. Problemet påvirker ikke bare 

de unge: de fleste mennesker har ikke utviklet deres sinn til å tenke klart.  Samfunnet 

utdanner ikke unge mennesker til å utvikle uavhengig verifiserbare, bevis-basert forskning og 

analytiske egenskaper, til å øve dømmekraft og til å bruke språket med nøyaktighet. Hvis det var 

det ville vi ha sett mindre av denne galskapen som skjer hvor mennesker mister alle evner til å 

være enig om hva som utgjør «sannhet». Ingenting av dette er noe nytt. Det er hvordan ignoranse 

utfolder seg. Det ser mer høylytt og utbredt nå på grunn av sosiale medier.  

 

Intellektet er særlig et viktig verktøy og vi trenger alle å utvikle det til å tenke kritisk. Vi er 

ikke født med et høyt utviklet intellekt, selv om noen mennesker har en naturlig 

tilbøyelighet til å tenke nøye fra ung alder. Imidlertid, så vel som å ha et finutviklet 

intellekt, trenger vi å utvikle emosjonell intelligens så vel som å fungere passende som 

mennesker. Problemene som skaper vrede i samfunnet, oss mot dem-populistiske ideer er ikke 

noe nytt: Det er det samme eldgamle utilfredsheten. Takket være rajas og tamas, frykt og begjær, 

er disse ideene uløselig knyttet til dualitet. I dag har disse klagemålene funnet sosiale medier 

som en perfekt plattform til å rope dem inn i tomrommet. Det er så latterlig, fordi alle ønsker å 

være lykkelige, uansett hva vi tror på er sant. I mithya, er alt subjektivt. Men selv om det er det 

så har vi vært vant med regler som veiledet hva vi alle trodde på til å være et faktum. Ikke nå 

lenger.  

 

Vi trenger alle å utvikle evnen til å tenke kritisk, sammen med evnen til å takle våre 

følelser. Følelser kan være enormt kraftfulle: de kan bety alt i våre liv. Mennesker som er 

styrt av følelser kan lide, som mennesker som ikke kan tenke så bra. Vanligvis er 



mennesker som er påvirket av galskapen på sosiale medier, styrt av følelser, som igjen 

styrer deres intellekt. De har mistet eller aldri utviklet kritisk tenkning, evnen til å 

diskriminere (skjelne) mellom fakta og fri fantasi. De tenker hva de tror på er sant. Deres 

tenkningsmentalitet er gjort til slave under irrasjonell frykt-basert følelse.  

 

Selvgransking krever en kritisk tenkningsmentalitet, som er lett og villig til å utfordre vår 

personlig tenkningsmentalitet, hva vi tror vi vet hva som er sant. Hvis du er bundet til dine egne 

ideer, vil ikke Vedanta virke for deg, fordi du er ikke lengre sjefen. Hvis dine ideer ikke er enig 

med undervisningene, er det dine ideer som er feil, ikke undervisningene. Problemet er at de 

fleste mennesker har en forutbestemt måte å tenke på av deres mentalere filtre, vasanaene.  

 

Vedanta oppmuntrer deg til å tenke kreativt og uavhengig, til å utfordre din typiske personlige 

tenkningsmentalitet. Uavhengig fra hva? Fra det begrepsmessige subjekt/ objekt -splittelsen født 

ut av identifikasjon med den fysiske kroppen, som produserer lidelse. Og hvilken tenkning er 

det? Det er ikke impulsiv ufrivillig tenkning, vanemessig automatisk tenkning, eller bevisst 

tenkning. Det er spontan tenkning basert på virkelig erfaring av hva du er i hvert øyeblikk. Det er 

tenkning basert på å se hva er.  

 

Dharma og Konspirasjonsteoretikere 

 

Vi kan argumentere med at den psykologiske og sosiale uroen vi erfarer i verdens sosiale og 

psykologiske tankesett har mange årsaker, selv om det er bare en årsak, og det er ignoranse av 

Selvet. Men det er ubestridelig at den manglende evnen til kritisk tenkning forsterket av sosiale 

medier bidrar til en god del til problemet. Dessverre utdanner ikke vårt samfunn mennesker i å 

utvikle uavhengige verifiserbare bevisbasert forskning og analytiske ferdigheter, i å praktisere 

dømmekraft og bruke språket med nøyaktighet.  

 

De som innehar konspirasjonstankegang forstår ikke at konklusjonene de viser til kan ikke bli 

oppnådd fra dataen de har hentet fra. De kan ikke se at deres informasjon er fordervet eller enkelt 

og greit feil fordi det er fullstendig forutinntatt av deres tamasisk (et sløvt sinn) tenkning. De tror 

hva som er idealistisk behagelig og passer inn i rammen av deres fryktbaserte verdensbilde, 

formet av ubevisste samskaras (programmeringer, tendenser), og det er totalt overbevist at alle 

andre tar feil. Det er ikke deres feil. Det er bare ignoranse som jobber her. Den virkelige faren 

dette gjør til den sosiale samhørigheten og stabiliteten, og for å ikke snakke om fysisk sikkerhet 

(som i COVID-19 fornektere) er stor. Konspirasjonsteoretikerne kan ikke se dette. De tror  

virkelig at de er på den rette siden av historien, hva det enn betyr. At de er her for å redde 

verdenen! Gud hjelpe oss.  

 

Det interessante er å notere seg forskjellen mellom en konspirasjonsteori og 

konspirasjonsteoretikere. Det er ubestridelig sant at det har vært mange eksempler på nåværende 

situasjon og historisk at vi har blitt lurt av politikere, farmasøytisk industri, finansfolk m.m. Det 

er jo Mithya (dualitetsverden i endring), og den største konspirasjonen av alt er ignoranse i seg 

selv. Men konspirasjonsteoretikere er noe helt annet. Noen konspirasjonsteorier kan bli verifisert 

av faktisk bevisbasert sannhet. Men til konspirasjonsteoretikere, betyr det ikke hva de tror på har 

noe grunnlag overhodet i faktum eller noe som sannhet. De mottar bare deres informasjon fra 

kilder inni deres rammer eller bobler og vil til og med ikke vurdere et annet standpunkt.  

 

Det er en dyp og nøye hjernevasking. Deres dype fryktbaserte ideer rangerer fra troen om at de 

forhindrer verdensherredømme av kommunister, til de mest latterlige oppfatninger om at øgle-

mennesker infiltrerer og tar over menneskerasen! Eller at Biden er en pedofil, blant annet. Det er 

et stort gjesp, egentlig, hvis dette tankesettet ikke forårsaket så mye redsel. Men generelt sett, 



kjeder kanskje disse menneskene seg, som har blitt tiltrukket av konspirasjonsideer og trenger 

noe å validere deres eksistens. Ingenting er mer forlokkende til samsaris, som å tilhøre en radikal 

stamme! En som får dem til å føle seg viktig og trygg.  

 

Hvis sinnet ikke har evne til kritisk tenkning og til diskriminasjon mellom fakta og fiksjon, er 

ikke selvgransking mulig. Det betyr at det å følge Vedanta ikke vil fungere. Det burde heller ikke 

være aktuelt for en som er opptatt av åndelige sider i livet og verdier. Og dessuten, og viktigst av 

alt, mennesker som har sine sinn blitt radikalisert på denne måten gjør det ved å bryte dharma, 

forkledt som sannhet som vi så i USA nå nylig gjennom angrep på kongressen. Som Vedantins 

vet vi at ikke noe av dette er egentlig virkelig, slik at vi ikke blir så opprørt over det. Vi er heldig 

der sånn.  

