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Invokasjon – Mantra påkalling før Satsang starter 

 

En Vedantalærer eller veileder påkaller på sanskrit denne teksten før undervisningen begynner 

og hva det betyr ser du nedenfor. Kort oppsummert så er det en hyllest til tradisjonen hvor 

ingen eier kunnskapen og det går tilbake til ren bevissthet/eksistens eller selvet.  

 

Sadashiva samararambham 

Fra den første guru, ren eksistens/ bevissthet 

Shankaracharya madhyamaam 

til Shankaracharya i midten 

Asmad Acharya paryantaam 

Og tilslutt min lærer 

Vande guru paramparam 

Jeg står foran guru-disippel tradisjonen 

 

Isvaro guratmeti 

Isvara/ Det Totale Sinnet/ Skaperen, min guru, 

Murthi bedha vibaghine 

er bakenfor form og dualitet 

Vyomavad vyapta dehaya 

bakenfor rom og kroppen 

Dakshinamurthtiyaa namaha 

Jeg bøyer til Isvara/ Det Totale Sinnet i form av Dakshinamurthi, som bringer selvkunnskapen 

 

Sarva Vedanta siddhanta 

importen av alle Vedanta tekster 

Gocharam tamagocharam 

er bakenfor det kjente og ukjente 

Govindam paramanandam 

det er grenseløs lykksalighet og ufødt lys 

Satguru pranatoshmahaam 

Jeg tilber virkeligheten som min Guru 

 

Guru er assosiert med kunnskap. Betydningen av ordet guru er, den som er giveren av 

kunnskapens lys og den som fjerner mørke av ignoranse. For de som studerer skriftene så er 



det å påkalle hele Guru Parampara som er ansvarlig for både forfatterskap av skriftene og så 

vel som bevaring og utbredelse av skriftene.  

 

1. Kultivere disse verdiene – Kunnskap 

 

«Du er bare så lykkelig utfra verdien som spiller i ditt sinn til ethvert øyeblikk. «  

 

Tilpasningsdyktighet, Samarbeid, Fleksibilitet, Besluttsomhet, Å avslutte noe, Integrering, 

Overbærenhet, Tjeneste, Hengivenhet, Tålmodighet, Moderasjon, Å gi avkall på, Objektivitet, 

Nøysomhet og Strenghet, Tilbakeholdenhet, Selvkontroll, Forholdsregel, Takknemlighet, 

Veldedighet (godhet), Generøsitet, Nåde, Beskjedenhet, Måtehold, Oppriktighet, Å være 

direkte og åpenhjertig, Ærlighet, Rettferdighet, Likeverdighet, Overveielse, Diskriminasjon, 

Fryktløshet, Renhet, Åpenhet, Kyskhet, Å ha orden, Stødighet, Å være konsekvent, Enkelhet, 

Fullføring, Ro, Ensomhet (Alenehet), Tilfredshet, Medfølelse, Empati, Sympati, Kjærlighet, 

Vennlighet, Lojalitet, Troskap, Tillit, Stabilitet, Pålitelighet, Harmoni, Stillhet, Respekt, 

Besluttsomhet, Hjelpsomhet og tilrettelegge, Ydmykhet, Selvtillit, Ansvarlighet, Plikt, 

Årvåkenhet, Entusiasme, Introspeksjon  

 

2. Transformere disse verdiene og anvende den motsatte verdien: 

 

Konflikt (Harmoni), Argumentasjon (Besluttsomhet), Konkurranse (Samarbeid), 

Fremmedgjøring (Forsoning, Besluttsomhet), Aggresjon (Høflighet, Tålmodighet), 

Grusomhet (Vennlighet, Nåde, Godhet, Medfølelse, Kjærlighet, Tilgivelse), Stahet 

(Fleksibilitet), Fiendtlighet og Motsetningsforhold (Empati, Vennlighet, Respekt), Arroganse 

(Ydmykhet), Obstruksjon, Misnøye, Separasjon, Utålmodighet (Tålmodighet, Overbærenhet), 

Utskeielse (Moderasjon), Ettergivenhet (Nøysomhet og Strenghet), Forherligelse (Ydmykhet, 

Beskjedenhet), Gjengjeldelse (Nåde), Hevn (Tilgivelse, Benådning), Ustabilitet (Å være 

konsekvent), Tvil (Besluttsomhet, Selvtillit), Mistillit, Uærlighet (Oppriktighet), Utilfredshet 

(Tilfredshet), Mistanke (Tillit), Svik og Bedrag (Åpenhet), Forræderi (Lojalitet, Troskap, 

Standhaftighet), Uaktsomhet (Årvåkenhet, Ansvarlighet), Apati og Sløvhet (Besluttsomhet), 

Bli for selvtilfreds (Gransking, Introspeksjon), Avsky (Respekt, Ømhet), Frykt, likegyldighet 

(Empati), Luksus, Urimelighet (Enkelthet, Strenghet, Sparsommelighet, Bevaring, Økonomi). 

Snakkesalighet (Stillhet og Ro), Arroganse (Ydmykhet), Stolthet, Innbilskhet, Nedlatenhet, 

Frimodighet, Skrytende, Overdådig (Beskjedenhet, Ydmykhet), Stor eiertrang (Generøsitet, 

Godhet, Gi avkall på), Utroskap (Lojalitet), Indiskresjon, Behovstrengende, Vulgær.  

 

Gunaer og Verdier –  De tre energienes yoga 

 

Konseptet av Gunaene, de tre energikvalitetene, som påvirker hele det skapte universet, 

stammer fra Samkhya filosofi og er et nøkkelord i Vedanta. Disse tre kvalitetene former og 

har innvirkning på alle vesener, objekter og krefter i naturen, fra grove fysiske nivåer til mer 

subtile sinnsnivåer, følelser og intellekt.  

 

Gunaene er til stede i alle ting, men eksisterer i forskjellige andeler: og det er disse andelene 

som avgjør karakteren og kvaliteter av det spesifikke objektet. Det er til veldig hjelp å ha en 

forståelse av disse kvaliteter og måten de farger vår livserfaring til enhver tid.  

 

De tre gunaer er sattva,rajas og tamas.  

 

1. Sattva: Ordet sattva stammer fra sat, som betyr selvet, eller ren bevissthet. Sattva 



reflekterer harmoni, likeverdighet, åpenhet og fred. Når sattva er dominerende i sinnet, føler 

vi fred, glede, rolig og fri av begjær og frykt. Dette er sinnstilstanden hvor yogier og søkere 

av spirituell frigjøring lengter, fordi det setter oss i stand til å tenke og diskriminere klart og 

uten hindring. Med et visst livsstilsmål på plass, som å leve et fredelig, dydig liv og å spise et 

rent og enkelt kosthold, er det mulig å kultivere et dominerende sattvisk sinn.  

 

2. Rajas: Mens derimot sattva er ettertenksom i natur, er rajas en projiserende kraft. Det er en 

modus av lidenskap, handling, utadvendthet og agitasjon. Rajas er nødvendig til å skape 

handling og få ting til å skje. Den får begjær og tvang til å skje. Når det er dominerende rajas i 

sinnet, er en kontinuerlig urolig, rastløs, preget av begjær og frykt, alltid en følelse av behov 

for å ha det travelt, og mulig tilbøyelig til sinne og aggresjon. Aktivitetene som vi deltar i, 

miljøet vi er i, maten vi spiser og tankene som vi tenker påvirker alle gunaene i våre kropper 

og sinn. En viss grad av rajas kan være sunt til å kultivere en balanse, men overdreven rajas er 

en kilde av stor lidelse.  

 

3. Tamas: Livløs og tung, er tamas den mest kompakte av de tre energiene. Mens derimot 

sattva er reflekterende og rajas projiserende, har tamas en skjult, tilslørt kraft. Tamas trengs 

for å hvile og sove, og kan bli erfart i kroppen og sinnet som sløvhet, apati og latskap. Mens 

derimot et rajasisk sinn er aktiv og fullt av begjær, har et tamasisk sinn tendenser til å være 

lat, treg og ignorant. Det kan være veldig hardt å tenke klart med et tamasisk sinn. Istedenfor, 

ønsker vi alle å late seg på sofaen ved å se på tv med et stykke pizza i den ene hånden og en øl 

i den andre.  

 

Det er klart at vi virkelig ønsker å oppnå våre mål i livet, hvorvidt de er verdslige eller 

spirituelle, sinnets kvalitet er veldig viktig. Glede, sinnsro og klar tenkning er ikke mulig når 

sinnet er skjult av tamas og rajas. Derfor anbefales det sterkt at en kultiverer et sattvisk sinn.  

 

Gunas (Gunaer) er et sanskrit ord og har med kvaliteter eller energier å gjøre. Det er snakk om 

makrokosmisk (helheten - det totale - universet) og mikrokosmisk (mennesker).  

 

De tre Guna-kjenntegn er forklart i grove trekk:  

 

Rajas: Urolig Sinn Handler, handler og handler (behov for å gjøre noe hele tiden) Oppnå ting 

i verden: En partner, penger, hus, barn... Forretnings-sinn  

Oppside: Kreativitet og skape noe.  

Bakside: Stress, Utbrenthet, Ulykkelig, Sjalu, Over-stimulert.  

Mat: Sukker, Karbohydrater, Hurtig Mat.  

 

Tamas: Sløv og lat Sinn. Kan ikke gjøre noe, kan ikke stå opp, Jeg vil ikke gjøre det, 

fryktbasert Oppside: Jording og er viktig energi i forbindelse med søvn.  

Bakside: Depresjon, Manglende modenhet, Tar ikke Ansvar, Kjedsommelighet, Klandrer.  

Mat: Pizza, Fettbasert mat, Sauser, Karbohydrater, Ost, Kjøtt. 

 

Sattva: Klart sinn I stand til å ta avgjørelser, er rolig og tar passende/ riktige avgjørelser. 

Forstår verden, Forstår livet  

Bakside: Arroganse, Blir altfor komfortabel, tiltrekker seg mennesker med endel behov/ 

begjær.  

Mat: Salat, Frukt, kokte grønnsaker, råmat, bestemte proteiner 

 

Ekstreme bakdeler av for mye tamas er absolutisme 



 

Under covid-19 pandemien har vi sett tydelige eksempler på en ekstrem bakdel av tamas 

spille inn i det som jeg kaller konspirasjonsteorier for: Fryktbasert mistenksomhet. For å si det 

på guna-språket så handler det om å se ting svart-hvitt og har med absolutisme å gjøre. De er 

urokkelig og for usikker til å ta feil slik at de alltid skal ha rett. De liker ikke mangfold slik at 

de har tendenser til å finne en enkel årsak til alle problemer: regjeringen, økonomien, 

religioner, innvandring, konspirasjoner med mer. Den trenger en skurk. Karma og dharma 

yoga, verdier og se på guna-mestring er viktige virkemidler mot å ha tendenser til for mye 

tamas i sitt liv.  

 

Gunaene, spiritualitet og personlig modningsprosess 

 

Vi ønsker å bli en sattvisk person eller kultivere sattva i sitt liv. Og stimulere hovedsakelig til 

et sattvisk liv også når det er snakk om det spirituelle. En person som har en hovedsakelig 

sattva tendenser eller egenskaper er en som tar valg med edle intensjoner, en med 

hovedsakelig rajas tendenser er for det meste veiledet av ens egne personlige vinninger i 

handlingsvalg. En tamasisk person er preget av forsømmelse, latskap og slurv i ens valg. Det 

er viktig å se på dette i forhold til modningsprosessen en person er inn i. Dette er ikke ment til 

å sette mennesker i rigide kategorier og dømme dem.  

 

Gita påpeker at alle erfarer ulike gunaer og at vi er et resultat av valgene vi har gjort i fortiden 

på en rekke områder. Ifølge Gita har vi utviklet en generell guna hovedsakelig og det vi 

ønsker å kultivere er sattva om vi ønsker frigjøring.  

 

Vi kan et eksempel på område som veldedighet: Hvis veldedighet er gitt av rett grunn til noen, 

som fortjener det med en intensjon om å hjelpe mottakeren med ingen andre forpliktelser vil 

personen bli sett på som sattvisk. Hvis en donasjon er gitt til en som fortjener det, men 

intensjonen er å oppnå berømmelse for det er det rajasisk. Hvis donasjon blir gitt til en person 

eller en organisasjon som egentlig ikke fortjener det og gjort for egentlig å skade en person, 

kultur eller tradisjon er personen tamasisk. 

 

I forbindelse med å ha kommunikasjon med høyere vesener gjør ikke nødvendigvis oss 

sattvisk. Gita påpeker at hvorvidt vi er sattvisk (vis og dydig), rajasisk (ambisiøs og 

aggressiv) eller tamasisk (lat og sløv) avhenger hvem vi velger å be til. Det sies at tamasiske 

personer ber til ånder og spøkelser. Vi ser ofte i enkelte new age tradisjoner det å kontakte 

ånder og søke svar fra dem er sett på som spirituelt. I virkeligheten er det å kontakte ånder sett 

på som ganske tamasisk ifølge Gita. Mange ganger ut av kjærlighet for vår avdøde kjære 

ønsker vi å etablere kontakt med dem og kommunisere med dem, men dette er igjen sett på 

som tamasisk. Det handler om å løsrive oss fra båndene til dem og vår tid med disse avdøde 

personene handler om å komme seg videre i livet.  

 

Gita påpeker videre at rajasiske personer ber til høyere vesener. Disse vesener er individer 

med høyere krefter, som bor i forskjellige erfaringsvirkeligheter. De er vesener i skapelsen og 

de er kanskje mer kraftfulle, men de er fortsatt spesifikke vesener i skapelsen. På samme måte 

som en konge eller en statsminister kan ha relativt mer kraft enn oss og gi oss ting så er det 

det samme med disse høyere vesener, men de er ikke Det Totale Sinnet.  

 

I motsetning til rajasiske og tamasiske personer, som ber til vesener som er inn i Det Totale 

Sinnets orden, ber sattviske personer til Det Totale Sinnet, som er den ultimate årsaken av 

universet som gjennomtrenger og styrer alt.  



 

Kort oppsummert: Det som gjør oss til en sattvisk person er de valg en gjør i antall områder i 

livet. I den grad om våre valg er bevisste, veiledet av de riktige kriteriene i den grad er vi 

sattvisk. Ellers trenger vi å vokse til å være sattvisk. Veksten som Gita snakker om er 

multidimensjonell og holistisk. Handlingene vi velger i forskjellige områder i livet er en 

indikasjon på vår modenhet og vi kan ikke overse noen områder i vårt liv urørt.  

 

4 typer tankesett: 

 

1. Impulsiv ufrivillig tenking - styrt av følelser (rajas/ tamas). 

2. Mekanisk automatisk tankegang - sløv og tung tankegang (rajas/ tamas). 

3. Overveid eller beregnet tankegang - sattvisk - kvalifisert sinn - sparker ut eller fjerner 

dårlige ideer og Vedanta er et middel til å fjerne ignoranse.  

4. Spontan lett tenking - Det Totale Sinn styrer tankegangen - bakenfor gunaene (nirguna). 

Man følger lett - uten anstrengelse og har full tillit til dharmafeltet - universet og til upersonlig 

skaper. Ingenting endrer på hvem man er (identitet) – uforanderlig, alltid tilstedeværende, 

fullstendig og ufødt bevissthet/ selv.  