 

Å følge dharma er viktig hvis vi ønsker et fredfullt liv. Heldigvis for mennesker er dharma 

(universelle verdier, lov og orden) bygget inn i systemet ellers ville menneskeheten ha utrydde t 

seg selv for lenge siden. Til slutt, vil universell dharma alltid selvkorrigere, men ikke uten stor 

lidelse på det individuelle planet. Dharma trumfer frigjøring, som undervisningene sier, men 

frigjøring kan ikke bli oppnådd uten dharma. Du vet kanskje at du er Selvet, men hvis du ikke er 

klar angående dharma, vil ikke frigjøring bli oppnådd.  

 

Likevel, er dharma et veldig vanskelig emne og umulig for en person å si til hverandre hva deres 

personlige dharma er, hvor forvirringen kommer inn spesielt med konspirasjonsteoretikere. De 

føler at de følger dharma og gjør det rette. På et personlig plan kan det være sannhet i at vi alle 

må gjøre hva so er riktig for våre egne natur og verdisystem. Men når det kommer til universelle 

verdier, som underbygger sannhet er det ingen tvetydighet eller personlige tolkninger mulig. 

Verdier, som ærlighet, integritet, rettferdighet, likeverdighet, ikke-skade osv er alle fastlagt. 

Skriftene er utvetydig om dem. De angår oss alle til alle tider i alle situasjoner. Den høyeste 

dharma er å forplikte deg til selvgransking, og bruke Vedantaskriften til ditt kunnskapsmiddel og 

veilede om alle ting i mithya. En person kan tolke disse verdier og undervisningen som passer 

hans ideer og han tror at hans Vedantalærer tar feil.  

 

Et sitat om dharma fra Immanuel Kant, som begynner hans «Grunnarbeid av Moralens 

Metafysikk» ved å erklære at det eneste tingen som kan bli kalt for det gode uten kvalifikasjoner 

er en velvilje. Med velvilje mente han ønsket å gjøre hva moralske lover krever på grunn av  de 

moralske lovene kreves. Selv dette kan bli vridd til å passe dine ideer om hva som er riktig, som 

konspirasjonsteoretikere gjør. Det finnes ingen vinnende argument med dem.  

 

Korona, vaksiner og konspirasjon 

Frykt forårsaker projeksjoner: vi ser ting som ikke er der og det får oss til å tro at våre 

projeksjoner er virkelighet. Hvis virkelighet er ikke-dualistisk som Vedanta sier, alt det som er 

positivt og negativt tjener det på en eller annen måte. Derfor er viruset Gude-gitt. Et halvtomt 

glass er også halvfullt, som impliserer et valg. Du kan la denne ideen opprøre ditt sinn eller du 

kan se det som en mulighet til å søke Selvet, som er fri av bekymringer.  

 

Konspirasjonsteorier popper opp som sopp etter et godt regn i vanskelige tider. Jeg liker dem 

ikke, ikke fordi de er sanne eller falske, men fordi de indikerer et reaktivert svakt sinn. Det er 

veldig lett å anta at ditt første innfall er den virkelige sannheten, som om det var en uvirkelig 

sannhet. Du møter noen, som har vibrasjoner som er negative og stygge og du misliker dem 

umiddelbart. Du bruker ikke tid til å virkelig kjenne dem. Du avviser dem og ser etter noen som 

får deg til å føle deg bra. Du kan ikke tenke bak din reaksjon. Du tror ikke at noen mennesker 

kanskje ikke liker deg når ditt sinn er dømmende og negativt, ei heller ser du etter gode kvaliteter 

i personen. Du trenger ting til å være svart og hvitt fordi du ikke kan fordra tvetydighet. Du 



ønsker et enkelt svar slik at du trenger ikke å tenke. Du forestiller deg at du er veldig smart og 

intellektuell, men egentlig er ditt sinn tung og sløvt. Livet er nyanse av grått.  

 

Den eneste bekreftelsen av sanne konspirasjonsteorier er frykten i seg selv. Du vil legge merke 

til at teorier er aldri løst. De fortsetter i all uendelighet, for å ikke nevne i det kjedsommelige, når 

det skjer en krise. Problemet er imidlertid ikke hva du føler. Problemet er ignoranse i seg selv. 

Du skylder sinnet ditt til å trene det mer rasjonelt. Ignoranse er så overbevisende at ethvert 

uønskete hendelser kan se ut som en konspirasjon.  

 

Hvis det er en slags ond Kabal, som ønsker å tvinge vaksine på oss, hva gjør det for ens sinn å 

dvele på det? De er åpenbart mer kraftfulle enn lille meg, så jeg er ferdig uansett; frykten løser 

ikke problemet.  

 

Hvis nok mennesker gjør det store ut av dette, det onde, vil de kanskje gjøre vaksinen valgfritt. 

«Onde» firmaer som vi forsterker med våre kjøp frykter boikott, som ingenting annet. Jeg mener 

jeg har tjent på vaksiner som jeg fikk som barn, og er ikke mot vaksiner egentlig. Uansett det å la 

frykt spise ens sinn er ikke sunt. Hvis mennesker legger til samme følelse i å elske Gud, som de 

gjør å frykte for fremtiden, som forresten ikke vil skje, vil verdenen være opplyst på null komme 

niks.  

 

Jeg tenker på innfallet av det – flokkimmunitet er en gudegitt ide. Vi har overlevd i millioner av 

år, fordi livet er slik at på en eller annen måte eliminerer de svakeste genene fra bassenget. Fordi 

ellers ville vi være dinosaurer. Plutselig er Bill Gates, som jeg beundrer over hans filantropi, 

lederen av den siste versjonen av Sions vises protokoller.  

 

Ignoranse går hånd i hånd med klandring. Vår sans av utilfredshet med oss selv kan aldri være 

vår feil. Men ikke alle rike og kraftfulle personer er en demon. De fleste av oss har aldri møtt en 

veldig rik og kraftfull person. Kanskje er de fleste anstendige og rimelig ærlige. Og selv demoner 

ser ikke ut til å være demoner; deres situasjoner former dem. Ingen ville være den de er hvis de 

kunne velge. Så hvem er jeg som dømmer? 

 

Til slutt, når jeg har sagt det, er det ingen måte å avgjøre naturen av noe i verdenen. Den er i en 

kontinuerlig endringstilstand og det er altfor mange faktorer krevd til å produsere et gitt resultat 

til å tillate oss til å redusere vår lidelse til et enkelt ord som konspirasjon.  

 

Vyavaharika (Empirisk og Objektiv), Pratibasika (Subjektiv), Paramarthika (Selv/Bevissthet)  

 

Vedanta viser oss forskjell på pratibasika (individets skapelse) og Vyavaharika (upersonlig skapers 

skapelse/Isvara/Gud) i måte å møte verden på. Det foregår endel projeksjoner i begge "verdener" eller 

virkelighetsordener. Noe mer utvidet forklaring hvor paramarthika er så å si det samme som 

satya,mens i mithyadimensjonen eller virkelighetsordenen gransker vi mer på forskjeller mellom 

subjektivitet (pratibasika) og objektivitet (vyavaharika).  

  

Her forklares forskjeller på Empirisk (Vyavaharika) virkelighet, Subjektiv (pratibasika) 

virkelighet og ikke-dualitet ståsted (Brahman/Selv/Bevissthet - Paramarthika):  

 

Paramarthika satya er Brahman, absolutt bevissthet. På dette trinnet skjer det ingenting for det er 

ingenting utenom den grenseløse bevissthetseksistensen. Det er trinnet hvor alle modifiseringer eller 

objektive fenomener er gjenkjent som ingenting annet enn bevissthet, og om de er oppnådd eller ikke 

gjør ingen forskjell. Bare bevissthet er.  

 

Paramarthika satya er fullstendig bakenfor noen spor av dualitet og er dermed ikke utsatt for 

begrensete parametre hvor det gode og onde er definert.  

Pratibasika som er et annet ord for drømmetilstand. Det er rent subjektivt og åpen for tolkning. Fra 

selvets perspektiv, selv vyavaharika (empirisk virkelighet) er subjektiv i det at jeg erfarer alt som en 



tanke i sinnet. Selvfølgelig, hvor ellers vil erfaringen skje? Sinnet er det eneste instrumentet for 

tolkning. Enten vi snakker om en kopp te i hånden min eller det mest usedvanlige synske fenomen vil 

jeg erfare dem i meg. De er objekter i bevissthet skapt av bevissthet, som dukker opp i meg. Jeg sier 

ikke at synske fenomener ikke eksisterer, alt i maya er mulig. Direkte persepsjon, hvor vi observerer 

objekter uten tolkning, blir kalt for vyavaharika, den empiriske virkeligheten. Det skjer med et 

funksjonelt sinnn, bak scenen, med ingen preging fra vasanaer (tendenser, programmeringer). Med 

andre ord, er det ingen innblanding med persepsjon.  

 

Pratibhasika satya er den subjektive virkeligheten som jiva/individ erfarer inni sinnet. Den innholder 

fornemmelser, følelser og tanker. Den er subjektiv på den måten at det er jivasin guna-bundete, 

vasana-bundete ,raga-dvesha (liker og misliker) påvirket tolkninger og evalueringer av vyavaharika 

satya. Med andre ord siden alle individer oppfatter det samme fenomenet, som gjelder inni den 

empiriske virkeligheten, tolker hvert individ og evaluerer slik fenomen på en unik måte. For eksempel, 

siden to mennesker kan oppfatte en snøstorm, et individ kan tro at det er vakkert, og den andre 

individet kan tro at det er problematisk fordi nå trenger innkjørselen å bli måket og det samme med 

veiene før han eller hun kan dra et annet sted. Denne virkelighetsordenen er nevnt som jiva shristi eller 

individets skapelse. Selv om ingen objekter er bragt inn i manifestasjonen, fordi en person sin tolkning 

og evalueringer av objekter farger ens interaksjon med dem og skaper ens erfaring.  

 

Vyavaharika satya er den empiriske eller transaksjons virkeligheten hvor vi handler. Det er en 

omkringliggende verden av objektive fenomener som alle har tilgang til. Det er vanligvis henvist som 

Isvara shrishti, Det Totale Sinnets eller Guds skapelse. Teknisk sett er følelser og tanker en del av 

denne ighetsordenen, fordi de er effekter av Isvaras kreative kraft.Vyavharika satya er dermed 

verdinøytral. Det er manifestasjonen i både dens grove og subtile aspektre,som inkluderer dharma(med 

andre ord samling av fysiske,psykologiske og moral/etiske lover, som regjerer dens operasjon.  

 

Hvorfor jeg nevner disse elementene i Vedantaundervisningen om ulike virkelighetsordener er 

essensielt i denne bloggen hvor det handler om å være mer objektiv og ikke så subjektiv når man skal 

konkludere om noe inkludert Konspirasjonsteorier m.m. Det kreves mer objektivitet for å se om det 

har noe for seg eller ikke.  Du kan lese mer om i bloggen Virkelighetsordener – Subjektivitet – 

Objektivitet - https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/virkelighetsordener-objektivitet-subjektivitet  

 

I siste halvdel ønsker jeg å kommentere, analysere og granske ulike emner ifm konspirasjoner og dette 

med COVID-19 og en video, som har blitt vist på youtube om tall.  

 

Covid-filmen og kritisk analyse av den  

 

Noen viktige utdrag fra faktisk.no artikkel - Ny konspirasjonsteori under oppseiling i Norge: 

Pandemien er en bløff. Koronaviruset er ikke farlig.  

 

En halv million briter har ikke dødd 

 

Mange husker den første, skremmende prognosen som kom fra Imperial College i Storbritannia i mars 

i fjor: opp til en halv million briter kunne dø om viruset fikk herje fritt.  

 

Typisk for konspirasjonsteorier er at de vrenger og vrir på faktiske forhold. De setter hendelser og 

informasjon inn i snevre sammenhenger, som gir nye betydninger. Ideen er at vi blir konstant 

manipulert av noen med en plan. Konspirasjonsteoretikerne har sett lyset, og de går raskt fra spinkelt 

underbygde påstander til nye sannheter.  

 

Den første prognosen var helt på viddene, ifølge filmen. Og når den ikke stemte, så har alle prognoser 

om koronaviruset vært feil.  

 

https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/virkelighetsordener-objektivitet-subjektivitet


Men viruset har jo ikke fått løpe fritt blant oss. Som vi alle har merket på kroppen, har myndigheter 

over hele verden satt inn smittevernstiltak. At de mest dystre prognosene ikke slo til, handler om disse 

tiltakene. I filmen framstilles prognosene som forsøk på å skremme oss med massedød.  

 

Plukke litt her og der 

 

Filmen er skoleeksempel på såkalt cherry picking, at man plukker fram den informasjonen man mener 

underbygger egne påstander og overser informasjon som ikke støtter eget syn. 

Faktasjekkere i mange land har gått gjennom påstander lik dem som kommer fram i den norske 

filmen. De holder ikke mål. 

 

I Norge har faktasjekker og blogger Gunnar Tjomlid gjort en svært grundig gjennomgang av hvordan 

tall og informasjon er manipulert og vridd. Også faktisk.no har faktasjekket filmen. 

Men forskere og leger deltar i filmen og fremmer samme budskap.  

 

Hvorfor, hvorfor? 

 

For at noe skal kalles konspirasjonsteori, må det være en sammensvergelse. Noen i maktposisjoner må 

samarbeide om en hemmelig plan som vi andre ikke får innsyn i. Og denne pandemisammensvergelsen 

må være den største av dem alle. 

 

Filmen sier det ikke rett ut, men antyder hva som ligger bak. Det handler om vaksiner. Du skal 

«tvinges til å få fremmed genetisk materiale plassert inn i dine celler.» Og hvor det går derfra, må vi 

antagelig til apokalyptiske filmer for å finne svaret på. 

 

ViktigViten som står bak filmen gir ingen klare svar på hvorfor «alle» med makt forsøker å 

manipulere oss gjennom vaksinering og smittefrykt og hvorfor de stenger oss inne. Dette er et vanlig 

grep for å fremme konspirasjonsteorier. Du blir presentert for nøye utvalgt informasjon, og må 

konkludere selv. Slik er det lettere å overtale deg til å tro noe som kan virke utrolig. 

 

Er det noen grunn til å ta filmen på alvor? Vel, 79.000 visninger i skrivende stund viser et visst 

gjennomslag. 

 

Gjør filmen skade? 

 

Konspirasjonsteoretikere ser på seg selv som kritiske tenkere. Der vi alle andre er sauer som lydig går 

inn i flokk inn på hjemmekontoret og ut av det stengte shoppingsenteret, tenker de fritt og kritisk. 

 

Men hvorfor står de ikke fram? De hevder i filmen at hensikten er å skape åpenhet og debatt. Men 

hvem står bak? Hvordan får vi tak i dem for å debattere? 

 

ViktigViten oppgir ingen kontaktinformasjon og det er ingen informasjon om dem på nettet. 

 

Ulike konspirasjonsteorier om pandemien verserer i USA og mange andre land: viruset er et biologisk 

våpen, Bill Gates vil sette inn mikrochips i oss gjennom vaksinene, Kina vil ha verdenskontroll og det 

hele skyldes utrulling av 5G. 

 

I Norge har ikke de verste konspirasjonsteoriene fått stor utbredelse, og det er ikke sikkert at en slik 

film vil gjøre så mye skade her i landet. Selv om vi er dritt lei nedstenging og smittevern, stoler vi i 

stor grad på myndighetene og lever så godt vi kan. 