 

Kunnskapen av hvordan gunaene fungerer lindrer eksistensiell smerte og skyld. Den gir deg 

røntgensyn i deg selv og andre. Den viser at ingen gjør noe egentlig eller har gjort noe. Du 

kan stoppe å klandre eller skylde på andre for noe du har gjort eller har skjedd med deg, fordi 

gunaene forårsaker alt. Hvis mennesker kunne være annerledes, ville de ha vært det. De har 

ingen valg å følge deres natur og tro at de er handlere (tamas). Når du vet at du er ikke 

handleren, så kan du stoppe din historie. Det betyr ikke at du ikke gjør passende handling eller 

at du vil skade en del av skapelsen. Du vil naturlig gjøre valg, som skaper et fredfullt sinn 

(sattva) og skader ikke, ikke fordi du føler skyld eller er pliktoppfyllende, men fordi du vil 

nyte et fredfullt sinn.   

 

Noen verdier som bør bli kultivert  

1) Selvtillit, mot og frihet fra frykt.  

2) Selvmestring. Kontroll av kropp-sinn-intellekt instrumentet gitt av Isvara til å navigere 

gjennom livet.  

3) Ydmykhet. Erkjenne Det Totale Sinnets bidrag.  

4) Renhet.  

5) Medfølelse. Sensitivitet til følelser av andre. Når du føler andres smerte så vil du ikke 

skape smerte på dem.  

 

Noen verdier som bør bli fjernes  

1) Sinne.  

2) Gjerrighet.  

3) Vrangforestilling og forvirring. Tro på at lykke avhenger av objekter.  

4) Arroganse.  

5) Sjalusi.  

6) Sammenligning.  

 

Noen midler for å fjerne negative verdier  

1) Diskriminasjon (viveka). Sinnet bør studere oppsiden og baksiden av verdier av et rent 

sinn.  

2) Anvende Motsatt Tanke (pratipakshana bhavana) når du oppdager at du er grådig f.eks. - 

vær generøs.  



3) Være med sattviske mennesker som deler din interesse i spiritualitet (satsanga).  

4) Bønner. Be om hjelp til Det Totale Sinnet (Isvara/ Gud/ Makrokosmisk Sinn) om ikke noe 

annet fungerer.  
 

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

Bevissthet) 

 

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

skapers skapelse/ Det Totae Sinnet) i måte å møte verden på. Det foregår endel projeksjoner i 

begge «verdener» eller virkelighetsordener. 

 

Her forklares forskjeller på Empirisk(Vyavaharika) Virkelighet, Subjektiv 

(pratibasika) virkelighet og ikke-dualitets ståsted (Brahman/ Selv/ Awareness - 

Paramarthika):  

 

Paramarthika satya er Brahman, absolutt bevissthet. På dette trinnet, så 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 sinn, 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 

inneholder 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 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 transaksjonsvirkeligheten 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 virkelighetsordenen, 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. Å bli mer objektiv til hva som er handler om å 

jobbe mer for å bli mindre subjektiv (pratibasika) og jobbe med personlig vekst for å være 

mer i harmoni med den intelligente orden, som vyhavarika satya representerer.  

 

Å møte verden som den er og overgi seg til Det Totale Sinnet eller Ikke-dualistisk 

hengivenhet – Isvara Pranidanam 

 

En verdslig person er fullstendig tilfreds med seg selv og verden. Den har ingen begjær for 

ting til å være forskjellig fra hva de er. Det blir kalt for Isvara pranidanam, å overgi seg til 

Isvara (Det Totale Sinnet) eller ikke-dualistisk hengivenhet.  

 

Isvara pranidanam er også ikke bare ikke-dualistisk hengivenhet og være tilfreds som jeg er 

som person og verdenen er. Det er også frigjøring, som Vedanta prater om.   

 

Dialog med en person på facebook, som hadde gode refleksjoner rundt dette sitatet 

overfor. Og mine svar i henhold til Vedantas ståsted i ikke-dualitetsvisjonen: 

 

Spørsmål og tvil: Ja, men hvem kan det? Skal man streve hele livet etter uoppnåelige mål som 

kun fåtall mennesker (om noen) har oppnådd, skal man piske seg selv og hele tiden gi seg selv 

signaler om at man ikke er god nok, presterer ikke bra nok, andre har klart det bedre og 

fullere? 

 

Ellers skal man i stedet skifte religion, for eksempel til en religion som ærer både kroppen, 

livet og naturen som hellig? Og som tillater oss å være menneskelige?  

 

Svar: Det kommer an på hva man definerer ordet som oppnåelig. Vi har alle en tendens også i 

spirituelle miljøer eller blant religioner å ta ord for bokstavelig når man skal granske eller 

undersøke dypere hva som er virkelighetens natur om verden, universet og hvem vi er.  

Hvis man tar metaforen bølgen (Personen) og havet (det totale/ Makrokosmos) og ser på det 

bokstavelig så kan man ikke se at det er en enhet her. Men når man ser på det symbolsk eller 

ser på underforstått betydning så er essensen av bølgen og havet: Da er svaret vann (grenseløs 

bevissthet). Personen er ikke en del av havet, men er udelt hele. Med andre ord er bølgens 

natur og essens, vann. Dvs personens natur og essens er grenseløs og uforanderlig bevissthet. 

Det er en enhet som vi ikke ser, men når man gransker dypere så er vi alle ett. Vår natur er 

udelt hele, fullstendighet og frihet.  

 

Det betyr at det er ikke uoppnåelig, fordi vi er allerede det vi ønsker å oppnå eller søker etter 

siden vi føler oss ofte utilstrekkelig og fragmentert. Vi er allerede det vi ønsker å oppnå. Det 

som holder oss igjen er hva og hvem vi identifiserer oss med i livet. Vi tror vi er den 

personen, som spiller ut gjennom våre kropp- og sinnsverktøy. Vi tror vi er bølgen, når 

granskingen viser oss at vi er vannet metaforisk sett. Å møte verden som den er og ikke ønske 

om å endre den er også å se verden med mer upersonlig og objektive øyne. Å se det utfra det 

ståstedet. Personen er pefekt som den er betyr at vi også skal omfavne og ære dens 

uperfekthet. Alle menneskelige sider og livet selv.  

 

I noen åndelige retninger så er det ønske om å overskride eller fjerne egoet og sinnet til og 

med. Da møter man ikke verden som den er. En ønsker da at verden var annerledes eller at en 



selv er annerledes. Å møte verden som den er, vil si å omfavne alt som har med oss i livet og 

naturen. Det inkluderer mørke sider, som frykt blant annet. Det er også ikke-dualistisk 

hengivenhet å omfavne alt som er her og presenterer seg til oss gjennom våre verktøy. En er 

da tilfreds med det som kommer uansett hva det er. Og er takknemlig for alle gaver vi har 

mottatt i livet vårt.  

 

Når en ser på noe som er hellig så betyr det også at en ærer helheten. Ordet hellig kommer fra 

ordet hel blant annet. Det er også noe å granske og reflektere over. Naturen er også helhet. Vi 

er udelt hele, fullstendig og fri. Det er vår natur og når vi realiserer det så har vi ikke behov 

for å endre på noe i verden eller i oss selv. Men vi går alle igjennom personlig vekst, 

følelsesmessig transformasjon og endringer fysisk uansett om vi ønsker det eller ikke i en 

verden hvor alt er i endring.  

 

Men Vedanta som jeg følger er opptatt av å vise at vi er allerede fullstendig, fri og udelt hele 

slik at vi ikke trenger å føle oss utilstrekkelig og uoppnåelig. Det eneste vi trenger å gjøre er å 

fjerne ignoransen (feilaktige oppfatninger) som hvem vi er og tenke utfra helhetlig ståsted. At 

bølgen tenker mer utfra havets og det totale sitt ståsted. Fra et større bilde og da vil en også 

naturlig ære livet og de menneskelige sidene ved å møte det som er uten å ønske at noe var 

annerledes. Forskjellen er at en ikke identifiserer seg med bølgen (personen), men det som er 

vår essens og natur, vann (grenseløs bevissthet, eksistens, lykksalighet og kjærlighet).  

 

Vi er god nok som vi er i de rollene vi spiller ut i verden. Når man er tilfreds noenlunde uten å 

måtte ønske om å endre seg selv, verden eller andre så vil man heller ikke sammenlikne seg 

selv med andre mennesker/ personer. Man omfavner alt av ren egenkjærlighet, som man er – 

alle sider både på godt og vondt. Og omfavner ikke bare de vakre sidene, men også de 

stygge/uperfekte sidene. En har heller ikke behov for å klandre på noe der ute i form av 

regjering og konspirasjonsteorier. En viser modenhet og ansvarlighet når man er tilfreds med 

og ser på verden som perfekt som den er.  

 

Tvileren: Jeg har erkjent dette; jeg har vært ett med altet i et par minutter. Jeg vet hvem jeg 

er: uendelig bevissthet, vet hvor jeg kommer fra: uendelig bevissthet, vet hvor jeg skal: tilbake 

til uendelig bevissthet.  

 

Likevel er livet, tankene, mellommenneskelige forhold, dramaet i illusjonen komplekse. Det er 

jo livets natur! Samtidig er jeg tvilende til at vi bør holde opp et ideal om å ikke ønske at 

verden var annerledes. Det er vi mennesker, som forsøker å optimere strukturer som ikke 

fungerer; for eksempel i forhold til miljø, klima, sosiale og samfunnsmessige forhold, (f.eks 

undertrykkende kastesamfunn) det anser jeg som evolusjon og utelukkende en god ting.  

 

Men samtidig må man erkjenne verden som den er for å innse hva som trengs å endres på. 

Jeg er også oppmerksom på at de samme tankene som for deg representerer personlig frihet; 

å ikke ville endre seg selv, andre eller verden kan misbrukes fra myndigheter og maktapparat 

for å slavebinde befolkningen.  

For eksempel i et samfunn hvor ressurser er urettferdig fordelt (hvor noen er veldig rike og 

langt de fleste er lutfattige) kan en slik religion etablert være med på å styrke og befeste 

posisjonen til den økonomiske styrende eliten som kan hevde: «Du er egentlig alt allerede, det 

er bare en illusjon at du er fattig og lider, og jeg er en rik maharaja. Det er bare en illusjon 



(og samtidig din karma) at du er kasteløs og jeg er av brahmin-kaste, egentlig er vi alle ett. 

Det er karma at du er kvinne og jeg er mann- og kun en mann kan realisere seg selv fullt ut.  

 

Kvinnen må vente til å bli gjenfødt som menn i neste liv før de kan oppnå selvrealisering. « 

 

Slike ideer som dette i et samfunn presentert som en religion majoriteteten tror på, er med å 

slavebinde en befolkning ved å fungere som snedige trøst- og forklaringsmodeller på et 

urettferdig samfunn, så befolkningen ikke skal gjøre opprør mot grov urettferdighet.  

 

Svar: Å se på verden som en illusjon er ikke konstruktivt. Det er jeg enig med deg i. Det 

skaper en slags åndelig bypass eller åndelig unnskyldning, som du også nevner. I tillegg er det 

også underforstått betydning om at vi og verdenen ikke eksisterer. Men det gjør den jo. For 

øvrig har spirituell idealisme mye med å ønske at jeg var en annen enn det jeg er som 

personen jeg er nå i verdenen. Og frelse og redde verdenen eller mennesker er også bakside av 

spirituell idealisme. Livet er et nullsumspill. Det er oppsider og nedsider med alt som skjer i 

verden eller hva vi gjør. Vi har ikke kontroll på utfall av resultater i verdenen.  

 

Det sitatet jeg viser til om å være tilfreds med seg selv og verdenen som den er, betyr ikke at 

jeg ikke er opptatt av personlig vekst og transformasjon. Det sitatet skal ikke sees bokstavelig, 

men det er en underforstått betydning, som er vanlig for oss som er i Vedanta. En må 

presentere og utfolde det sitatet i riktig kontekst.  

 

Det vil være ting som skjer i verden, som vi ikke liker og som vi liker. Det handler om å ha en 

passende holdning til handlinger. Og bruke energi der man har kontroll over og ikke bruke 

energi på der man ikke har kontroll over. Hvis du forstår hvor jeg vil. Vi alle har jo vår livsvei 

og natur. Om vi liker den eller ikke så følger vi som regel det som er vår natur, men vi har 

tendenser til å ta for mye ansvar eller bruke energi på det man ikke skal egentlig bruke energi 

på. Men man finner vel ut hva som en skal bruke energi på og som kan gagne verden. Når en 

forstår og realiserer at en er det hele (udelt hele) og det er egentlig bare en Bevissthet eller en 

person (det totale sinn) så har en medfølelse for alt som skjer uansett, men man har også 

aksept for at verdenen utspiller seg slik som den skal og utfolder seg i det tempo som den 

skal.  

 

Vi ønsker ikke å endre på en veps som kan stikke. Ei heller en skorpion, som også kan stikke 

eller en katt som kan klore. Poenger er å omfavne alt i livet uansett om man liker det eller 

ikke med kjærlighet, som også er vår natur. Det er virkelig ubetinget kjærlighet å elske det 

vakre så vel som det stygge. Med andre ord positive og negative ting som vi tolker det som.  

 

Vi realiserer også at alt er gitt oss av gaver positivt og negativt. Vi eier egentlig ikke noe og 

en viser en passende holdning av ren takknemlighet til de upersonlige kreftene, som gir oss 

det vi skal på livets vei. Vi dedikerer alle våre tanker, handlinger og følelser m.m. til Det 

Totale. Det betyr at vi viser en form for aksept, forståelse, ydmykhet osv. at vi ikke vet bedre 

enn de kreftene (all-intelligens, all-kraft, all-kunnskap), som har gitt oss alle disse gavene. 

Men heller bidrar der vi kan gjøre, som er naturlig for oss å engasjere oss i. Vi ser på verden 

som en intelligent orden og lever i harmoni med den. Nøkkelen til å ha det godt med oss selv 

er å bruke energi fornuftig, passende og ikke misbruke. 

 



Det er lett å tro at en vet bedre enn disse upersonlige kreftene, som deler ut resultater i verden. 

En kan kalle dem for universet, naturen, det totale sinn, gud, gudinne, makrokosmisk sinn 

osv. Disse kreftene tilrettelegger alt i universet og vi har fri vilje til å møte det med den 

holdning vi skal gjøre. Når man lever mest mulig i harmoni med seg selv og verdenen så vil 

man ikke endre på noe, men man vet at alt er i endring i verdenen slik som den skal og har 

forståelse for det. Og bidrar som sagt der man kan og bruker energi på det man har kontroll 

over. Jeg har for eksempel ikke kontroll over hva Donald Trump gjør og sier. Han følger sin 

natur og livsvei. Jeg bruker lite energi på han for eksempel. Det er sunn mediafaste også i 

dette. Vi kan bli lett for styrt av media i forhold til hvordan vi skal respondere i verden.  

 

Vi er problemet og vi er løsningen. Det betyr at vi må se på holdninger vi har til oss selv og 

verdenen. Til våre egne projeksjoner og hvordan vi er i forhold til andre mennesker, natur, 

dyr, verdenen osv. Ting må utspille seg slik som det skal og ikke alltid som vi ønsker. Og det 

er fint med intensjoner om å forbedre noe eller at ting skal være annerledes. Men en bør stille 

seg spørsmålet: Hva kan en bidra med som en har kontroll over? Og hva bør man bruke 

mindre energi på? Jeg ser at mange spirituelle bevisste mennesker går på akkord med seg selv 

og bruker energi på det de ikke har kontroll over. Og glemmer å ta ansvar for sine egne 

projeksjoner og negative sider på ulike måter. Og det går utover deres fysiske, mentale og 

følelsesmessige helse. Da glemmer de å ta ansvar for disse tingene og overdriver sin rolle som 

de spiller i verdenen. Da kan de også lett gå imot sin natur og livsvei.  

 

Jeg har respekt for hva andre gjør og følger. Jeg er opptatt at alle følger sin natur og det er 

også noe Vedanta er veldig opptatt at vi gjør og ikke følger andre idealer, som det er også en 

bakside med det å være spirituell. Det er fint å være opptatt Buddha, Jesus, Mohammed, 

Maria og andre mestre, profeter, åndelige lærere osv. Og bli inspirert av dem, men det betyr 

ikke at vi skal være som dem. Å være seg selv er godt nok. Du er god nok som du er. Vi skal 

følge vår natur og vi gjør vårt beste der vi er uansett for det meste.  

 

Det er vel det alle prøver på og når man er tilfreds med å omfavne det som er i seg selv av alle 

sider og verdenen på godt og vondt. Det er det Isvara Pranidanam betyr. Å dedikere alle sine 

tanker, følelser, handlinger m.m. til det totale. Upersonlig intelligent orden som gjennom ulike 

lover (fysiske, biologiske, psykiske, universelle, karmiske, mentale, verdier m.m. ) spiller ut 

det som er behovene av totale. Å ha tillit til at ting spiller seg ut slik som den skal og vi bidrar 

der vi skal som er naturlig for oss å gjøre.  

 

Vi skal være glade for at vi ikke spiller rollen som den som spiller ut resultatene i verden. Den 

setningen som jeg viser til krever mye gransking og refleksjon over tid. Fordi det er så mye 

som ligger i setningen ifm Isvara Pranidanam og som nevnt før at en skal se på dens 

underforståtte betydning og ikke bokstavelig betydning. Vi mennesker er så programmert til å 

se ting altfor bokstavelig ifm ord, tanker, sitater, kunnskap og erfaringer. Sannheter om oss og 

hvem vi er ligger mellom linjene og ordene. Rett foran øynene og en bør se mer symbolsk og 

dens underforståtte betydning om man skal virkelig få innblikk i det store bildet. Det er noe 

jeg følger og jeg møter også verdenen som den er med passende holdning og aksept for at folk 

følger det de skal.  

 

Jeg gjør mitt beste for å bruke energi på det jeg har kontroll over. Også i mitt eget kropp- og 

sinnsverktøy. Det er også sunt og i tillegg har jeg stor tillit til det Universet/ Det Totale, denne 



upersonlige all-kraft, all-intelligens og all-kunnskap gir oss av utfordringer på vår vei i denne 

tilsynelatende virkeligheten hvor alt er i endring. Mens vi er essensmessig det uforanderlige, 

ufødte og evige ikke-erfarende vitne til alt vi oppfatter og erfarer i verdenen.  

 

Handlingsvalg – Frie vilje - Å være initativsrik og entusiastisk 

 

Tilstedeværelsen av ordenen betyr ikke at alt er forutbestemt. Det betyr at hver handling fra 

vår side er tillagt til et komplekst nettverk av ufeilbarlige lover, som vil bære frukter en eller 

annen gang til å produsere resultater uansett hvor små disse handlingene kan være.  

 

Uten forståelse av ordenen synes folk det er vanskelig å vedlikeholde deres entusiasme og 

opprettholde deres interesse i en hvilken som helst jakt. Imidlertid som fremmet av Gita når vi 

fokuserer våre handlinger og anerkjenner at et enormt nettverk av forskjellige lover som er 

koblet til å produsere et resultat for hver av våre handlinger uansett hvor små disse 

handlingene kan være, fortsetter vi våre anstrengelser på tross av svikt i resultater 

sammenliknet med våre forventninger. Med en gang anerkjennelsen av ordenen er stødig, 

mister vi ikke entusiasmen selv om ting ikke skjer i det tempo eller i størrelse, som vi 

forventer. Vi fortsetter å være aktive på grunn av tillit at alle velmente handlinger vil før eller 

senere bli belønnet. Når vi er forpliktet til en sak så jobber vi mot den konsekvent uten å bli 

hindret av tilbakeslag, vil våre handlinger definitivt være til nytte til en del av menneskeheten; 

og kan være en katalysator til å bringe med seg større endringer i fremtiden.  

 

Å frigjøre oss fra skyldfølelse 

 

Skyldfølelse stammer fra våre følelser om at vi ikke gjorde den passende tingen til passende 

tid. Ingen kan hevde at de gjorde alt som skulle bli gjort til enhver tid tilbake til fødselen. Vi 

må takle skyldfølelse ved å adressere og møte dem. En av de mest effektive måter å takle med 

sans av skyldfølelse er å introdusere forståelsen av ordenen. Vi kan erkjenne at uansett 

atferden vi hadde til ulike situasjoner var basert på følelser vi hadde på den tiden og vi kunne 

ikke ha gjort det på en annen måte. Å forstå denne ordenen frigjør oss fra sansen av 

skyldfølelse.  

 

 

Håndtering av ønsker/begjær  

 

Hva som er drivkraften til å utføre handlinger og være underlagt resultatene er våre ønsker. 

Som barn hadde vi ønsker for leker, dukker, sjokolade og andre enkle ting, som var viktig for 

oss da. Som tenåringer fant ut våre ønsker utviklet seg til å ønske elektroniske dingser, 

tvprogrammer og tilbringe mer tid med venner. Som voksne har ønskene blitt endre til å 

inkludere jobb, karriere, penger og starte egen familie.  

 

Problemene stammer fra faktumet at for mange av disse ønskene har ikke blitt oppfylt, har 

etterlatt seg dype arr og en sans av tomhet i oss. Og noen ganger har ikke manglende verdier 

for etikk gjort at vi har gått imot dharma, men heller styrken av våre ønsker.  

 

Er det å ikke ha ønsker en løsning?  

 



Siden ønsker kan lede til intens lidelse, er vi rådet til å ikke ha ønsker. Det er hevdet at 

Krishna ber Arjuna om å ikke ha ønsker. Misoppfatningen av hva Gita underviser leder til 

mer skade enn hva vi kan forvente. Siden ønsker er en integrert del av livet, unngår mange å 

studere Gita siden de undrer: «Hvordan kan vi leve vårt liv uten å ha noen ønsker? Vi ønsker 

å gjøre de bra i studiene, få gode jobber og oppdra en fin familie, som antyder det å ha 

ønsker.» De konkluderer med at Gita er upraktisk i moderne tider hvor så mye avhenger av å 

tilfredsstille våre ønsker for suksess og prestasjoner.  

 

Det er beklagelig, fordi i virkeligheten er det slik at Gita ikke snakker om det å ikke ha 

ønsker. I virkeligheten erklærer Krishna til Arjuna: «Jeg er i formen av ønske som er i 

overensstemmelse med den etiske ordenen eller dharma». Alle har egne preferanser når det 

gjelder mat, klær, emner vi vil studere, jobber vi velger og så videre.  

 

Det er ikke bare på individnivå at ønsker er uunngåelig, men også på det globale nivået: Hele 

verdenen fungerer i harmoni gjennom mennesker som uttrykker deres forskjellige ønsker. 

Handel er mulig på grunn av at det er mennesker som ønsker å kjøpe og andre som ønsker å 

selge. Ønsker tjener som et medium hvor vi deltar i verden.  

 

Gita sier at vi skal mestre våre ønsker. Hvorvidt vi følger ønsket eller ikke. Hvis det å 

oppfylle et ønske vil skade noen unødig, bør vi ha nok rom i oss selv til å si nei og ikke gi 

etter til trykket, som er skapt av ønskene.  

 

På den annen side om oppfyllelse av disse ønskene ikke skaper noen problemer kan vi 

selvfølgelig følge dem og forsøke å oppfylle noen av dem. For eksempel er det gyldig å ønske 

forfremmelse om vi har jobbet hardt. Gjennom vår oppriktighet, kreativitet og hardt arbeide 

og vi blir forfremmet kan vi selvfølgelig feire denne prestasjonen.  

 

Forskjellige typer av ønsker 

 

Gita analyserer at naturen av ønsker er to typer:  

 

1) Jeg ønsker å ha – raga, liker;  

2) Ting jeg ønsker å unngå – dvesa, misliker.  

 

Hva vi liker er delt videre opp i to kategorier: 

 

1) Ting som vi ønsker å eie, som vi ikke har nå 

2) Ting som vi eier og ønsker å beholde.  

For eksempel kan jeg ha ønsket om å oppnå penger, som jeg ikke har eller ønske om å 

beholde rikdommen som jeg allerede eier.  

 

På samme måte ønsket om å unngå er også videre delt opp i to kategorier.  

 

1) Å unngå noe som en ikke har nå. 

2) Å unngå noe som du har nå.  

For eksempel har du ønske å om å unngå hjertesykdom som du ikke har. Eller fjerne diabetes 

som du allerede lider av.  



 

For å forstå dynamikken av ønsker skjelner Gita mellom bindende og ikke-bindende ønsker. 

Hvis jeg kan takle et ønske, som ikke er oppfylt uten å bli dypt forstyrret er det ikke-bindende. 

Ifølge Gita ligger personlig vekst i å gjøre alle ønsker ikke-bindende. En person med ikke-

bindende ønsker kan fullt ut engasjere seg i verdenen og foreta handlinger, som hjelper 

menneskeenheten uten å være en byrde av frykt eller fiasko. Disse menneskene kan oppnå det 

meste på både på det personlige planet og for alles beste.  

 

Da er spørsmålet: Hvordan frigjør en selv fra de bindende ønskene, som ikke tjener en og 

alles beste? 

 

Krishna underviser Arjuna til å håndtere bindende ønsker ved først å erkjenne kraften, som 

ønsker skaper i oss uten å benekte den. Han underviser Arjuna at de har egen kraft og at vi må 

være årvåkne. I tillegg at vi ikke følger presset skapt av ønsker, men heller veilede våre valg 

av dharma. Vi må igjen og igjen se på det enorme tapet av å unnlate og tilpasse oss til våre 

verdier.  Med en gang sinnet er trent til å ta avgjørelser basert på vår forståelse istedenfor å bli 

tatt over kreftene av liker og misliker, vil ønsker bli ikke-bindende.  

 

Når vi blir bevisst på presset skapt av det vi liker og misliker, kan vi gjøre bevisste forsøk på å 

ikke følge dem. Noen ganger er denne prosessen ikke så enkelt. Komplikasjonene kan dukke 

opp når vi vrir fakta på en subtil måte og overbeviser oss om at disse ønskene er gyldige. Et 

eksempel er at en gift person plutselig forelsker seg i en annen. Personen forsvarer 

tiltrekningen ved at han/hun ikke kommer overens med sin nåværende ektefelle og at det er 

greit å starte med nytt forhold. Dette rettferdiggjør bindende ønsker.  

 

Istedenfor å å følge med tiltrekningen kunne de vurdere smerten som ville bli påtvunget på 

deres ektefelle eller barn. Det kunne føre til at man avslår å gi etter for slike fristelser. Det 

betyr ikke at man fordømmer separasjon. Presset fra våre ønsker i form av liker og misliker 

kan føre oss på villspor. Vi trenger å sjekke denne tendensen og gjøre mer bevisste og 

ansvarlige valg. 

 

Nøkkelen til å nøytralisere bindende ønsker og forvandle dem til ikke-bindende ønsker 

 

Å plassere det riktige stedet for alle ønskeobjekter i vårt verdisystem er nøkkelen til å 

nøytralisere bindende ønsker og forvandle dem til ikke-bindende ønsker. Objekter skaper 

bindende ønsker i oss, fordi vi har tillagt dem noen positive verdier eller kvaliteter, som ikke 

er forenlig til hva de virkelig kan gi. Hvert objekt har dens objektive verdi. For eksempel er 

penger nyttig, fordi det kan gi oss handlekraft, som gjør at vi møter behovene for 

nødvendigheter som mat, hus, utdannelse og kjær. I tillegg til å forfølge gleder slik som å dra 

på ferie eller engasjere oss i sport. Dette er en objektiv pengeverdi. Hvis vi har en positiv 

merkelapp vil vi se på penger som en hovedkilde av glede. Vi har alle observert at det ikke 

stemmer, fordi rike folk er ikke nødvendigvis de gladeste. Den negative merkelappen på den 

andre siden ville få oss til å konkludere med at penger er materialistisk i natur og ikke gunstig 

til spirituell vekst. Det stemmer ikke. Penger kan føre til at vi kjøper ting som er viktig for vår 

overlevelse. Å takle våre bindende liker og misliker, er en av nøkkelfaktorene å fjerne våre 

positive så vel som negative merkelapper og tildele objektiv verdi til alle objekter.  

 



Det er lettere sagt enn gjort og penger er et eksempel. Et annet eksempel med referanse til 

objekter, som vi setter merkelapper noe positivt eller negativt er fenomenet å forelske seg. I 

forelskelse er det positiv merkelapp på objektet og vi feiler å gi det deres objektive verdi. Vi 

tror at den andre personen skal gi oss lykke. Det er ingen mennesker som kan tilfredsstille alle 

våre behov og forventninger. Derfor etter noen år av giftermålet kan vi ektefellen negativ 

merkelapp eller verdi.  

 

Dess mer objektive vi er med referanse til hva et objekt kan og ikke kan gjøre for oss, er det 

mindre bindende ønsker. Veksten her ligger i å lære å tilpasse, akseptere og validere 

hverandre. Det vil igjen føre til et sunt forhold. Utilfredshet er noe vi alle går igjennom og 

livet og for å virkelig takle denne grunnleggende utilfredshet med livet trengs mer klarhet. Å 

bringe forståelsen av Det Totale Sinnet i form av orden vil hjelpe en til å gi slipp på bindende 

ønsker. Den nære forståelsen av ordenen gjør oss i stand til å erkjenne at alle objekter har sin 

plass i universet. På samme måte alle hendelser eller personer har sin plass og rolle i vårt eget 

liv. Vi kan ikke definitivt hevde at noe vil tilfredsstille oss fullstendig, heller ikke fornekte det 

som helt ubrukelig. Det får oss til å forholde oss til alt og tildele verdien den virkelig 

fortjener. Hvis vi setter objektive verdier til alle objekter/personer/situasjoner basert på vår 

forståelse av orden, kan vi beholde vår ro, og engasjere oss i verdenen uten å erfare plager og 

lidelser. Vi kan virkelig se at ønsker er en rettighet gitt oss av Det Totale Sinnet og gir slipp 

på forgjeves forsøk å gi opp ønsker.  

 

Å unngå feiltolkning på hvilke måter vår anerkjennelse av ordenen kan bli bragt til å takle 

uoppfylte ønsker kan vi se på et eksempel. Hvis vår fortids uoppfylte ønsker har ledet til 

sinne, som fortsatt manifesterer seg av og til, hvordan takle dette sinne? Folk mistolker veldig 

ofte tilstedeværelsen av ordenen og sier at alt er i orden inkludert mitt sinne, slik at jeg ikke 

trenger å gjøre noe med det. Den passende tilnærmingen er at tilstedeværelsen av ordenen 

antyder at det er en årsak for mitt sinne. Det er ingenting i universet, som er tilfeldig. Sinnet 

jeg føler nå er et resultat av ubearbeidete inntrykk jeg har båret fra fortiden. Jeg undersøker og 

adresserer årsaken. Tilstedeværelsen av ordenen betyr at hver gang om det er mulig, kan vi gå 

inn i den virkelige årsaken og oppnå noe klarhet med referanse til hva som skjer i livet vårt; 

bare da vil våre forvrengninger starte å løse seg opp. Ellers vil tilstedeværelsen av ordenen 

bare forbli bare en ide. Når vi bruker ordenens kunnskap til å bearbeide vår følelse som sinne 

– eller alle andre dysfunksjonelle følelser, kan vi lære å se på situasjoner på ny måte og ikke 

bli lastet med inntrykk, som vi bærer med oss fra fortiden. Å ordne dette krever tid og 

anstrengelse.  