 

https://tjomlid.com/2021/01/23/covidfilmen-2020-en-sovndyssende-halvtime-med-logner/
https://www.faktisk.no/artikler/Kwn/en-rekke-feil-i-viral-korona-film


Men i land med mindre tillit til politikerne, med eller uten god grunn, og større sosiale og økonomiske 

konsekvenser, kan denne type desinformasjon gjøre stor skade på kollektive løft mot viruset og 

sykdommen.  

 

Christian Paaske en velkjent konspirasjonsteoretiker i alternativbransjen i Norge  

 

Christian Paaske er en veteran innenfor alternativbransjen i Norge og kaller seg for å være 

samfunnskritisk og har også studert yoga og Vedanta i flere år. Han tror på flatjord-teorien og 

unnviker å si at han følger konspirasjonsteorier. Han er en av de som har ytret mest om det så å si alle 

andre kaller for konspirasjonsteorier. Han hevder dette i ulike artikler han har skrevet på sin 

hjemmeside, som er typisk for konspirasjonsteoretikere som er så overbevist om at alle andre tar feil 

og han har sett lyset i forbindelse med pandemien vi ser. Og at alle andre som ikke tenker som han er 

lydige sauer, som ikke tenker kritisk.  

 

I tillegg er det mye kirsebærplukking, som skal passe inn i hans og meningsfellers teorier. Det er 

tydelig at her er kritisk tenkning ikke til stede og at man er for subjektiv i måten å møte dette på. Han 

og meningsfellene tror dette er kritisk tenkning. Men det er gode eksempler på at dette er fryktbaserte 

minstenksomhetstankegang. Det blir veldig lettvinte konklusjoner. Alt er svart-hvitt og en demoniserer 

ulike organisasjoner, politikere m.m. Her får mange gjennomgå av en konspirasjonsteoretiker. Verden 

er nok mye mer nyansert enn som så og mye usette faktorer, som vi ikke har kontroll over spiller inn. 

Det er lett å føle seg hjelpeløs og maktesløs i den tiden vi lever i. Å ty til dette som jeg viser noen få 

utdrag av noen av hans artikler er dessverre ikke noe til særlig hjelp. Kanskje dette kunne vært noe for 

manuskript til de som skal lage ny sesong av Xfiles eller annen tv-serie om biologisk krigføring?  

 

På tide å våkne – det er ingen pandemi 

 

I et internasjonalt perspektiv er dette iscenesatte skrekkscenariet fra WHO, korrupte politikere, 

massemedia og legemiddelindustrien den største forbrytelsen mot menneskeheten med helt andre mål 

enn folkehelse. Det er ingen overdrivelse at dette er en planlagt utryddelsesplan og folkemord av store 

deler av verdens befolkning for den totale dekonstruksjon av samfunnet. Dette er en krig mot 

menneskeheten. 

Målet er å opprettholde maurtuemodellen som har vært virksom siden tidenes morgen hvor en 

maktelite på toppen disponerer det meste av ressurser, rikdom og kontroll. Resten av menneskeheten 

er til deres disposisjon og forbruk på nivå med husdyrhold og sauedrift. Sau heter forresten Ovid på 

latin. Do you C…? 



Dette er ingen konspirasjonsteori, men beskrives som New World Order eller The Global Reset i åpne 

dokumenter fra World Economic Forum, Rockefeller Foundation, FN og andre steder og viser entydig 

makthavernes planer fram mot 2030. Maktelitens selvsikkerhet og ublu eksponering av deres planer 

og intensjoner er et skremmende hån mot vår maktesløshet. 

Ingenting ser ut til å kunne stanse denne krigsmaskinens frammarsj uten en snarlig folkelig 

oppvåkning og mobilisering verden over. Tiden for stikke hodet i sandet er over. Alarmen har gått for 

lenge siden. Det ingen snooze-knapp fordi huset brenner.  

 

Biologisk krigføring 

Utenom genmanipulering av planter og dyr som har gitt multinasjonale selskaper stadig større 

kontroll over jordbruk og matproduksjon er turen kommet til mennesket. Som med tomater og dyr 

skjer genmanipulering hovedsakelig gjennom injeksjoner, for menneskets del direkte i blodstrømmen 

med en nål og en sprøyte. Vaksineteknologi blir nå tatt til et helt nytt stadium og er ikke vaksinering i 

tradisjonell forstand hvor kroppen utvikler antistoffer og naturlig motstandsdyktighet mot sykdom. 

Det som nå kalles for en vaksine er en varig omprogrammering av genene. Slik fysikerne spaltet 

atomet og fremstilte atombomben, kan denne form for irreversibel forandring av genene ha minst like 

stor sprengkraft og kan føre til menneskelige ødeleggelser i like stort omfang, kanskje større. Med 

atombomben hadde de tross alt prøvesprengninger, før bombene ble sluppet over Hiroshima og 

Nagasaki. Med den nye eksperimentelle vaksinen omgås dyreforsøk og observasjoner av 

langtidsvirkninger, men her kjøres det reservasjonsløst på for fullt med en totalvaksinering av hele 

verdens befolkning. 

Konsekvensene er uoverskuelige. Vaksinen kan like godt være et biologisk våpen for å frata oss vår 

menneskelighet og gjøre oss til programmerbare maskiner. Det kan videre inngå i et større angrep på 

planter, dyr og naturlig liv i sin helhet og erstatte naturen med en syntetisk, patenterbar og 

gjennomkontrollert utgave. 

Stormannsgalskap av et slik kaliber ville virket usannsynlig selv i en James Bond film. Men for 

makthaverne virker ingen planer for store i destruksjonen av det gamle for innførelse av en ny 

verdensorden. Dessverre er individet handikappet i møte med en konspirasjon så monsteraktig og 

gigantisk at det ikke tror det er mulig. Var det grunnen til at Gud sa mennesket ville dø om det spiste 

av Kunnskapens tre?  

Våkn opp – Makthaverne er lei av sauer 

Matrix-filmene er slagkraftig mytologi for vår tid. Det er en moderne Jesu-historie om den ene 

utvalgte som bekjemper overmakten. Scenen er ikke lenger ørkenlandskap med esler, palmetrær og 



sandalvandrende fotfolk under tyranniet av presteskap og den romerske kolonimakten. Kulissene er 

skiftet ut til vår nære framtids totalkontrollerte data-samfunn. Her leveres en oppdatert fremstilling av 

alle idealisters verdensanskuelse fra Platon til Shakespeare og hva mystikere har sagt til alle tider: 

Livet er en drøm, en illusjon, en film og en virtuell virkelighet hvor vi deltar i det meste spennende 

dataspillet noensinne laget. Så godt laget at du tror det er virkelig. 

I følge en Twitter-post fra Keanu Reeves som spilte hovedrollen, var Martix en dokumentar-film. Nå 

tar han steget videre og sier at dagens situasjon er menneskehetens mulighet til å bryte ut av Matrix-

fangenskapet. 

«The human race has been enslaved for thousands of years. We have been kept in a mental prison by 

dark elites and secret societies who have done everything possible to repress us and avoid that we 

reach our potential. » 

Han har studert de gamle skriftene Upanishadene og vedanta fra India og mener at nok mennesker er 

nå i ferd med å våkne opp. Dette er et historisk vendepunkt med en mulighet for å styrte maktens 

tyranni som har styrt menneskeheten som en saueflokk siden tidenes morgen. 