 

Å trekke en konklusjon er at en person som bringer Det Totale Sinnet som ordenen i å veilede 

deres avgjørelser, vil de være i stand til å motstå presset fra deres sterke ønsker (liker og 

misliker) uten å føle noe særlig tap. De vil naturlig bli en objektiv person med evne til å gjøre 

avgjørelser i å gjøre hva som trengs å bli gjort istedenfor hva de subjektivt ønsker at ting skal 

bli gjort. ) 

 

Lengselen går bort med tid og anstrengelse 

 

Dess mer vi forstår tilstedeværelsen av ordenen dess mer følger vi de passende verdier til 

mennesker, objekter og situasjoner i vårt liv. Dess mer objektive vi er dess mer er vi naturlig i 

stand til å gi opp bindende ønsker og blir rolig. Dette er imidlertid en langsom prosess og som 



Gita sier at bare når vi holder fast på våre anstrengelser fører til at lengelsen går fullstendig 

bort.  

 

Hva Gita mener er at når vi nøytraliserer våre bindende ønsker ved å handle gjennom 

forståelse istedenfor presset skapt av ønsker er det en sans av tap. Det betyr at vi har handlet 

på passende måte, men vår følelsesmessige binding til et objekt har ikke blitt borte vi føler oss 

triste. Smaken av objektet er der enda. Imidlertid over årene vil vi se verdien til alle objekter 

som der er og denne følelsen av å tape noe vil forsvinne mer og mer.  

 

Hvis vi kommer over alle våre bindende ønsker for alle objekter, som ikke tjener oss ved å gi 

passende verdi på dem, vil vi utvilsomt nyte en del frihet. Det bringer med seg inngrodde 

endringer i en person og vi blir mer tilfredse, mindre opprørt og vi lider ikke lenger av 

overdrevet eufori og lidelser. Vi nyter høyere selvfølelse og handler ut ifra et større 

perspektiv. Med andre ord vil våre handlinger bli veiledet av større hensyn enn presset av 

uoppfylte personlige ønsker.  

 

Et ønske bak alle våre ønsker 

 

Det er vanlig å si at alle ikke er fullstendig objektive eller subjektive i livet. Det kan være 

lettere for noen å håndtere økonomiske tap eller tap av kjære. Vi kan bli generøse mot alle, 

men sjalu mot noen vi elsker. Det handler om å bli objektiv mot alle personer, objekter og 

situasjoner og fjerne disse ubalansene.  

 

Hvordan kan vi oppnå mestring over alle ønsker i livene våre og bli fullstendig objektiv. Gita 

viser oss gjennom analyser at merkelapper eller overlapping av feil verdier på objekter. Gita 

avslører at ingen objekt hvorvidt det er en ting (gull, penger, iphone), en person (mann, kone, 

mor, far) eller en situasjon (forfremmelse) kan gi os varig glede eller lykke vi søker.  

 

Hvis vi observer Gitas kontekst begynner undervisningen med at Arjuna realiserer at verken 

det å krige eller ikke-krige, vinne eller tape krigen er ubetydelig så lenge hans forsøk på å 

fjerne sorg. Arjuna realiserer at ingenting som han oppnår i krigen eller andre situasjoner i 

livet vil løse hans sans av utilstrekkelighet sentrert på selvet. Vi erfarer midlertidig lykke i 

disse tingene, men ikke varig lykke.  

 

Ifølge Gita og Upanishadene når vi søker noe er det en splittelse mellom den som søker (meg) 

og den søkte (objekt). I tilstedeværelsen av det ønskete objektet, opphører vi å være en søker 

for en stund. Analysen viser oss at kilden til denne lykken kommer ikke fra objektetene, men 

fra vår egen grenseløshet som ikke lengre er hemmet av en søkende/krevende person. Denne 

konklusjonen er også støttet av det faktum at vi er lykkelige uten å oppfylle et ønske. Vi er 

tilfredse når vi hører en fleip eller går i naturen når vi ser skyer og blå himmel eller et barn 

som leker.  

 

Gita demonstrerer at sann tilfredshet i livet kan bare bli oppnådd gjennom å vise at ingen 

objekter har kapasiteten til å oppfylle oss fullstendig. Den virkelige kilden til vår lykke er 

gjennom vår grenseløshet. Løsningen til varig tilfredshet ligger i å ha kjennskap til selvets 

sanne natur og at vi er frie og fullstendige i utgangspunktet. Mennesker fortsetter å søke etter 

lykke i objekter, men lykke er verken utenfor meg i et spesifikkt objekt, person, tid eller sted 



eller inni meg. Lykken er sentrert på Jeg, som er altgjennomtrengende (både innenfor og 

utenfor). Den eneste løsningen til å oppfylle ens sans av mangel eller utilstrekkelighet er å ha 

kjennskap til den virkelige naturen av Jeg, som å være grenseløs helhet.  

 

Å erkjenne at kunnskapen av Jeg er det ultimate målet i menneskelivet gjør det lettere å 

håndtere sterke liker og misliker til objekter. Vi trenger å ha kjennskap til selvets virkelige 

natur, fordi bare forståelsen av vår grenseløse helhet kan gi oss varig tilfredshet, som vi søker. 

Det tar tid for oss å gjøre denne selvkunnskapen stødig gjennom analyser og gransking. Vi vil 

alltid skape tid for å oppnå visdom, fordi vi ser på det som det viktigste målet i livet. Når dette 

er målet, vil våre liker og misliker lettere bli ikke-bindende ønsker. Når det er klarhet om 

dette store bildet, vil liker og misliker for objekter naturlig forsvinne. Vi slipper å streve i 

livet.  

 

Mestring av ønsker for den vise personen  

 

Et vers i Bhagavad Gita kapittel 2 beskriver posisjonen av en vis person med henvisning til 

ønsker. Den sier at den vise personen er i stand til å gi opp ønsker når de dukker opp i sinnet. 

Det betyr ikke at de ikke har ønsker. Hvis den vise personen ser på det som upassende, vil de 

gi dem opp uten å føle noe særlig tap for det. Denne mestringen er hva den vise personen 

nyter. Hvordan kan den vise personen nyte slik mestring? De vet at de ikke mangler noe og de 

vet at de er fullstendig og frie allerede essensmessig. Den vise personen vil fortsatt nyte et 

godt måltid, lytte til musikk, se på film, følge med på sport og så videre. De er ikke berørt av 

å ikke oppfylle alle ønsker.  

 

Gita sier at med en gang vi har oppdaget vår fullstendighet, vil verdens objekter bli 

ubetydelige. De vise personer er ikke avhengig av dem for lykke. De kan fortsette å engasjere 

seg i verdens objekter, men er fullstendig fri for enhver lidelse eller ønske, på grunn av 

kunnskap av sannheten om ens virkelighetens natur. Et vers i Gita sier det treffende: «Slik 

som vann i elver entrer og forsvinner ut av havet, verken fjerner det eller tillegger det noe i 

havets fullkommenhet. På samme måte entrer og forsvinner i den vise personen, og gjør ikke 

noe forskjell på den fullstendigheten de har erkjent er deres sanne natur. ) 

 

Kommunikasjon og tilknytning til mennesker 

 

Forholdene med foreldre, ektefeller eller barna er ofte kilden til stor glede, men på samme tid 

kan det også forårsake dyp smerte. Spesifikke atferd av våre foreldre gjennom barndommen 

kan skape dype sår og dikterer hvordan vi føler og oppfører oss resten av livet.  

I vanlige forhold mellom kone og mann så kreves det en del modenhet og forståelse fra begge 

sider til å ordne opp hva som tilhører fortiden og hva som trengs å bli korrigert i det 

nåværende forhold. Hvis den korrigeringen ikke blir gjort, vil krangling, upassende 

bemerkninger mot hverandre, sinnedemonstrasjoner og subtil manipulasjon begynner å 

komme. Med en gang disse forvrengninger kommer inn i bildet, blir den personen vi en gang 

elsket intenst blir en stor kilde til smerte. Til tider er folk ikke i stand til å finne ut av ting. 

Den når et punkt hvor det ikke er noe håp for løsning og folk bestemmer seg for å separere. 

Separasjonsprosessen hvorvidt det er en skilsmisse, separasjon eller et forholdsbrudd bringer 

med seg mye smerte.  

 



På samme måte det å relatere til andre viktige personer i våre liv: Lærere, venner, slektninger, 

sjefer, kollegaer og naboer har deres egne unike utfordringer. Gita viser til hvordan en kan 

effektivt relatere seg til folk. Det er veldig mange dimensjoner å tenke på og umulig å dekke 

alle. Å understreke noen få faktorer, som er vanligvis til hinder med tanke på sunne forhold. 

Og hvordan kultivere holdninger nevnt i Gita, som gjør våre interaksjoner med folk 

betydningsfull så vel som gledebringende.  

 

Kjennetegnene som forvrenger våre interaksjoner 

 

Tendens til kontroll 

Kontroll kan bli definert som det å ønske noen til å handle, oppføre seg eller tenking i tråd 

med det vi forventer. Dess nærmere vi er, dess større er tendensen til å kontrollere. Et vanlig 

eksempel til vår tendens av å kontrollere manifesteres veldig tydelig når vi har interaksjon 

med våre barn. Det er sant at foreldrerollen handler om å veilede barna gjennom deres første 

år. Imidlertid hvis foreldre som ikke realiserer forskjellen mellom omsorg og kontroll, går ofte 

over streken med tanke på omsorg og forventer at barna skal gjøre hva de ønsker. Det er ikke 

sunt å tro at en vet alt som foreldre og at barna skal bare følge instruksjoner fra foreldrene 

uten å stille spørsmål ved dem. Noen barn kan bli presset til å følge yrker, som foreldrene 

ønsker. Her er problemet at foreldrene ikke anerkjenner at deres barn er uavhengige vesener 

og derfor har rett til å gjøre deres egne valg og møte konsekvensene av det.  

 

Å være fordømmende 

Å mislike så sterkt noe en kreativ person gjør og kaller dem for forstyrret er fordømmende. 

Istedenfor å å si at den type kunst ikke var noe de foretrekker. Vi har en tendens til å tolke 

situasjoner og intensjoner av mennesker på en veldig bestemt måte og tar vårt perspektiv som 

en absolutt virkelighet. Dette leder til avvisning av personer umiddelbart og at man føler sinne 

mot dem eller være redd dem.  

 

Vår tendens til å være fordømmende leder til en serie av komplekse og forstyrrete holdninger 

og følelser. Spørsmålet som kommer opp er hvorfor vi har tendenser til å være fordømmende. 

Vi dømmer ofte folk og ydmyker dem, fordi vi lider fra lav selvfølelse. Vi forsøker å føle oss 

bra ved å rakke ned på andre. Når vi undersøker verden, ser vi folk som har mer penger, 

merkraft og mer berømmelse enn vi har. Problemet er ikke deres prestasjoner, men det faktum 

at vi føler oss små. Så lenge vi føler oss små vil noen rundt oss påminne oss om det å være 

liten. Vi tåler ikke denne ubetydeligheten, slik at vi forsøker å rakke ned på andre ved å felle 

en dom slik at vi kan føle oss bra.  

 

Vi bruker dømmekraft i mange situasjoner for å leve på en intelligent måte. For eksempel når 

vi går i en storby alene om natten, må vi vurdere situasjonen og gå over veien hvis vi ser en 

gruppe mistenkelige personer komme mot oss. Denne måten å dømme på er viktig for oss i 

forbindelse med å beskytte oss og det er ingen visdom i å gi det opp.  

 

Gita snakker om den vise personen, som ser alt som ett. Den vise personen er den samme mot 

forskjellige typer mennesker, objekter og situasjoner. Denne likheten som Gita snakker om i 

ulike vers er i fullstendig annerledes kontekst. Det fra visjonenes ståsted av en vis person. 

Hver manifestasjon i verdenen er ett på av den vise personen, som ikke forskjellig fra den 

grenseløse bevissthet. Det er bare i forbindelse med hva en person forstår når det gjelder 



virkeligheten. Imidlertid på det psykologiske nivået er den ideelle forestillingen av å oppfatte 

alt som å være det samme verken mulig er sunt. Alle objekter i verdenen er forskjellige, og 

objektiviteten ligger i det å gjenkjenne disse forskjellene og ikke behandle dem det samme.  

 

Utfordringen gjennom livet er å respondere til forskjellige folk ifølge hva som er passende. 

Hvert minutt er vi plassert i en situasjon med individer og vi må vurdere dem objektivt for å 

respondere passende, ved å bruke vår visdom og dømmekraft tilstrekkelig. Det er derfor galt å 

tro at spirituelt utviklete mennesker er psykologisk sett det samme mot alt.  

 

Intoleranse 

Hvis vi kommer med en erklæring om at damer er mindre intelligente enn menn ville vår 

intoleranse for damer være et tydelig bevis.  

Vedantalærer Neema Majmudar erfarte intoleranse i Malaysia når en av toppsjefene pleide å 

komme på klassene til henne og mannen Surya Tahora. Toppsjefen pleide også å avbryte 

Vedantaundervisningen om noe han var uenig om. Han sa i en myndig stemme at han hadde 

en annen oppfatning av ulike vers Neema pratet om. Neema viste han på en tålmodig måte 

hvordan hans oppfatning logisk sett ikke holdt, men han ønsket ikke å gå inn på dem. 

Imidlertid når Surya snakket viste toppsjefen betydelig større villighet til å lytte. Denne 

oppførselen viser en ringeakt for kvinner tenkning og intellektuelle kapasiteter. Toppsjefen 

opprettholdte disse fordommene uten å være klar over det. Det er veldig farlig når såkalte 

velutdannete har en slik intoleranse. Disse dype opprettholdte fordommene skjer naturlig nok 

ikke blant åndelige lærere, men også hvordan de behandler deres partnere, viser til kvinnelige 

kollegaer på jobben og interaksjoner med kvinnelige venner generelt sett i samfunnet.  

 

Årsakene av vår direkte eller indirekte intoleranse er våre egne usikkerheter. Når vi føler oss 

liten, kamuflerer vi vår smålighet ved å utvikle intoleranse mot en rekke ting. Imidlertid er det 

mest uheldige måten å forsøke å ha sunn selvfølelse.  

 

Stolthet og innbilskhet 

To andre typer oppførsel som hindrer i å skape hyggelige menneskebånd er vår sans av 

stolthet og innbilskhet. Stolthet kan bli beskrevet som en følelse av overlegenhet, som vi 

bærer på når vi oppnår noe. Det handler om et ønske om å bli anerkjent av folk for våre 

bragder. En av hovedmotivene bak noen menneskers endeløse drivkraft for å oppnå 

økonomisk suksess og å bruke kraft for å oppnå respekt i andres øyne.  

 

Å kreve respekt fra andre for våre bragder kan virke naturlig, men hvis vi er avhengig av 

andres anerkjennelse og respekt vil det skje hyppige skuffelser.  

 

Den beste måten å overvinne en følelse av stolthet og behov for anerkjennelse er å erkjenne 

bidraget av utallige mennesker og faktorer, som har vært i stand for oss til å oppnå hva vi har 

gjort. Hvis vi ser det vil vi bli ydmyke så vel som takknemlige for alle mulighetene, som er 

gitt oss i livet.  

 

I motsetning til stolthet har innbilskhet med å forlange anerkjennelse for noe vi ikke har 

oppnådd. Et eksempel kan være at man erklærer at man har venner blant kjendiser i film-, 

politikk og sport. Men i virkeligheten har man ikke de. Tendensen til å late som, stammer fra 

vår grunnleggende manglende selvfølelse. Vi stoler på andres anerkjennelse for å øke vårt 



selvbilde. Men problemet med å komme med falske påstander er at det nødvendigvis fører til 

skyldfølelse, som svekker vår selvfølelse.  

 

Sider ved et sunt forhold 

 

Hvis vi tar hånd om tendensen til kontroll, å være fordømmende, intolerant, unngå stolthet og 

innbilskhet kan vi virkelig utvikle meningsfulle forhold. I tillegg til å sjekke disse tendensene 

i hvert forhold, trenger vi å ta et valg hvor mye og måten vi viser kjærlighet, hvor mye vi gir, 

til hvem vi gir og til å si nei. For å gjøre passende valg, trenger vi å assimilere en del visdom. 

Når dette viktige steget skjer kan vi utvide mer omfanget av våre interaksjoner ved å vise 

veldig fine kvaliteter som medfølelse og å tilpasse seg andre.  

 

Spørsmålet er hvordan vi håndterer disse tendensene? Først må vi realisere at når vi har slike 

problemer, så ser det ut til at det er andres skyld, men ofte skyldes problemene våre egne 

usikkerheter og forvrengninger i å vurdere andres intensjoner. Jo mer vi anerkjenner 

tilstedeværelsen av ordenen, jo mindre projiserer vi på andre og jo mer aksepterer vi oss selv. 

Vi blir takknemlig for potensialet som er gitt oss til å oppnå nye ferdigheter. Vi kultiverer 

ikke falsk stolthet i våre bragder og vi lider heller ikke fra lav selvfølelse. Bare når vi nyter 

dette sunne personlige forholdet med oss selv, kan vi relatere til andre på en effektiv måte.  

 

Ifølge Gita er alle sunne menneskeinteraksjoner basert på grunnleggende ikke-skadeverdi. 

Ikke-skade menes med å ikke skade seg selv eller andre gjennom tale, mentale og fysiske 

handlinger. Med en gang ikke-skade er solid assimilert, som involverer det å være sensitive til 

andres behov og unngår å skade andre, vil andre kvaliteter som er beskrevet av Gita være 

viktig for å effektivt relatere til mennesker: Å frigjøre oss selv fra hat, å være vennlig mot 

alle, å bli en tilpasningsdyktig og ikke være for kravstor.  

 

Frigjøre seg selv fra hat 

For å oppnå et nivå hvor vi er fri for hat må vi jobbe med vår tendens til å bli fordømmende. 

Hat skjer uten å bevisst ønske det. For å bli kvitt hat må vi først undersøke prosessen, som 

leder til denne følelsen. Alle har gyldige grunner til å ikke like noen mennesker. Vi har en 

tendens til å mislike person, som i vår oppfatning har gjort noe galt mot oss. Det kan være 

kjære eller samfunnet generelt sett. Vi kan hate en kollega, som i våre øyne har tatt i bruk 

uærlige midler til å få forfremmelse. Vi kan bære nag mot en person, som har bedratt vår 

onkel i forretninger. Vi kan også ha sterkt mishag for en politiker, som ifølge oss er korrupt.  

 

Tilfellet med politikere og ledere har vi ikke mye kapasitet til å gjøre noe direkte med dem. 

Hvis det er en verdensleder vi ikke liker, kan vi bare prate om det med våre venner om 

hvorfor vi misliker deres politikk. Hvis det er vår lands politikere så kan det være at vi 

stemmer bare på den vi liker. Imidlertid, hvis det er en person vi tror har gjort oss urett så vil 

den første vanlige responsen være at vi blir veldig fordømmende og avviser hele personen. Vi 

ønsker å lære dem en lekse og hevne oss. Denne tendensen blir kalt for øye for øye. 

Tenkningen er at denne personen gjorde det mot meg slik at jeg skal hevne meg.  

 

Vi er blitt fortalt at vi skal tilgi andre. Imidlertid, å bare tilgi de som har misbrukt eller gjort 

noe urett mot oss har en potensial til å godta upassende handlinger av mennesker og gi dem et 

signal om at det er akseptabelt med å være en som driver med misbruk eller skader andre. 



Visdommen her ligger derfor ikke nødvendigvis i å tilgi andre og la andre behandle oss som 

dørmatter! 

 

Det som kreves er å utvikle en passende respons til en gitt situasjon. Det krever en del 

objektivitet og vekst fra vår side. Det første steget er å undersøke hva personen har gjort. Vi 

har en tendens til å komme med en rask dom på motivasjonen til en person og bare klandrer 

og tillegger dem mye forskjellige urettferdige ting. Vi prøver å bli mer nyansert i vår 

vurdering av en situasjon. Vi spør oss selv om å ta en ærlig avgjørelse hvorvidt problemet 

ligger i vår oppfatning eller i handlingene av andre. Etter nok spørsmål finner vi ut at 

handlingene av den andre personen er urimelig. Objektivitet ligger ikke i bare å tolerere 

enhver handling av den personen, men også stå opp og beskytte deg selv mot den personens 

misbruk. Denne prosessen over å ikke la andre dra unødig fordel av oss blir kalt for å sette 

grenser. Denne handlingen av å sette grenser kan bli oppnådd på en moden måte gjennom å 

invitere til dialog med en person direkte uten å være fordømmende.  

 

Effektiv kommunikasjon vil være å involvere og ikke anklage personen, men uttrykke seg 

hvordan man føler. For eksempel om vi starter samtalen med å gå til personen og hevde at han 

eller hun er en løgner, vil den andre personen umiddelbart innta forsvarsposisjon og starte å 

anklage tilbake. Vi kan heller si at «Jeg føler meg såret fordi jeg oppfattet en gitt oppførsel av 

deg som frastøtende.». Når vi sier hva vi føler, er det sannhet. Ingen kan bestride hvordan vi 

følte det. Imidlertid når vi anklager er vi fordømmende fordi våre følelser kan bli uten 

tilstrekkelig grunnlag, siden det er alltid en mulighet for at vi kan ta feil når vi ser situasjonen 

på nøyaktig måte. Når vi sier hva vi føler på en ærlig måte, åpner vi en kanal for diskusjon og 

gir den andre personen en mulighet til å oppklare saken ved å si deres intensjoner og 

motivasjoner bak handlingen. Utfallet av samtalen kan bli at vi endrer vårt sinn om hva vi 

vurderer å være intensjonen av en person, eller vi fortsetter å holde på meningen at vi har blitt 

fornærmet. Hvis det sistnevnte er vår konklusjon, velger vi å holde avstand fra denne 

personen til å beskytte oss fra slik misbruk. Vi har alle rett i verden å gjøre den avgjørelsen.  

 

Imidlertid kan vil bli ganske fordømmende over en person og avviser hele personen og kaller 

dem navn, bære nag og til og med komme til et punkt hvor vi starter å kontemplere måter å 

skade den personen aktivt å hevne seg. Selv om vi ikke gjør noe kan vi ende opp med å nære 

dårlige følelser og hat mot personen i lang tid.  

 

Hvis personen virkelig har gjort noe upassende, da er det personens problem og ordenen vil 

sikkert skape en situasjon hvor de må ta konsekvensene for den handlingen. Vårt nag og hat er 

vårt eget problem. Hvis vi fortsetter å bære nag og bevisst handle på det vil vi ende opp med å 

skade oss selv. Det er i vår interesse å bli fri fra denne byrden. Den frigjøringen skjer når vi 

overvinner tendensen til å bli veldig fordømmende og gir opp øye for øye-perspektivet og går 

et steg videre.  

 

Det andre nøkkelsteget til modenhet er å forstå bakgrunnen av personen, som har utført 

handlingen. Hvis vi skjønner smerten eller sinnet, som den andre personen kan bære inni seg 

selv til å handle på en spesifikk måte, istedenfor å være sint kan vi utvikle sympati for dem. Å 

forstå bakgrunnen av personen leder toss til å anerkjenne hvor personen kommer fra. Vi 

anerkjenner det personen sa eller gjorde var skadelig mot oss, uten å benekte det; men vi 

stopper ikke der. Hvorvidt vi egentlig kan finne ut detaljer av bakgrunnen av personen eller 



ikke, anerkjenner vi at det må være noen faktorer som fikk dem til å handle på en bestemt 

måte. Denne måten å respondere på er den sunneste måten å frigjøre oss selv fra å være 

fordømmende. Hvis vi blir dratt inn i denne øye-for-øyetendensen, som var innledningsvis en 

annens problem ender opp med å bli vårt problem og resulterer i våre følelser av hat eller nag.  

 

Gradvis blir vi mer raffinert i våre vurderinger og begynner å skille mellom handlingen og 

personen som begår det. Swami Dayananda brukte å si at ingen er en kriminell, men det er 

mennesker som handler på grunn av forvirring med hensyn til verdier. Det er en veldig dyp 

uttalelse. Det betyr at en gitt person kan begå tyveri på grunn av noe forvirring. Men vi kan 

ikke avvise hele personen og stemple dem som en tyv. Vi anerkjenner at personen ikke alltid 

er en tyv. Når han omgås med hans barn, foreldre eller kone, kan han vise 

kjærlighetskvaliteter, omsorg og ømhet som alle andre. Flere formelle rettsapparat har 

anerkjent dette faktum og organiserer rådgivningstime for innsatte i fengsler for å innføre 

reformer av kriminelle.  

 

Å være vennlig mot alle 

En av de oppriktige måter å bli vennlige mot alle er å fjerne vår intoleranse skapt av 

forutinntatte oppfatninger om mennesker basert på faktorer, slik som deres religion, 

nasjonalitet eller kjønn. Vil holder ofte på mange stereotyper og skaper enorme 

generaliseringer, som leder til intoleranse mot andre uten egentlig å realisere det. Våre 

fordommer kommer på overflaten på forskjellige områder i forskjellige kontekster.  

 

Ofte på fester over hele verden kan vi bli spurt spørsmål slik som på hvilken skole vi har gått 

på og hvor vi jobber. De er ikke bare uskyldige spørsmål født av nysgjerrighet: svarene er ofte 

brukt til å dømme vår status i samfunnet. Mennesker har en tendens til å plassere en person i 

en gitt kategori etter bare et innledende møte og baserer alle påfølgende interaksjoner på hvor 

vi plasserer en person i hierarkiet.  

 

Barn er ofte uskyldige, ekte og har ikke blitt korrumpert enda og ikke fordomsfulle av såkalte 

sosiale statusnormer. Mens derimot bærer vi voksne mange stereotyper inn i oss, og velger 

våre relasjoner basert på deres oppfattete sosiale status.  

 

Disse fordommene viser seg også i firmaer og påvirker måten sjefer og underordnete omgås. 

Å være vennlig med alle er ensbetydende for å forbli åpen mot alle og anerkjenne at hvert 

individ er et verdig menneske. Vi kan beundre en administrerende direktør og respektere ham 

for hans klarhet og prestasjoner. Men hvis vi også kan legge merke til en renholder på 

kontoret, som gjør jobben sin bra og utveksle noen oppmuntrede ord med dem er vi helt klart 

vennlige mot alle.  

 

Å frigjøre oss selv fra store og noen ganger mer subtile former av fordommer kan være 

ganske frigjørende. Det gjør oss virkelig åpen. Hvis vi kan bli en slik en person, vil 

mennesker oppdage vår tilstedeværelse som ikke-truende og vil bli naturlig tiltrukket av oss.  

 

Å bli en tilpasningsdyktig, imøtekommende og fleksibel person 

Gita snakker om det å være imøtekommende som en prisverdig kvalitet. Men hva betyr det å 

være en slik fleksibel person? Det er flere karakteristikker, som indikerer denne kvaliteten.  

En måte hvor vår imøtekommenhet til andre manifesterer seg er å gi slipp på vår tendens til å 



kontrollere og gi andre friheten til å være hva de er, handle, tenke og oppføre seg som de vil. 

Vi har alle vanligvis en agenda for alle og alt i verden. Vi har forutinntatte oppfatninger om 

hvordan alt burde være. Og hvis mennesker ikke oppfører seg på den måten vi ønsker, blir vi 

lettere urolig.  

 

Vår motvilje til å tilpasse oss viser også opp i forbindelse med å ikke akseptere nye ideer i 

forskjellige former. Menneskelivet er fullt av ufullkommenhet, men vi strever alle for å 

kontrollere hendelser, mennesker og situasjoner til våre ønsker. På en eller annen måte bringer 

utilfredsheten med status quo oss til å gå videre med å prøve å gjøre endringer. Imidlertid hvis 

ikke vi oppdager noe rom til å akseptere våre egne begrensninger og gi slipp på kontroll på 

andre mennesker, ender vi med å bli veldig misfornøyde. For å vise ideen om 

imøtekommenhet er en analogi av rom brukt. Rommet er noe som tilpasser seg hele universet 

uten å ha noe agenda for noen eller bli forstyrret av noe. Hvis ditt hjerte blir så stort som rom, 

slutter vi å manipulere mennesker og situasjoner etter vår smak, og inkluderer hele universet i 

vårt hjerte. Denne relative veksten er viktig for å oppnå kunnskap av enhet på et absolutt nivå.  

 

Nøkkelen til å bli en fleksibel person er å først akseptere oss med alle våre utilstrekkeligheter 

og for å akseptere de som de er. Ironisk sett ser vi på mennesker som er veldig kritiske er 

egentlig veldig strenge med dem selv. Derfor er nøkkelen å bli en tilpasningsdyktig person å 

akseptere seg selv og gi opp nytteløse forsøk på å kontrollere alle våre følelser slik at vi kan 

bli perfekte. Transformasjonen med å gi slipp vårt behov for kontroll og kultivere selv-aksept 

må starte med oss selv. Vi kan bare bli imøtekommende mot andre når vi har tatt hånd om 

våre egne problemer.  

 

En av de mest effektive måter å tilpasse oss andre er å lytte til mennesker med et åpent sinn 

og forsøke å se ting fra deres perspektiv. Hvis vi kultiverer vanen av å bli en lytter, begynner 

vi å se deres perspektiv og begynner naturlig å imøtekomme dem. Det betyr ikke at vi ikke ser 

deres begrensninger. Vi setter ikke merkelapp på en gitt person, samfunn eller 

menneskegrupper.  

 

Å være en fleksibel person resulterer i tenkemåte, som ser nyanser og kontinuerlig utfordrer 

seg selv og krysser grenser for å oppdage nye sannheter. Den fleksible personen er villig 

kontinuerlig til å utforske og lære nye ting. Det gjør en person nysgjerrig, entusiastisk og som 

ikke unngår å se på ting med å stille spørsmål ved status quo.  

 

Å vise medfølelse mot andre 

Det finnes overflod av litteratur på hvordan vi kan vokse å være en medfølende person og er 

sett på som en av de viktigste kvalitetene til å bli spirituell. Ut ifra Vedantas perspektiv har vi 

en holdning om at alle mennesker har denne kvaliteten i seg uten å bli den. Det handler om å 

ikke jobbe for å bli en medfølende person, men heller å fjerne våre forvirringer og frigjøre oss 

selv fra hemninger, som holder oss unna fra å handle medfølende.  