 

Kommentarer: 

 

Hvis en person hadde integrert Vedanta-kunnskapen noenlunde så hadde ikke han/hun vært en 

konspirasjonsteoretiker, som har mistet dømmekraften, viser manglende kritisk tenkning og følger en 

fryktbasert minstenksomhetsholdning. Det en konspirasjonsteoretiker står for går imot karma yoga 

(passende holdning) og dharma (lar fryktbasert mistenksomhet styre sine tanker). Underforstått 

betydning av det han/hun sine likesinnete kommer med er at verden ikke er intelligent. Og det blir 

veldig endimensjonalt svart-hvitt mentalitet ifm det som skjer. Mens når man har gransket det nøye vil 

man realisere at verden er intelligent.  Jeg har skrevet mer om Konspirasjoner og Vedanta i denne 

artikkelen, som ble trykket i Magasinet Harmoni nr 5 i 2020. - I  Magas ine t  Harmoni  utgave  

5 /2020  f ikk  jeg  publ iser t  en  a r t ikke l ,  som heter  Konspi rasjonsteor ier  og  sunn  

samfunnskri t i sk  sans  -  Hvor  går  grensen?  -  h t tps : / / f93f736c -ec30-48fc-9f11-

0dd8269828e7.f i l esusr .com/ugd/bbf970_87c2f fecaec64a7589d378438b535769.pd

f  

Det er utdrag fra bloggen – Å se på verden som en intelligent orden og leve i harmoni med den. - 

https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/%C3%A5-se-p%C3%A5-verden-som-en-intelligent-

orden-og-leve-i-harmoni-med-den?lang=no 

 

Utdrag fra artikkelen på forskning.no: Nå vet forskere mer om hvem som tror på 

konspirasjonsteorier 

 

Psykologene har kommet på banen 

I Norge har det lenge først og fremst vært religionsvitere og historikere som har forsket på 

konspirasjonsteorier. Internasjonalt har det vært annerledes. De siste femten årene har feltet vært 

dominert av sosial-, personlighets- og kognitiv psykologi, forteller Dyrendal. 

– Vi er på langt nær i nærheten av å forstå fenomenet. Men ut fra det som finnes av forskning, er det 

noe som allerede kan slås fast. 

Forskerne har altså funnet noen fellestrekk ved dem som er tilbøyelige til å tro på konspirasjoner. 

 

Ser mønstre 

https://www.mystikk.no/
https://www.mystikk.no/
https://f93f736c-ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/ugd/bbf970_87c2ffecaec64a7589d378438b535769.pdf
https://f93f736c-ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/ugd/bbf970_87c2ffecaec64a7589d378438b535769.pdf
https://f93f736c-ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/ugd/bbf970_87c2ffecaec64a7589d378438b535769.pdf
https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/%C3%A5-se-p%C3%A5-verden-som-en-intelligent-orden-og-leve-i-harmoni-med-den?lang=no
https://www.bevissthetsvitenskap.com/post/%C3%A5-se-p%C3%A5-verden-som-en-intelligent-orden-og-leve-i-harmoni-med-den?lang=no


Et av fellestrekkene er at de har en helt generell tilbøyelighet til å tenke at mektige mennesker i skjul 

planlegger ting som går ut over helt vanlige folk. Dette kaller forskerne konspirasjonsmentalitet. 

Tankesettet er koblet til andre trekk. 

 

– De ser ofte sammenhenger der det ikke er noen. Og de ser ofte en hensikt bak hendelser, forteller 

Dyrendal. 

 

I en serie med eksperimenter fant Karen Douglas, professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Kent, 

ut at de som har en hang til konspirasjonsteorier har en tendens til å oppfatte mønstre og koble ting 

som ikke er relatert til hverandre. Dette forteller forskeren om i et intervju til den amerikanske 

psykologiforeningen. 

For eksempel tror noen av QAnon-tilhengerne, som var med å storme Kongressen i USA, at fordi Q er 

den 17. bokstaven i alfabetet sender president Trump dem en melding når han nevner tallet 17.  

 

Douglas og hennes kolleger i Kent har funnet at de som tror på mange konspirasjonsteorier ofte 

er mistenksomme og har en lavere grad av tillit til sine omgivelser. 

De bruker disse fortellingene for å forstå verden. Det skal gjøre at de føler at de får kontroll, 

føler trygghet og sosial tilhørighet. 

Men mennesker blir ikke trygge av konspirasjonsteorier. Tvert imot. 

– Forskningen viser at de som bruker mye tid på disse teoriene er mer preget av ensomhet, angst og 

depresjon enn andre. De føler seg ofte maktesløse overfor den makta de mener er korrupt, forteller 

Dyrendal.  

 

Store hendelser trigger 

 

Når det skjer store samfunnsendringer og hendelser, trigger det tilbøyeligheten til å tro på 

konspirasjonsteorier, mener psykologene som forsker på dette. 

De gir folk enkle svar og hjelper folk med å takle kriser. 

Dette er dypt menneskelig, skriver Douglas og hennes nederlandske kollega Jan-Willem van Prooijen i 

en vitenskapelig artikkel fra 2017. 

Mennesker har et grunnleggende behov for å oppleve et visst nivå av kontroll over miljøet de lever i. 

Derfor vil de aktivt søke etter å forstå meningen med det som skjer. 

 

En alternativ forklaring 

 

Konspirasjonsteorier kjennetegnes av at de motsier den offisielle forklaringen og presenterer en 

alternativ forklaring. Manglende beviser for den alternative teorien tolkes dit hen at noen forsøker å 

skjule hva som egentlig skjedde, og at de er ekstremt gode til det. 

 

Konspirasjonsteorier er ofte fantasifulle og innfløkte. Men, ekte konspirasjoner finnes også. Korrupte 

ledere har for eksempel mange ganger ført befolkningen bak lyset for å snylte på felles goder. Men 

virkelighetens konspirasjoner er gjerne mindre omfattende, ikke så godt planlagte, og de som står bak 

legger oftere fra seg spor. 

 

«Sjamanen» som ledet Trump-mobben 

 

Konspirasjonsteoretikere og gjengangere på flere av Donald Trumps folkemøter og ytre høyre-

demonstrasjoner var sentrale da USAs kongress ble stormet onsdag 6 januar.  

 

En kvinne ble skutt og drept, en samlet Kongress måtte rømme og det oppsto fullstendig kaos i 

Washington D.C. 

https://www.apa.org/news/apa/2020/11/conspiracy-theories
https://www.apa.org/news/apa/2020/11/conspiracy-theories
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1750698017701615
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1750698017701615


Da Senatet og Representantenes hus onsdag skulle sertifisere Joe Biden som vinner av presidentvalget, 

gjorde Donald Trumps tilhengere det hele til blodige og livsfarlige opptøyer som samtidig sendte et 

samlet verdenssamfunn ut i fordømmelse. 

Opprørerens storming av Kongressen kan ikke sies å ha vært annet enn mislykket. Da de folkevalgte 

igjen var samlet i kammeret omkring fem timer etter å ha blitt evakuert, hadde også flere av de 

hardbarkede Trump-støttespillerne i Senatet og Representantenes hus bestemt seg for å ikke utfordre 

valgresultatet. 

 

Trump pekes i stor grad på som ansvarlig for stormingen og opptøyene og for å ha oppildnet til bråket 

med sine gjentatte og grunnløse påstander om valgjuks, som har vedvart siden valgdagen 3. november. 

Bare timer før holdt han også et folkemøte for titusener i Washington, D.C.  

 

En beryktet konspirasjonsteoretiker som deltok i Trump-mobben og var en av dem som ledet an i 

Kongressens innerste områder, var Jake Angeli. (QAnon-sjamanen har han blitt kalt for av pressen) 

 

Angeli er en kjent tilhenger av QAnon-konspirasjonsteorien. 

Tilhengere av teorien hevder at president Donald Trump leder en hemmelig krig mot en global kult av 

Satan-dyrkende pedofile politikere og næringslivsfolk. Konspirasjonsteorien inneholder også en rekke 

antisemittiske elementer. 

 

Angeli har vært en gjenganger på en rekke ytre høyre-folkemøter i Arizona de siste åra.  