 

Alle mennesker er gitt denne kapasiteten til å legge merke til smerte av andre og å gi en 

hjelpende hånd til å lindre smerte. Hvis denne egenskapen til å vise medfølelse er iboende i 

mennesker, da dukker spørsmålet opp om hvorfor ikke alle viser medfølelse i deres oppførsel 

mot andre? Det er to grunner til det. Det ene er at hvis vi har gått gjennom en del smerte i vår 

barndom, begynner vi å utvikle en sadistisk innstilling hvor vi finner nytelse fra andres 



lidelser.  

 

De fleste tilhører den andre kategorien hvor de ikke handler på empatien, som de naturlig 

føler. Et eller annet sted i prosessen i å forvandle empatifølelsen til en medfølende handling, 

blokkerer de følelsesflyten av falske bortforklaringer. For eksempel kan noen komme til oss 

for økonomisk hjelp og istedenfor å lytte fullt ut til grunnene hvorfor de ønsker hjelp, starter 

vi å tenke på hvordan vi skal avslå å hjelpe. Vi begynner umiddelbart å finne opp grunner til 

at vi ikke kan hjelpe. Vi kan tenke at hvis jeg hjelper denne personen, må jeg også hjelpe 

andre. Og de sier «Men det er så mange mennesker i verden som trenger økonomisk støtte og 

jeg kan ikke hjelpe alle og derfor er det bedre å ikke hjelpe noen.». Dette resonnementet er 

ikke sunt siden den fjerner vår naturlig tendens til å være snill og omtenksom mot andre.  

 

Den passende måten å tenke på er selvfølgelig at jeg ikke kan hjelpe alle, men denne personen 

er foran meg nå. Jeg må vurdere denne situasjonen med referanse til deres verdighet og at jeg 

kan ta en avgjørelse. Det er ingen regel om at fordi vi hjelper til en gang for eksempel, må vi 

alltid gjøre det. En må vurdere hver hendelse på beste mulig måte. Noen ganger er vi ikke i 

stand til å gjøre noe for den andre personen. Selv om det er det endelige resultatet, burde være 

holdning være: «Hva kan jeg gjøre?» Og ikke hvordan kan jeg si nei på en høflig måte. Det er 

intensjonen som teller og ikke resultatet. Å alltid gi noe trenger ikke å involvere penger, men 

det kan være tid til å lytte og være der for personens tidspunkt for nød.  

 

Hvert menneskehjerte er skjenket med empatifølelser. Dette er Det Totale Sinnets design. 

Nøkkelen å bli medfølende på en uanstrengt måte ligger i å frigjøre oss selv fra alle vinkler, 

som er programmert i oss som holder oss borte fra å handle spontant på den universelle 

empatifølelsen. Gita beskriver disse personene, som lykkelige engasjerte til beste for alle 

vesener.  

 

Handlinger av medfølelse blir uanstrengte og spontane for en utviklet person. Vår muntre 

tilstedeværelse, et smil og et godt ord kan berøre hjerte til andre og kan bli en velsignelse til 

mange. Swami Dayananda brukte å si at den beste måten å omvende en tendens til 

likegyldighet og kultivere medfølelseskvalitet er å fake it to your make it. Det betyr at vi kan 

bli medfølende ved å begynne å handle medfølende selv om det ikke svarer til hvordan vi 

føler det. Å vise medfølelse betyr at vi gir tid til å lytte til personen med oppmerksomhet i det 

øyeblikket eller senere i fremtiden. Mange mennesker er så fratatt av oppmerksomhet at noen 

få minutter med kvalitetstid vi kan tilbringe med dem, kan bety så mye til dem. Disse små 

gestene av medfølelse kan bane vei for store handlinger, som kan bringe med seg betydelige 

forbedringer i andres liv.  

 

Jo mer vi fjerner projeksjoner om mennesker og ser dem som der, jo mer sympatiske og 

medfølende blir vi istedenfor å være fordømmende. Vi blir en person som er opptatt av 

velvære for alle vesener. Når vi undersøker forsiktig er det en følelse av isolasjon, som leder 

oss til å beskytte oss fra alt annet. Dette er en visjon av et redd ego, som ser på verdenen som 

grunnleggende fiendtlig, oppfatter at noen skal ta dem og reagerer på dem med grunnleggende 

mistillit.  

 

Når denne ultimate virkeligheten om Jegets natur, årsaken og universet er kjent kan vi bli en 

spontan og vennlig person. Vi begynner naturlig å forstå og vise spesifikk omtanke for andre. 



En slik person er sensitiv til andre mennesker rundt seg.  

 

Å vedlikeholde sinnsro i ros og kritikk 

En av de største utfordringene i å relatere til mennesker effektivt er å forbli behersket selv om 

vi blir kritisert eller angrepet av noen. Gitas syn er å vedlikeholde sinnsro i ros og kritikk til å 

være en ønskelig innstilling.  

 

Vi må først realisere at at Gita på ingen måte antyder at vi burde la mennesker kritisere oss. Å 

leve intelligent betyr at vi setter grenser og beskytter oss selv. Denne selvrespekten er en 

viktig ingrediens av modenhet. Hva betyr det at Gita hyller sinnsro som en stor dyd? 

Gita påpeker at veldig ofte er vår selvfølelse og selvaksept direkte forbundet med hvorvidt 

mennesker eller samfunn aksepterer oss eller ikke. Så lenge vi er avhengig av andres 

godkjennelse, gir vi kraft til andre til å diktere vårt følelsesmessige liv. Selv Krishna, som var 

så attraktiv og likendes var hatet av mange inkludert hans egen onkel.  

 

Vi kan sette pris på hvorfor Gita legger frem det å ikke være påvirket av andres meninger, 

som en dyd. Det betyr ikke at vi skal handle uansvarlig. Det handler å leve på en intelligent 

måte ved å forbedre vår visdom kontinuerlig slik at vi gjør bedre valg og blir mer ansvarlig. Å 

vedlikeholde sinnsro i ros og kritikk, som undervist av Gita har mer om å frigjøre oss fra 

avhengighet på offentlig mening. Det å leve for vår og andres mentale helse, er det absolutt 

nødvendig at livet vårt er basert på våre egne verdier, forståelse og overbevisninger istedenfor 

andres meninger.  

 

Indias store leder Mahatma Gandhi levde livet ut ifra sine egne overbevisninger og utviklet 

indre styrke, som var uberørt til press utenfra. Til tider kunne en undre seg på hva som gav 

Gandhi styrken til å videreføre ideene hans, påvirkning og mobilisere massene til å oppnå edle 

mål. Det var ekstraordinært at han var i stand til å motivere mennesker i den grad de ikke var 

redde for å gjennomgå lidelser til å oppnå nasjonale mål av uavhengighet. Man tror at det var 

hans styrke av hans overbevisninger og hans forpliktelse til sannhet, som gjorde han i stand til 

å heve seg over sosiale normer og videreførte hans ideer til å påvirke massene gjennom hele 

nasjonen. Poenget her er at vi kan vurdere oss selv som suksessrike om vi har levd livet på 

våre betingelser uten å bukke under til sosial press, har hevet seg over alle utfordringer og 

gjort det beste vi kan gjøre.  

 

Oppnå frihet fra overdrevet avhengighet på enhver person 

En av de vanligste problemene i vår omgang med mennesker er at vi har en tendens til å være 

altfor avhengig på mennesker, som er nær oss. Denne avhengigheten kan være fysisk eller 

følelsesmessig. Følelsesmessig kan være mellom mor-datter, far-sønn, mor-sønn og mann-

kone.  

 

For å frigjøre oss selv fra denne overdrevne avhengigheten på mennesker, trenger vi å først å 

analysere hva som førte til denne situasjonen. Hvis vi observerer forskjellige objekter eller 

mennesker, som vi har denne overdrevne avhengigheten, så deler de en ting som er vanlig. 

Fellestrekket er at vi tillegger vår overlevelse eller lykke til de tingene eller vesener som 

skaper avhengighet. Når vi forsiktig undersøker så realiserer vi at ingen er uunnværlige for 

oss til å overleve. Vi er gitt kapasiteten til å takle vår liv på en selvstendig måte. 

 



Dette betyr ikke at vi skal være borte fra våre kjære og alle forhold har sin plass.  

 

Håndtere endringer 

 

Endringer trenger gjennom hvert aspekt av livet og å håndtere dem effektivt er sentralt for vår 

overlevelse og velvære i våre personlige så vel som våre profesjonelle liv. Nesten alle er 

bekymret over hvordan fremtiden kommer til å utfolde seg. Dette er helt naturlig, og vi burde 

ikke utvikle komplekser for det. Problemet skjer når vi blir nevrotiske om usikkerheter, som 

livet har i vente for oss. Frykten over hva som vil vente oss er så sterk at våre liv har blitt styrt 

av bekymring og stress. Hvordan fremtiden vil arte seg er hva ordenen har holdt i sine egne 

hender; ingen vet nøyaktig hva som vil skje i fremtiden. Med denne usikkerheten, er det å 

takle endringer er av stor betydning for oss alle.  

 

Gita har et dyptgående bidrag for å gjøre det mulig å håndtere endringer effektivt. Før vi går 

inn i en analyse over hvordan vi kan håndtere endringer effektivt, analyserer vi hvilke typer 

endringer vi er underlagt, som kan potensielt sett skape omveltninger i vårt følelsesmessige 

liv.  

 

Forskjellige typer endringer som vi gjennomgår 

 

Helt fra fødselen av er vi underlagt store endringer, som er ofte for traumatisk for oss til å 

takle akkurat den dagen. Den første endringen for et barn er å komme ut av komforten av 

morens livmor, hvor den var veldig trygg. Å komme ut til en verden som et individ er så 

ubehagelig at hvert barn starter livsreisen med et stort skrik. I to årsalderen er barnets følelse 

av individualitet velutviklet og det er store endringer i måten barnet oppfatter og reagerer på 

verdenen.  

 

Ungdomstiden bringer med seg store endringer på det biologiske, intellektuelle og 

følelsesmessige nivå. Uttrykkene av denne endringen kan ta ulik form, som inkluderer: kreve 

uavhengighet fra sitt familiebånd og etablerer sterke vennskap utenfor familien, utforske 

forhold med det motsatte kjønn, ønske store endringer i samfunnet eller generelt sett gjøre 

opprør mot status quo.  

 

Vi endrer igjen når vi er ferdig med vårt studentliv og når vi blir med i arbeidslivet. Dette 

bringer med seg nødvendigheten av å bli mer ansvarlig, i samsvar med et organisatorisk 

hierarki og jobbe mot mål som er definert av organisasjonen, som ikke nødvendigvis stemmer 

overens med våre personlige mål. På det personlige plan kan vi entre i langvarige forhold og 

velger å gifte oss, dele livet med noen bringer med seg store endringer i vår livsstil. Vi 

oppdager at avgjørelser ikke kan bli gjort ifølge våre individuelle preferanser, meninger av 

andre trengs å bli tilpasset. Deretter å ha barn og ta ansvar for å oppdra et annet menneske er 

et stort seg i livet. Vi lærer å elske et annet menneske så dypt at barnas ve og vel blir mer 

viktig enn vårt eget. Denne endringen kan potensielt sett gjøre oss til en større person siden vi 

oppdager kapasiteten til å gi og ha omsorg på en uselvisk måte.  

 

Midtlivskriser er uunngåelig for alle individer hvor vi begynner å undersøke hva akademiske, 

personlige og profesjonelle prestasjoner har bragt med seg i form av oppfyllelse; og deretter 

møter vi problemer i å reorientere livet vårt på en eller annen måte gjør det mer givende. Vi 



vil også erfare de mest vanskelige endringer å takle med, som er døden av våre kjære, spesielt 

våre foreldre. Tapet av foreldre skaper et dypt tomrom siden vi ikke har lengre ubetinget 

kjærlighet og aksept, som vi har mottatt fra dem. Etter hvert når vi blir eldre så vil det å takle 

frykten for døden bli vanskelig. Når vi er rundt 50-60 år bruker vi en del tid på å vedlikeholde 

våre kropper for å redusere tilbakegang av kroppen og forlenge livet.  

 

I tillegg til de endringer som er nevnt og som er underlagt oss, er det mange unike 

følelsesmessige endringer som vi må takle. På skolen møter vi nye venner og tar avskjed med 

dem. Det å takle kollegaer og sjefer på jobben, endre bosted, takle økonomiske utfordringer 

og løse problemer med familiemedlemmer er noen av de eksemplene på endringer vi må 

håndtere.  

 

Å mestre endring kontra å ønske endring 

 

Før vi går i diskusjon om hvordan Gita underviser oss i å håndtere endringer, vil vi se på hvor 

paradoksalt vår posisjon med henvisning til endring er. Når vi undersøker vårt liv nesten hele 

tiden strever vi å få noe mer eller føle oss forskjellig fra hvor vi er nå, som impliserer en 

endring i situasjonen. Det innebærer at vi søker endring, men når endringen skjer er vi ofte 

overveldet. Vi søker etter endring i hvert aspekt av vårt liv. Vi ønsker bedre karakterer på 

skolen, forfremmelse på jobb og mer økonomisk trygghet. Hvis vi egentlig ønsker endringer i 

alle aspekter i våre liv, hvorfor utgjør endring et problem for oss? 

 

Ofte er endring vanskelig å takle og produserer bekymring på grunn av endringsresultatet ikke 

noe vi ser for oss eller ønsker. Det betyr at alle endringer kan produsere bekymringer, fordi vi 

er bekymret for resultatet. Den nåværende endringen og usikkerheten om fremtidige endringer 

i vår økonomiske situasjon kan absolutt lede til ubehag.  

 

Endring gir muligheter 

 

For å takle en endring uansett hvorvidt det er forventet eller ønsket av oss eller ikke, trenger 

vi å forstå det faktum at endring i livet er uunngåelig. Hver endring er ikke bare uunngåelig, 

men det gir muligheter for oss til å forbedre oss. Å lykkes med å håndtere endring er å gjøre 

det å få mest mulig ut av hva som har skjedd, lære fra det og komme seg videre i livet.  

 

Alle endringer vil ikke føre til bare noe positivt. Vi kan ikke kategorisk definere enhver 

endring som skjer som uønsket, fordi vi kan ikke være sikker om fremtidens resultater og 

hvordan den nåværende situasjonen er relatert til det. Dessuten uansett hvilken endring det er 

snakk om, er mennesker i stand til å håndtere den.  

 

Gita påpeker at endring er det grunnleggende livsvilkåret. Alt som eksisterer i tid og sted er 

underlagt endring, og det finnes ikke noe unntak. Endring er et veldig nødvendig vilkår for å 

oppnå noe i livet. Våre ønsker (begjær) må endre seg; de kan ikke bli det samme fra den tiden 

vi var født til den tiden vi forlater verdenen. Naturen har designet livet for oss til å gå til de 

neste stadiene i livet gjennom å utsette oss for ufrivillig endring og gi oss kapasiteten til 

bevisst å bestemme endring. Noen ganger er vi i posisjon til å påvirke endringer og noen 

ganger er vi ikke det. Gode intensjoner og sensitivitet fra vår side kan det ta lang tid for å 

takle med vanskelige endringer og hjelpe andre til å gjøre det samme. ) 



 

Bønnens rolle i håndtering av endring 

 

Vi vil også fremheve viktigheten av bønner i håndtering av endring. Ingen stadier i livet kan 

vi forutse endringer eller være fullstendig sikker at vi reagerer på endrede forhold på en 

ønskelig måte. Menneskesinnet er skjørt og er i stand til å gjøre overraskende veivalg når som 

helst. Urgamle indiske historier illustrerer dette poenget ved å vise til saker hvor vise 

mennesker helt plutselig har gitt etter for sinne, lyster eller lignende impulsiv atferd. Tanken 

som formidles av disse historiene er at vår tenkning kan kan komme på avveier når som helst.  