De stormet kongressen: QAnon-sjaman og våpenfanatiker. 

 

Jake Angeli (32) er en kjent skikkelse når den politiske høyresiden samles i hans hjemstat Arizona. 

Han maler ansiktet i flaggets farger og kler seg ut for å tiltrekke oppmerksomhet. 

 

Til avisen The Arizona Republic forklarte 32-åringen i fjor at han da kan snakke om sin tro på Qanon 

og andre skjulte sannheter. 

 

QAnon er en internettkult som oppsto i 2017. De høyreradikale tilhengerne hevder at verden styres av 

en mektig elite som knyttes til satanisme, pedofili og kannibalisme og regner Donald Trump som 

folkets redningsmann. 

 

Konspirasjonsteorien har også tusener av tilhengere i Norge, ifølge Faktisk.no. 

 

Jake Angeli opptrådte utenfor et Trump-rally i Phoenix i Arizona i februar i fjor. Der holdt han opp et 

skilt med teksten «Q sendte meg» og spurte folkemengden om de kjente til konspirasjonsteorien.  

Flere nikket bekreftende.  

 

Kaninhullet – Koronakrisens spirituelle utfordring av Søren Hauge 

 

Her er et lite utdrag på noen sider fra den 21 sider lange artikkelen, som er på pdf: https://f93f736c-

ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/ugd/bbf970_fbb76d6098ef41c3ba9ae1de4ddd5da5.pdf 

skrevet av den danske spirituelle læreren Søren Hauge. Veldig bra skrevet og med flere gode poenger 

hvor han viser hvordan mangel på rasjonell og sunn kritisk tenkning kan føre til. En veldig bra analyse 

om konspirasjoner: 

 

Vi behøver hverandre. Vi må se hverandre som mennesker. Selv om vi er sikre i våres overbevisninger 

må vi huske på hverandres sårbarhet og på at vi er forbundet. Vi er alle medansvarlige for de 

utfordringer vi er midt i, og vi har alle noe å lære av det. Når vi åpner hjertet og ønsker å lytte til 

andre, og se igjennom det som skiller oss. Så bygger vi de viktigste broer og verden blir litt mer hel. 

 

https://eu.azcentral.com/story/news/politics/arizona/2021/01/06/arizona-qanon-supporter-jake-angeli-joins-storming-u-s-capitol/6568513002/
https://eu.azcentral.com/story/news/politics/arizona/2021/01/06/arizona-qanon-supporter-jake-angeli-joins-storming-u-s-capitol/6568513002/
https://no.wikipedia.org/wiki/QAnon
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wee5Eo/faktiskno-dette-er-qanon-i-norge
https://f93f736c-ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/ugd/bbf970_fbb76d6098ef41c3ba9ae1de4ddd5da5.pdf
https://f93f736c-ec30-48fc-9f11-0dd8269828e7.filesusr.com/ugd/bbf970_fbb76d6098ef41c3ba9ae1de4ddd5da5.pdf


KONSPIRASJONENS ÅR 

2020 ble konspirasjonenes år. Og det kom til syne i et enormt felt, som kamuflerte seg under 

glansfylte betegnelser omkring en ny æra og en ganske særlig oppvåkning. Bedraget virket treffende, 

men var og er fullstendig hult og intetsigende. New Age og Den Store Oppvåkning viste seg å være 

Old Age og Den Store Unngåelse. Den form for konspirasjonsteorier som dannet og begynte å henge 

sammen i en enorm klyngefelt i 2020, var i meget høy grad dystre, preget av frykt, mistillit, vrede og 

hat, og det var stimulert av Korona-krisen og ble for mange pakket inn i spirituelt glanspapir. Fra de 

ytterste internetts mørke områder samlet et emosjonelt fantom seg til en massiv, kollektiv tankeform 

og mange spirituelt orienterte mennesker lot seg oppsluke av det.  

 

RØD ELLER BLÅ PILLE 

Tar du den røde eller den blå pillen? Med denne forespørselen lånt fra filmen Matrix, begynte 

konspirasjonsrammede folk å utfordre andre i 2020. Å ta den røde pillen er ensbetydende med at man 

får adgang til den grusomme virkelighet om hvor råtten verden er, og hvordan vi alle blir forsøkt gjort 

til slaver av en skjult makt, Deep State. Tar man derimot den blå pillen, som man symbolsk blir 

tilbudt, så vil det indikere at man lar seg spise av med den falske virkelighet, og forblir sovende som 

en sau, som aksepterer alt. Det er kun de modige sjelene, som tar den røde pillen, som betyr at de 

hopper ned i kaninhullet og gjennom de mange konspirasjonsvinkler våkner og ser, hvor korrupt og 

grusom hele verden på alle mulige måter styres av den rikeste og mest forferdelige elite.  

 

HVEM ER FIENDEN? 

Den hemmelige fiende, som orkestrerer de mange komplottene, og som hyppigst kaldes Deep State, er 

den egentlig makt bak alle de ytre maktinstanser, og som har en kynisk, hjerteløs og grusom 

dagsorden. Deep State blir kalt for Kabalen, Det Babyloniske Brorskap, Eliten eller Globalistene er 

mennesker med hjerteløse, fascistiske mål, som har blitt implementert gjennom COVID-19, som skal 

venne borgerne til å følge ordre uten å stille spørsmål. I sin indre kjerne er Deep State de fleste av 

verdens berømtheter og de kalles også Satan-tilbedende, pedofile bloddrikkere. Alle nyhetskanaler blir 

regnet som 100 % falske nyheter, mens på youtube finner man et ekkokammer av egne synspunkter 

som kjenner til konspiratoriske miljøer, et vedvarende bombardement med variasjoner av det samme 

igjen og igjen.  

 

SANNHETSKRIGERE 

Når man har tatt den røde pillen vil si å si ja til å være en kriger for sannheten og for avsløringen av alt 

det forferdelige, som skjer i verden. Alt det grusomme skal jo frem i lyset. Ellers kommer vi aldri inn i 

den nye tidsalderen. Derfor skal man ikke være naiv og tro på mennesker med makt, myndigheter og 

nyhetsmedier, fordi de er Deep State forlengete arm. Og på den måten blir man viklet inn i den 

negative strømmen, hvor eneste håp om forløsning ligger i å bli en av lysarbeiderene, som står opp 

mot mørket og ondskapen.  

 

DE SPIRITUELLE SOM HOPPET I KANINHULLET 

Det er en alarmerende kjensgjerning at mange mennesker man skulle mene var frontfornyere og 

visjonære rollemodeller, i stedet viser seg i åndelighetenes navn å la seg oppsluke av en ekstremt 

polariserende, sort-hvit mentalitet som er båret på en bølge av frykt og mistro, og som tydeligvis avler 

et klima med vrede og voksende hat. Hva er det som skjer? Dette klyngekonspirasjonsfenomenet har i 

2020 vist seg i uhyggelig stor grad spre blant mange mennesker i såkalt spirituelle miljøer, blant 

toneangivende veiledere, i yogakretser, hos velvære-mennesker og livsstilsinfluencere. Alt for få 

spirituelt orienterte mennesker snakker tydelig om det, og jeg er vitne til at flere mennesker privat 

uttrykker deres holdning til meg, men ikke tør å skrive om det på sosiale medier. Det er formodentlig 

fryktbasert og det forstår jeg. Hvem ønsker å bli lagt for hat eller hån, som jeg selv har erfart det, fordi 

jeg har bidratt med innlegg om det i 2020.  