 

Vi bør alltid være klare for å be slik at vårt sinn blir tatt i riktig retning til rett tid. Den eneste 

måten å takle virkeligheten av verken å ha kjennskap til hva som skjer ei heller vurdere ønsket 

respons på en nøyaktig måte til enhver situasjon er å be. Vi kan be at vårt sinn er tatt i riktig 

retning til rett tid.  (jeg vil komme mer inn på bønner i delen som vil ha med India og 

Hengivenhet å gjøre) 

 

Endring og virkelighetens natur 

 

Ved å underordne seg både til ufrivillig endring så vel som ved å gi oss kapasiteten til å 

bevisst bestemme å endre, gjør naturen oss i stand til å gå til de neste stadiene i livet og finne 

tilfredsstillelse. Gjennom denne rekken av endringer, enten beveger vi oss fra et ønske til et 

annet i det uendelige, eller vi er intelligente som Arjuna og oppdager at bak hvert ønske vi har 

til å endre status quo, er det et grunnleggende ønske fra å bli ri fra begrensning og 

utilstrekkelighet. På dette stadiet blir vi en frihetssøker. Når vi fortsetter å finne ut at vi 

trenger selvkunnskap for denne friheten, utvikler vi til å bli en som ønsker seg selvkunnskap. 

Endringen i naturen av våre ønsker leder oss til å oppnå endelig frihet i livet.  

 

 I tillegg når vi utfolder virkelighetsnaturen, understreker Gita behovet for følelsesmessig 

vekst. Alle som har startet personlig vekst, prøver kanskje å oppnå en slags balanse gjennom å 

bruke psykologiske verktøy. For den som søker selvkunnskap, er det en forståelse av en orden 

og innsikt i virkelighetens natur, som gjør dem i stand til å håndtere med følelsesmessige 

problemer til kontinuerlige endringer fra et mye større ståsted. Som nevnt tidligere avslører 

Gita naturen av Det Totale Sinnet, som all-intelligens, som i seg selv gjennomgår konstante 

endringer. Ved å innlemme våre handlinger og koble dem sammen til forskjellige resultater, 

gir ordenen konstante endringer i verden.  

 

En viktig ingrediens av følelsesmessig modenhet er å forstå at hver eneste endring i vårt liv er 

ikke tilfeldig, men er styrt av en ufeilbarlig orden. Jo mer vi anerkjenner dette, jo mer gir vi 

opp motstand mot endring; vi slapper av i tingenes orden som gir uunngåelige endringer i 

livet, og lærer å bruke endring for vår egen vekst. Vi må huske på at det å innlemme denne 

forståelsen av ordenen er ikke en teknikk gitt for å takle endringer. Det er å se virkeligheten 

som allerede eksisterer. Jo mer vi ser den som den er, jo mer er vi i stand til å vurdere ting 

objektivt og reagerer på situasjoner på en passende måte.  

 

Følelsesmessig vekst ligger ikke bare i å anerkjenne at endringene er styrt av ordenen, men 

også å sette pris på at vi er deltakere i den ordenen gjennom å utføre handlinger. Denne 

konstante endringen i ordenens manifestasjon betyr at dette designet tillater oss å bruke vår 



frie vilje, gjøre passende valg og høster fra fordelene av vise valg ved å tiltrekke seg gunstige 

situasjoner og hendelser. Denne forståelsen frigjør oss fra å la oss diktere av vår fortid.  

 

Responsen av en vis person mot endring 

 

Jeg har diskutert hvordan Gitas undervisning gjør oss i stand til å håndtere endringer gjennom 

å anerkjenne tilstedeværelsen av ordenen. I dette emnet analyserer vi holdningen mot endring 

for noen som har oppnådd den ultimate kunnskapen av Jeget er uforanderlig virkelighet.  

 

Vi har en tendens til å idealisere en vis person, som en som er i likevekt tilstand når hun/han 

erfarer endringer slik som lykke eller tristhet. Vi antar den personen som har forstått at alt er 

Det Totale Sinnet, ikke forskjellig mellom individet og det totale, og den sanne naturen av 

selvet som uforanderlig, skal være totalt immun til alle endringsformer som skjer.  

 

Det er sant at den vise personen opererer fra et totalt paradigmeskifte ut ifra deres forståelse 

av hva er, som gir dem fullstendig mestring over deres følelser. Den vise personen er i stand 

til å imøtekomme hele verden med alle dens endringer, som skjer hvert sekund inkludert det 

som skjer i sinn og kropp. Den vise personen vet at selvet er den eneste virkelighet, som er 

uforanderlig, mens verden gjennomgår konstante endringer, er avhengig av selvet for sin 

eksistens.  

 

For å bli en vis person, må vi endre oss på det følelsesmessige så vel som det kognitive nivået. 

Det finnes ikke noe slikt som at sannheten vil lyse sånn plutselig på oss. For å se verden som 

den virkelig er, må den vise personen ha gått igjennom store endringer for å innlemme 

tilstedeværelsen av det totale og gjennom Gitas undervisning ha gitt opp deres egne 

oppfatninger om Jegets natur. Den vise personen er en som har oppnådd klar forståelse av 

virkeligheten gjennom å gå igjennom endring i deres atferd basert på ny forståelse.  

 

Da dukker spørsmålet opp etter at vi har forstått at virkeligheten av Jeg er uforanderlig, 

hvordan responderer vi på endringer som skjer i verdenen? Hvis vi allerede forstått at selvet er 

uforanderlig, snur vi ryggen til verden, som vi vet er tilsynelatende? Nei, selv etter å ha 

oppnådd klarhet om selvet er den eneste uforanderlige virkeligheten, fortsetter vi å gjøre hva 

som bør bli gjort i en gitt situasjon. Vi forveksler ikke virkelighetsordene. Selv om verden er 

mithya, så lenge vi fortsetter å leve, fortsetter vi å erfare forskjellige situasjoner hvert 

øyeblikk i våre liv og hver av disse berettiger en reaksjon. Verden er organisert på den måten 

at vi må respondere til endrede situasjoner ved konstant å vurdere hva som er passende i en 

gitt situasjon. Selv for en vis person kreve hvert øyeblikk en respons, fordi øyeblikk endrer 

seg. En vis person kan velge å leve et rolig liv, være en lærer eller være engasjert i forskjellige 

aktiviteter.  

 

Den vise personen er åpen til å anerkjenne hva som må bli gjort til enhver tid. Hvorvidt vi 

liker det eler ikke dukker situasjoner opp og alle, inkludert den vise personen er plassert i en 

plan av ting hvor vi må respondere. På grunn av deres modenhet som har resultert i 

selvkunnskap, vil den vise personen ikke ha problemer med å identifisere hva som kreves i en 

gitt situasjon. En vis person vil leve deres liv med grunnleggende åpenhet og objektivitet, som 

gjør dem i stand til å håndtere hver utfordring. I tillegg til å være åpen og objektiv, vil også en 

vis person ønske å be regelmessig, fordi enhver tid hva som bør bli gjort er ikke så tydelig.  



 

(I del 8 går jeg mer dyptgående inn på emnet Å være en vis person.) 

 

Ta seg av hindringer i den personlige vekstprosessen 

 

Det er ofte vanskelig for oss å reorientere vår personlighet og endre måten vi tenker på og 

handle i verden. Til tider bevisst eller uvitende prøver vi å opprettholde vår tenkemåte, som er 

basert på vår egen begrensete verdenssyn. Til tider kan vi realisere at vår visjon er begrenset, 

likevel er det vanskelig å komme ut av vår komfortsone og gjøre ting forskjellig. Det kan 

være mange grunner til at vi holder på våre tidligere verdier, og unngår muligheten til vekst. 

Dessverre er disse trekkene ikke bare vanlig blant normale individer, men er også utbredt 

blant spirituelle mennesker. Vi vil først diskutere i detaljer dynamikken til hvordan vi avslår å 

endre våre måter og så utdype hvordan overvinne denne tendensen.  

 

Fornektelse 

 

Dette er en av de mest vanlige problemer blant mennesker. De fleste har barn, og har erfart 

noen bestemte barndomshendelser, som har erfart et veldig dypt inntrykk i oss og som styrer 

hvordan vi føler og handler, og i vårt voksne liv går vi i fullstendig fornektelse. Vi forblir i 

glemsel til disse inntrykkene og hvordan de påvirker vår nåtid. Vi tilskriver problemene i 

nåtiden når faktumet er at de tilhører vår uoppklarte fortid. De fleste av oss når vi møter på 

personlig traume blir vi krever ofte overveldet av det og feiler til å gjøre dypere refleksjon til 

å undersøke dens virkelige årsak, og handle i fremtiden fra en vanlig følelsesmessig respons 

på sår istedenfor en forståelse, som er til slutt skadelig til vår egen vekst og evolusjon.  

 

Å søke spirituelle løsninger på følelsesmessige problemer 

 

Mennesker kommer ofte til spiritualitet for å løse deres følelsesmessige problemer. Egentlig 

er det ikke noe galt i det så lenge spiritualitet gjør man i stand til å identifisere dypere årsak 

for ens lidelse og leverer en løsning til problemet av sorg på et mer grunnleggende plan. Dette 

var virkelig gjort av Arjuna. Han var rystet over utsiktene over å føre krig mot hans egne 

søskenbarn, egen bestefar og kjære. Men for å håndtere med dette problemet mer effektivt, 

kom han til konklusjonen at han ønsket selvkunnskap og ba Krishna om å undervise han.  

 

Problemet vi refererer til involverer det å søke en form for spirituell løsning, som et forsøk på 

å hoppe over det viktige steget av følelsesmessig vekst. Å utvikle seg spirituelt krever mye 

oppriktighet, ærlighet og integritet når det handler om ens følelsesmessig liv. Vi skal 

undersøke noen scenarier for å se dynamikken og forskjellige former vi forsøker å hoppe over 

følelsesmessig vekst.  

 

For det første er det vanlig å se mennesker være tiltrukket til aktiviteter som aurarensing, fylle 

positiv energi i seg selv gjennom forskjellige teknikker, eller forsøk på å øke kundalinikraften. 

De tror at slike aktiviteter vil gjøre dem rene og løse deres problemer av bekymring, sinne og 

så videre og at det skal gjøre dem opplyst. Selv om energibasert healingteknikker kan ha 

fysisk og mentale fordeler, vil de bli mest effektiv bare hvis de slår følge med jakten av 

kunnskap og anstrengelser mot modenhet og ikke hoppe over følelsesmessig vekst. 

Energibaserte teknikker bare for seg selv er ikke tilstrekkelig av flere grunner. Hvis vi tror at 



slik energibaserte teknikker vil løse all vår lidelse, vil vi ikke forsøke å undersøke grunnene 

bak våre feilaktige oppfatninger og gjør et bevisst forsøk på å overvinne dem. Å bearbeide 

følelser krever oss til å forstå at fortiden er årsaken og skaper vårt følelsesmessige liv til hva 

det er, og så jobbe bevisst på hver av problemene og frigjøre oss selv fra lidelsene båret fra 

fortiden. For det andre er det mangel på gransking i naturen av Jegets virkelighet i 

energibasert healingteknikker.  

 

Disse tendensene til å hoppe over følelsesmessig vekst er også ganske vanlig blant 

mennesker, som kommer til Gitas undervisning. Det kommer på overflaten på forskjellige 

måter. Når Gita snakker om tilstedeværelsen av orden er det feiltolket til å bety at uansett hva 

slags følelsesmessige vanskeligheter vi møter skyldes tidligere karma og derfor tar ikke 

mennesker som følger Gitas undervisning til å ta initiativ til å gjøre endringer i deres 

følelsesmessige liv. Dessuten begynner de kanskje å ignorere deres psykologiske problemer 

ved å tro etter å ha forpliktet seg til Gitastudiet, så vil Krishna løse alle deres problemer. 

Denne forventningen gjør at de helt sikkert hopper over de nødvendige anstrengelsene mot 

følelsesmessig vekst.  

 

Mennesker vrir faktumet at sinnet er i verden til å bety at de ikke trenger å bekymre seg om 

verden (mithya) siden den absolutte virkeligheten av Jeget er grenseløs. Vi forsøker å unngå å 

konfrontere våre følelser med ærlighet. Hva vi trenger å forstå er at spirituelle jakt i sin sanne 

form gir oss en mulighet til å håndtere denne bagasjen som vi bærer på og frigjøre til slutt oss 

selv fra vår hjelpesløshet, lidelse, melankoli og så videre. Vi har ikke noe valg i å konfrontere 

vår skyggeside på et tidspunkt i livet vårt. Det er en viktig prosess og uten den, er det ingen 

sjanse for å oppnå frihet fra psykologiske byrder som vi alle lever med. I ens egen jakt for det 

spirituelle leder til oppdagelsen av sannheten og følelsesmessig modenhet er udiskutabelt. 

Hvis vi forsøker å hoppe over dette steget, blir vi en spirituell person og er fortsatt 

underordnet til sinne, manglende aksept av mennesker og å være intolerant av verden generelt 

sett.  

 

Skyggesiden av spirituelle lærere 

 

Hvis vi velger å ikke adressere våre følelser, er det ikke bare skadelig til vår egen utvikling, 

men har også konsekvenser for andre. Dette er fordi uadresserte følelser vil fortsette å 

manifestere seg i våre handlinger i en eller annen form og påvirke mennesker som vi har 

interaksjon med. Dette er spesielt farlig når en person er en spirituell lærer.  

 

Det mest omtalte eksempelet er at spirituelle lærere inngår forhold med deres disipler. Siden 

læreren har gitt et løfte kan det skape utallige problemer med tanke på troverdighet. Dessuten 

manglende formelle bånd øker også muligheten for at personen inngår i mangfoldige forhold 

på en hemmelig måte. Det er skadelidende for mange uskyldige mennesker.  

 

Det andre eksempelet selv om det er mer subtilt er like farlig. Tradisjonelt sett tok ikke 

lærerne seg betalt til deres disipler, fordi undervisningen ble sett på som uvurderlig. Og i 

slutten av studiet ville disiplene gi lærerne noe donasjon (guru daksina) eller penger ifølge 

deres kapasitet. Hovedsakelig for å vise deres takknemlighet til læreren. Noen lærere er langt 

fra denne edle ideen om student-lærer forhold i dag.  Utnyttelsen tar mange former. Lærere på 

en subtil måte krever at studentene deler med seg deres rikdom eller til å tjene dem på 



forskjellige måter.  

 

Intensjonen her er hvis en prøver å skille seg fra ens følelsesmessige liv, hvorvidt en er 

student eller en lærer har det utallige seriøse konsekvenser for seg selv og også for andre.  

 

De forskjellige blokkeringer vi skaper for å forbli i vår komfortsone 

 

Når de psykologiske problemene forblir uadressert, bærer personen forvrengninger i deres 

forståelse, som påvirker håndtering av deres daglig livssituasjoner. Når personen ikke er i 

stand til objektivt å vurdere og respondere på daglige hendelser, å fatte høyt subtile sannheter 

om en selv og universet forblir langt unna horisonten. Istedenfor å anerkjenne eller gjenkjenne 

disse forvrengninger og jobbe med dem så skaper det en splittelse i oss. Vi skaper denne 

splittelsen på forskjellige utspekulerte måter for å gjøre i stand til å holde på våre feilaktige 

oppfatninger og uklarhet samt at vi tror vi utvikler oss. Vi vil undersøke vanlige blokkeringer, 

som holder oss i komfortsonen og være selvtilfreds med den illusoriske fremgangen.  