 

Vi er i dag vitne til et neo-spirituelt utbrudd, som slett ikke burde kalles spirituelt, fordi det i den grad 

mangler spiritualitetens kjennetegn, men som er et vrangbilde av det, som ikke for så lenge siden var 

New Age livsforståelse. Som en gjøkunge har denne konspirasjonen fått næring fra et kollektivt 

energifelt som vokser gjennom frykt og vrede. Denne innstillingen er omvendt av de verdier, som har 



vist frem mot en bedre verden, og den er kjennetegnet ved å snu alt hodet. Sort blir hvitt, og 

forvrengning blir til virkelighet.  

 

FØLELSEN AV SVIKT 

En hoveddrivkraft bak de mange spirituelt orienterte menneskers sympati med 

konspirasjonsklyngefeltet eller noe av det, skyldes en følelse av å være sviktet. Det er en opplevelse av 

at systemet svikter, at myndighetene svikter i forhold til forståelsen for medisin og sunnhet. Det er 

ikke nok imøtekommenhet i forhold til alternative behandlingsmetoder, holistisk medisin, 

komplementære behandlingsformer og spirituelle verdier i det hele tatt. Finansene styrer de store 

beslutninger i alt for massiv grad. Makthaverne, politikerne- og embetsverket svikter. Alt dette er nå 

blitt satt fullstendig på spissen med Korona-krisen. Og her går det helt galt. Assosiasjoner til diktatur, 

fascisme, nazisme, Storebror ser deg og marerittaktige scenarier av komplett slaveri i global skala 

blusser opp fra det kollektive dypet og går amok. Frykten for at friheten blir fratatt, tar mer og mer 

over. Videoer spres, settes sammen og begynner å nære redselsforestillinger som blir selvforsterkende.  

 

 

MANGLENDE SELVIAKTTAKELSE  

Den egentlige arenaen er ikke verdensscenen, men vår egen indre verden. Det er her at forandringer 

må skje, som skal føre til ytre handlinger, og det er her at så mange svikter uten å kanskje være klar 

over det. Det eksisterer tydeligvis en introspektiv vilje, en manglende lyst til å kikke dypt innover, slik 

at man kan få øye på sine egne skyggesider, sin egen arroganse, frykt, vrede og fortvilelse.  

Hvis ikke den indre verden blir møtt med ekte sårbarhet, så ender man veldig lett med å skape det som 

blir kalt for spirituelt bypass. Man bringer seg selv over og kaster seg ut i verdens urettferdigheter uten 

å se, hvordan man med sitt eget uavklarte kaos tenner bensin på bålet. Det resulterer i tunnelsyn og 

selektiv livsstilgang. Man blir lysfiksert og mørkredd, men kaller det lysarbeiderens kamp mot mørket. 

Selviakttakelse er en avkledende affære, som innebærer at man oppdager, hvor mye man skjuler seg 

for seg selv gjennom masker, roller og yndlingsidentiteter.  

 

DUALISTISK ABSOLUTISME 

Hardcore-konspirasjonismen er kompromissløs sort-hvit i sin tolkning av livet. Det er frihetskjempere 

mot Deep State. Det er de våkne og de sovende, den røde og den blå pillen. Oppdelingen er ikke 

relativ, men absolutt. En eldgammel tankeform, som hører til et stramt, dualistisk livssyn, hvor godt og 

ondt, Gud og Satan kjemper mot hverandre, dukker plutselig opp på arenaen, som et tankevekkende 

tegn på, at den såkalte spiritualitet, som menes å være holistisk, hviler som et tynt lag ovenpå en 

ufordøyd dualisme.  

 

ELITÆR SELVFORSTÅELSE 

Hvis man er blant de dypt troende konspirasjonsfolk, som hevder å tatt den røde pillen, så vil en elitær 

selvforståelse nesten uunngåelig snike seg inn og sett en subtil dagsorden. Man er jo blant de våkne, 

og må hjelpe med å vekke de sovende. Det innebærer at man er mer vitende enn noen, og man er 

urokkelig overbevist om at ha retten på sin side. Det er en veldig farlig kurs å begi seg ut på, da man 

sikkert ikke kan holde balansen. Det er hva som skjer når det høyere dyrkes og det lavere foraktes. 

Man skal være strålende og lysvåken for å være på den rette siden av livet. Det blir viktig å rense seg 

for urenheter for å oppnå den tilstrebete renhet. Problemet er, at man ikke kan detoxe seg ut av det, 

som skal møtes og omfavnes. Det man smitter ut av hoveddøren, sniker seg tilbake ved kjøkkendøren. 

Dess mer man oppfatter seg selv som en av de våkne, desto mer skaper man separasjon og avstand til 

sine medmennesker og omverden.  

 

SPIRITUELL RELATIVISME 

Rasjonaliteten har generelt ikke hatt en populær rolle i moderne spiritualitet. Det mentale er 

ofte blitt assosiert med den lavere natur, som kun kan gripe tingene meget skjematisk og stivt, 

og som ikke har gitt plass til det umiddelbare og det intuitive. Det kan man forstå av flere 

grunner, men tankesinnet er en dyrebar del av vår helhet. New age-spiritualiteten er tilbøyelig 

til å bli beskyldt for å være en feel good spiritualitet, som kan komme til å dyrke det 

nytelsesfylte, mirakuløse og emosjonelt komfortable på bekostning av skjelneevnen. Man kan 



ikke avgjøre sannheter utfra følelsestilstander. Enten har et trafikkuhell funnet sted, eller ikke. 

Individuell følelse blandes sammen med konkrete fakta, som er som å sammenblande en 

fruktkasse med en verktøykasse. Når fornuften blir underkjent, kan det oppstå alvorlige 

misforståelser, og når det strekker seg inn i spirituelle felt, oppstår det en naivitet og en 

relativisme, som er tilbakeskritt. Fornuft og skjelneevne er en del av sunn spiritualitet.  

 

TEGNTYDNINGS-SKJEBNETRO 

Det er meget utbredt i spirituelle kretser å tyde tegn og vektlegge dem som uttrykk for synkronisitet og 

meningsfylte sammentreff. Det har sin relevans, hvis den enkelte lytter dypt inn i seg selv og lærer av 

det. Men når tydningen av tegn blir lagt utenfor det enkelte individ, i hendene på mystiske autoriteter 

eller guruer, som har en orakelaktig rolle utenfor individets rekkevidde, så er det ikke fremskritt, men 

tilbakegang. Det blir et spørsmål om lydighet og avhengighet. Konspirasjonenes dype lag, lagt i 

hendene på en anonym Q-autoritet (ikke anonym nå lengre dog – han var jo med å storme kongressen i 

Washington, USA 6 januar 2021), eller på Youtube-videoenes mørke bakpersoner, fører til at de 

blinde leder de blinde. Og det er presis dette, som i den grad har preget konspirasjonsfolkene og deres 

proselytter. Talløse manipulerende videoer har i overflod gitt orakelaktige utlegninger av meningsløse 

tegn, konstruerte sannheter og rett og slett det rene vrøvl, som har hyllet politiske dagsordener og 

middelaldersk religiøsitet.  

 

KONSPIRASJONS-PROPAGANDA 

Hele konspirasjonsfeltets aktivitet resulterer tilslutt i propaganda. Helt enkelt. Og det er hva folk 

forsøker å forsvare for gjennom feberaktige argumentasjoner, som skal fremme et synspunkt – deres 

eget. Det er en dypt forankret egenskap ved alle dypt rammete konspirasjonsfolk at de brennende og 

vedholdende forsøker å overbevise andre om at de har rett. Det er en utpreget mangel på å holde igjen, 

og en sterk tendens til å kaste YouTube-videoer i hodet på alle, som ikke er enige. Fanatismens 

kjennetegn er, at man dypest sett ikke respekterer andres forskjellige synspunkter, og denne 

emosjonelle febertilstanden er over det hele når det handler om å vekke de sovende. Et annet trekk ved 

fanatisme er at hvis noe ikke riktig stemmer, så gjør man om på virkeligheten, inntil den har sin rette 

plass i puslespillet. Det er alltid en forklaring og der kommer alltid nye forklaringer, som i realiteten 

ikke holder stikk. Konspirasjonsfolk er eminente til å bortforklare alt og de er ofte forbløffende 

fornufts-resistente.   

 

KONSPIRITUALITET 

Det hele ender i konspiritualitet, et ord for den komplette sammensmeltingen av konspirasjonisme og 

spiritualitet. Og det er tragisk, for denne form for tro, kan kanskje kalles en forvridd form for neo-

spiritualitet, et nytt uttrykk for desperasjon, men i realiteten er den hverken ny eller spirituell, men en 

mental og psykisk tilstand, som er spent ut i en uforsonlig dualisme, næret av frykt og dyp, dyp mistro. 

Det er ikke noe dypt forankret her. Autoriteten er plassert utenfor. Frihetsropet er et rasende opprør 

mot en masse, som man ikke kan håndtere. Det er en splittet og opphetet tilstand, som ikke finner noen 

ro, men som kontinuerlig er opptatt av å forfølge en virkelighetsfjern visjon.  

 

VI SKAL OPP AV KANINHULLET 

I eventyret Alice i Eventyrlandet er det godt å ta turen ned i kaninhullet, for det er åpningen til en 

eventyrlig verden, som er verdifull. I den konspiratoriske neo-spiritualitetens forvrengte klima skal vi 

se å komme opp av hullet fortest mulig. Det er ikke godt å være, fordi vi får tunnelsyn, labyrint-kuler 

og konspirasjonsfeber. Vi skal opp i den friske luften. Opp i den virkelige verden igjen, hvor våre 

verdier bygger alltid på tillit og forbundethet, på ansvar for helheten og engasjement for en grønn 

verden, vel å merke uten å speide etter grønne reptiler. Det er her det er bruk for oss. Ikke slik vi kan 

være mot verden, men derimot med verden med alle dens utfordringer, dype kompleksitet og 

ufullkommenheter. Det er mye å kjempe for, og kampen er en fredelig affære. Det stiller krav om en 

rolig jordforbundet, som hele tiden er bevisst om våre dype forbindelser med verden.   

 

GRUNNTILLIT 

Holistisk spiritualitet er alltid helhetsbevisst og deler aldri verden opp i sort og hvitt. Det er en varm 

og vennlig tilgang til verden, uansett hvor mange vanskelige ting vi står overfor og man er hele tiden 



bevisst om sine dype forbindelser med alt levende. I alt dette er det en helt grunnleggende tillit eller 

tiltro til verden. De konspirasjonsrammete er med deres frykt og dype mistillit i ferd med å undergrave 

en sunn deltakelse i verden og en tro på våre medmennesker. Det er dypt blandede motiver i spill i 

våres verden, men demonisering og skyttergraving, som skapes med den frykt og det voksende hat, 

som trives i konspirasjonsmiljøer, kan aldri være løsningen. Mistillit skaper kløfter. Mistillit er en gift, 

som atskiller og fører til at vi oppfatter våre motstandere som objekter og ikke unike individer, tross 

meningsforskjeller. Demonisering av andre er aldri spirituelt. Andre mennesker er våre 

medmennesker, ikke motmennesker.  

 

DET SÅRBARE DEMOKRATI 

Konspirasjonstenkningen undergraver demokratiets fundament, fordi det skapes en giftig mistillit til 

myndigheter og nyhetsmedier. De konspirasjonsrammete har det veldig travelt med å fastholde at de 

kjemper for frihet og imot slaveri. Men i selve denne innsats undergraves den tiltro til demokratiet, 

som er limen, som holder vår verden sammen. Ingen demokratier er perfekte, og vi har tatt for gitt 

denne dyrebare og verdsettende styreformen. Det er bruk for å gjenskape troen på den styreformen, 

som har gitt oss vår frihet. Det gjøres ikke ved å forvirre folk så mye, at de ikke aner hva de skal tro 

på. Mange konspirasjonsrammete betviler helt grunnleggende institusjoner og samfunnets styreformer 

og nyhetsformidling. Ingenting av det er optimalt, men det er viktig at vi ikke melder oss ut av 

samfunnet. Det er viktig at vi melder oss inn.  

 

KORONA SOM HJELPER 

Kanskje er Korona-krisen en håndsrekning, en sjanse og en hjelp til at vi kan komme tilbake på sporet. 

Kanskje er Korona-krisen en enestående hjelper, som vi kan minne oss om det enkle, det viktige og 

det nødvendige. Husk de første månedene i 2020 hvor naturen ble langt mer nærværende, fordi vi ble 

mer stille. Det er siden blitt overdøvet av mye støy og uro, men vi kan til enhver tid benytte Korona-

krisen til å merke verden dypere, oppleve vår sårbarhet i det planetariske økosystemet, og samle 

krefter til å ta modige og visjonære skritt for å sikre grønne verdier, bæredyktighet og klimahandling, 

som vil omforme vår verdenssivilisasjon og kulturer til noe helt annet. Det er det dypt bruk for, hvis vi 

fortsatt skal være en del av den planetariske virkeligheten. Korona betyr krone. Kanskje vi kan åpne 

vår indre krone for livets vind, og merke hva som er essensielt i menneskelivet, mens vi bringer 

viruset under kontroll og setter en ny kurs, lært av all den smerten som vi har merket i vår sårbarhet og 

på grunn av dem vi har mistet. Vi er ikke planetens herskere. Vi er en art blant utallige andre, og vi 

skal finne og med besinnelse innta vår plass på helt nye måter. Det er vår sjanse, vår mulighet og vår 

enestående oppgave.  

 

Kommentarer tilslutt: 

 

Qanon og storming av kongressen burde ha vært en stor tankevekker for de som følger 

høyreekstremistisk tankegang og lignende tanker, som har med demonisering og se ting svart-hvitt i 

verden av korona, vaksiner m.m. Med andre ord det som konspirasjonsteoretikere elsker å følge og er 

overbevist har noe ved seg. Verden er mye mer nyansert enn som så og hvorfor holde på fryktbasert 

mistenksomhet?  

 

Det går imot gode verdier, sunn helse og holdning til seg selv, mennesker og verdenen. Det avslører at 

en ikke eier sine projeksjoner og ikke har renset eller bearbeidet nok sine skygge- og negative sider i 

sinnet, som alle må jobbe med ubevisst eller bevisst i livet. Personlig vekst, følelsesmessig 

transformasjon og modningsprosesser krever stødig arbeide. Vi er alle i psykologiske prosesser om vi 

vil eller ei.  Det er noe ingen kan komme utenom. En kan ikke heve frekvensen sin for å omgå dette. 

Da går en i en av de store forfengelighetsfellene i det spirituelle – og det som kalles for spiritual 

bypass eller å omgå negative følelser og tanker en ikke ønsker å møte. Og det er lett å flykte, omgå 

eller unngå dette. Det hjelper heller ikke å ønske å transcendere eller overskride dette. Å møte livet 

som det er autentisk og naturlig krever at man møter de tanker og følelser til enhver tid selv om man 

ikke liker alt ved dem.  

 

Det som forundrer meg er at det kan virke som om de fleste eller noen i det alternative eller spirituelle 



kretser verden over ikke vektlegger kritisk tenkning noe særlig og tror at de må ha annerledes 

oppfatning av ting i verden enn andre. Det trenger ikke å være slik. Det samme er å ta intuisjonen sin 

for gitt. Det er mye med intuisjonen vi burde granske mer om, fordi siden vi er inne i psykologiske 

prosesser alle sammen følelsesmessig og mentalt så vil det være viktig å rense sinnet om man skal ha 

en klar intuisjon. Dess mer objektiv man er så vil man også lettere ha en mer tydelig og klar intuisjon.  
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