 

Jeg forstår at Jeg er grenseløs 

Når noen forstår at Jeg er ikke kroppen, sinnet og så videre så ønsker de ikke å forsøke å 

oppnå klarhet i visjonen eller jobbe med modenhet. Når konfliktårsaken er gitt på det 

empiriske nivået bør det bli adressert på det nivået. Vi kan ikke skifte nivå og si «Jeg er 

grenseløs og derfor bør jeg ikke krangle.» Hvis vi undersøker Gita så underviste Krishna 

Arjuna det faktum at selvet, Jeg er grenseløs, men det kunne ikke bli brukt til å rettferdiggjøre 

for å ikke engasjere seg i krigen. Arjuna var undervist til å vurdere enhver gitt situasjon ved å 

bruke forskjellige sett kriterier. Når det kommer til forståelsen av den ultimate virkeligheten, 

kan vi ikke risikere å bedre oss selv ved å konvertere ikke-forståelse av virkeligheten i 

visjonens klarhet og basere våre avgjørelser på illusjonen av den forståelsen. Denne type 

forvrengning kan ikke ta oss nær den ultimate sannheten. Den kan bare forsterke vår indre 

splittelse.  

 

En spirituell person tar avstand fra den materielle verdenen 

Det er en populær tro om at hvis vi er spirituelle så må vi ta avstand fra den materielle 

verdenen. Imidlertid ifølge Upanishadene og Gita er det ingen to forskjellige verdener, en 

materiell og den andre spirituell. Gitas visjon er at alt som er her, er årsaken (Det Totale 

Sinnet). Universets skaper er også manifestert i forskjellige navn og former i og gjennom 

skaperverket.  

 

Midt i alt dette dramaet av livet, med et utvidende univers, kollapsende stjerner, roterende 

jord, menneskelidelse, vold og kjærlighetshistorier kan vi granske i virkeligheten hvor vi ikke 

finner noe annet enn tilstedeværelsen av et enormt nettverk av intelligens. Hvis vi virkelig 

begynner å sette pris på dette, vil vi ikke ta avstand fra noe eller forkaste noe som tilhører den 

materielle verdenen.  

 

Ifølge visjonen av de vediske skriftene finnes det ikke noe som heter det spirituelle kontra den 

materielle verdenen. Mennesker har bygget en del templer for å tilbe gudinnen Lakshmi, som 

har med overflod å gjøre. Mennnesker ber om penger, mat, hjem, barn og så videre. Vi kan 

bruke rikdom og penger til utdannelse for våre barn, kjøpe passende hus eller leiligheter og 

bøker, gi til veldedighet eller kaste bort penger på spill. Hvordan vi bruker avhenger av vår 



modenhet og vi kan ikke avvise det ved å si at det tilhører den materielle verdenen og derfor 

forkaste det som ugunstig.  

 

I Gitas visjon kan vi vokse til å bli en person, som ikke ser noe annet enn en intelligent orden 

(Det Totale Sinnet) her. Spiritualitet er ikke ment for de som ikke kan håndtere verdenen og 

flykte fra den og tenke at den materielle verdenen er full av smerte og la meg ty til den 

spirituelle verden for å oppnå fred. Hvis vi følger denne troen, kan vi potensielt sett begynne å 

utvikle et spirituelt ego, slik at vi kan se ned på alle tapte sjeler som er fanget i den materielle 

verdenen.  

 

Min forpliktelse er bare til å ha kjennskap til virkeligheten, Jeg ønsker ikke å gjøre 

hverdagslige ting 

Den neste splittelsen vi skaper er å fortelle oss selv at min forpliktelse er bare å ha kjennskap 

til virkeligheten, jeg ønsker ikke å gjøre hverdagslige ting. Det er en tendens i hver og en av 

oss som har begynt å følge spirituell jakt, å flykte fra våre ansvar, som virker skremmende.  

 

Et forsøk på å unngå å utføre ens oppgaver eller plikter kan begynne å manifestere seg 

allerede når man starter å studere skriftene. Når studenter unngår å følge deres plikter, nekter 

de seg selv muligheten til å observere deres respons i forskjellige situasjoner i livet, finjustere 

deres atferd og oppnå objektivitet.  

 

Måter å takle våre samlede følelsesmessige byrder på 

 

Fortiden styrer hva vi tenker, hvordan vi handler og også hvordan vi responderer til 

situasjoner. Det er sett på som dydig å ikke tenke på fortiden og være i nuet. Imens det er noe 

dyder i å fokusere på nåtiden, kan vi ikke fullstendig glemme fortiden siden vi alle er gitt et 

minne. Å minne betyr at vi vil nødvendig huske fortiden og det er en veldig viktig funksjon, 

som gjør oss i stand til å leve våre liv på en meningsfylt måte. Forestill deg en hjerne som 

ikke har erindring om fortiden. Vi ville ikke huske hvem vi er, våre foreldre, slektninger og 

venner. Vi kunne heller ikke gå på skole og lære noe fordi vi ville glemme det. Hvis minne er 

viktig, er det viktig å bruke det konstruktivt istedenfor å gjøre fåfengt forsøk på å fjerne det.  

Her skal vi undersøke måter å takle våre samlede følelsesmessige byrder på: 

 

Bearbeide fortidens følelser 

Hvordan skal vi komme oss ut av den onde sirkelen av å operere fra inntrykk skapt av 

fortidens traumatiske erfaringer og utvikle seg selv? Hva er nøklene til å takle vår ubevisste, 

som er så enormt at vi kanskje ikke er klar over alt som styrer vår atferd? Hvordan kan vi 

fortsette med reisen av selvutvikling uten å bli paralysert av den enorme oppgaven fremover?  

Den gode nyheten er at vi ikke trenger å bekymre oss for alt som er gjemt i vår ubevisste. Vi 

trenger ikke å vite alle detaljer om forskjellige inntrykk, som er lagret i underbevisstheten. Alt 

vi trenger å gjøre er å håndtere med hvert problem når det kommer uttrykk i vårt liv. Tegnet 

på tilstedeværelsen av det ubevisste, som veileder vår atferd er når noen hendelser produserer 

stort ubehag i oss, og vår respons om det er sorg, frykt eller bekymring er mye mer hva den 

ytre hendelsen tilsier. Som en voksen er vi alle gitt kapasiteten til å takle hver situasjon, som 

vi opplever. Det finnes ikke noen situasjon som en voksen ikke kan respondere effektivt. Selv 

om dette er et faktum, at alle synes at noen situasjoner får oss i ubalanse. De skaper dype 

følelser av sjalusi, sinne, tristhet og så videre i oss. Kraften av slike følelser er så sterk at de 



ikke varer et øyeblikk, som alle andre tanker. De opptar i sinnet og resulterer i vedvarende 

følelse av melankoli eller depresjon. Vi tror at hendelser i livet vårt produserer disse ville 

reaksjonene i oss. Imidlertid er sannheten den at situasjoner som dem er bare utløsere av våre 

underliggende følelser. De ytre situasjonene byr på muligheter for alle våre gjemte inntrykk å 

komme opp på overflaten.  

 

Den nåværende situasjonen tillater underliggende følelser fra fortiden å komme til overflaten 

er en viktig mekanisme, fordi uten disse situasjonene ville vi ikke ha tilgang til hva som er 

lagret i underbevisstheten vår. Det betyr at de nåværende hendelser i vårt liv gir oss en 

mulighet til å være klar over og til slutt takle følelser, som ellers er gjemt bort i vår 

underbevissthet. Dessverre bruker vi ikke denne smarte mekanismen tilgjengelig i universet 

til å frigjøre oss selv fra fortidens lenker av vaner og inntrykk.  

 

Så hvordan takle vår bagasje fra fortiden? Det første steget er å anerkjenne de intense 

ubehagelige følelser sin tilstedeværelse, som kommer på overflaten. Det er ikke nok å bare 

være klar over dem; vi kan være med dem og se på den underliggende årsaken. Når vi har 

identifisert årsaken, hva er neste steget? Ifølge Vedantaundervisningen er det ikke nok å legge 

skylden våre problemer slik som sinne f.eks til våre foreldre. Undervisningen snakker om å 

helbrede seg selv fullstendig fra enhver lidelse ved å bringe vår oppmerksomhet til 

tilstedeværelsen av ordenen. Meditasjon kan hjelpe oss ytterligere ved å løsrive oss fra lagrete 

følelsesmessige press skapt av fortidens traumer på et dypere nivå og frigjøre oss fra deres 

grep. Med en gang vi starter denne prosessen av å ikke unngå (hoppe over) følelser, eller gi 

merkelapp på dem som uønskete, vil vi oppdage at de mister grepet over oss.  

 

Når et problem er håndtert dukker et annet opp, fordi i tingenes ordning har tiden kommet for 

at det skal bli ordnet. Ved å takle hver følelsesmessige problem som det kommer på 

overflaten, kaster vi oss ut i reisen til personlig vekst og på veien lærer vi mange ting om oss 

selv, som vi ikke kanskje hadde kjennskap til. Livets omstendigheter er designet på en slik 

måte at de gradvis utfolder i vårt liv gjennom skiftende situasjoner. Når vi beveger oss videre, 

lærer vi å ta ledetrådene fra situasjonene og gjøre den nødvendige transformasjonen i oss selv. 

På denne måten er vi ikke overveldet av det enorme arbeidet som er krevd. Når det gjelder vår 

holdning, istedenfor å tenke at det å oppnå mestring over våre følelser er en skremmende 

jobb, vil vi begynne å se på hele livet vårt som en stor mulighet til å frigjøre oss selv fra alle 

unødvendige belastninger vi har båret og tar fatt på dette med stor entusiasme. ) 

 

Å bygge bro over gapet mellom vår forståelse og følelser 

En av de vanligste problemene erfart av spirituelle søkere er uoverensstemmelse mellom hva 

de forstår og hvordan de føler og handler. For at vi skal takle denne indre splittelsen effektivt, 

analyserer Gita sinnets veier basert på dets funksjoner. En forskjell er skapt mellom sinnet 

(manas) – bolig for våre følelser – og intellektet (buddhi) karakterisert av vår kognitive 

kapasitet som gjør oss i stand til å fange opp nye ideer, og konsepter i alle 

kunnskapsdisipliner, og forstå dem nøyaktig.  

 

Denne forskjellen er veldig viktig, fordi det gjør oss klar over faktumet på den ene siden, kan 

vårt intellekt ha mye forståelse av Det Totale Sinnet, som altgjennomtrengende lover i 

skapelsen, men på sinnets nivå fortsetter vi å bli styrt av følelsesmessige byrder og forblir 

uberørt av hva som er forstått kognitivt. Dette utgjør for det vedvarende gapet mellom vår 



forståelse og vår atferd.  

 

Det er flere kilder for dette problemet. Selv om eksponeringen av Gitas undervisning hjelper 

oss å oppnå en hel ny verdensvisjon, kan det komme i konflikt med verdier båret av oss så vel 

som våre foreldre, venner, samfunn og så videre. For eksempel ønsker hver forelder at deres 

barn skal bli en suksessrik person, og de vanlige mål på suksess i samfunnet er pengene vi 

tjener, posisjonene vi innehar og typer luksus ting vi eier. Jakten på selvkunnskap eller å 

oppnå følelsesmessig modenhet finnes ingen steds i menneskers sinn, som noe skal oppnås. 

Dette kan absolutt forårsake konflikt inni oss på grunn av vår egen behov for anerkjennelse 

fra foreldrene. Det er ikke lett å stå opp for foreldre, som skammer seg eller ikke synes noe 

om at en følger Vedanta og ikke jakter etter mer penger og lukrative jobber.  

 

I tillegg til forsøk på å være i samsvar med sosiale normer er vi også underlagt vår indre 

følelsesmessige press, som hindrer oss i å leve basert på denne nye forståelsen. Hvordan 

omfanget av våre følelsesmessige liv er integrert med vår intellektuelle forståelse kan variere 

betraktelig.  

 

Ikke alle spirituelle personer, som viser upassende atferd kan bli kalt for uoppriktige siden det 

er avstand mellom forståelse og fullstendig assimilering på en gitt ting på det følelsesmessige 

nivået. Derfor er det store bildet om menneskers suksess mye mer nyansert. Forskjellen som 

Gita gjør mellom sinnet, hvor følelser skjer og intellektet (kapasiteten til å tenke) hjelper oss 

til å gjøre rede for denne avstanden uten å være fordømmende mot enhver person.  

 

Spørsmålet som gjenstår, er hvordan man skal utlikne denne forskjellen. Reisen til personlig 

vekst begynner når vi konstant går inn for å utruste vårt intellekt med den riktige forståelsen. 

Det er umulig å takle alle følelsesmessige problemer effektivt uten først å bringe med seg 

passende forståelse om hvor følelsen kommer fra. Intellektet med dens forståelse hjelper oss 

til å se på alle våre følelser på objektiv måte og bearbeider dem.  

 

Når den kognitive forståelsen skjer, garanterer den ikke passende oppførsel. Vi oppdager ofte 

at når den kognitive siden er på vakt, er personen i stand til å holde følelsene under kontroll. 

Imidlertid, kan noen hendelser berøre oss dypere og det overvelder vår kognitive side og 

sinnet med følelsene hersker.  

 

Ironisk sett jo mer vi forstår Gitas visjon, jo mer slapper vi av som et individ; Avslapningen i 

seg selv danner grobunn for at våre dypt skjulte følelser kommer på overflaten og får uttrykke 

seg. Det er en ordning av Det Totale Sinnet at vi er mer i stand til å takle våre følelser og jo 

mer muligheter er vi presentert med i bearbeidelsen av dem og frigjøre oss selv. Noen ganger 

dukker de skjulte følelsene opp med enda mer styrke, på grunn av at avslapningen som er 

brakt av forståelsen. For å takle denne utfordringen må en ha lært å adressere dem tålmodig 

uten å være fordømmende om seg selv.  

 

Vi mennesker har alle ulik bakgrunn og bagasje med oss i livet og noen har problemer med å 

akseptere at alle tragediene og de tunge erfaringene man har gått igjennom i livet var en del av 

en ufeilbarlig orden. Sinnet kan bli sterkt plaget og protestere mot denne forståelsen av en 

ufeilbarlig orden. Det tar tid å finjustere både sinnet (følelsene) og intellektet til å fullføre ens 

følelsesmessige vekst. Til tiden er inne når det er ikke er lenger noen uoverensstemmelse 



mellom hva man forstår og hvordan man handler, må en jobbe med sitt indre arbeide. 

Følelsesmessig vekst betyr at vi ikke bare forstår ting på en passende måte, men sørger for at 

tidligere mønstre ikke kommer i veien av å ha sunne holdninger og oppførsel.  

 

Viktigheten av repetisjon (abhyasa) 

 

Arbeidet med å frigjøre seg selv fra tidligere bagasje er ikke lett og gjennom Gitas 

undervisning spør Arjuna Krishna: «Hva er den største kraften som får herredømmet over 

sinnet i den retningen man ikke ønsker å gå?» 

Krishna svarer Arjuna ved å bekrefte at sinnet er vanskelig å mestre. Det betyr at Krishna 

anerkjenner at frigjøringsprosessen fra følelsesmessig bagasje tar tid og anstrengelse. Etter å 

ha erklært denne vanskelige situasjonen som viktig, forteller Krishna Arjuna at det er bare en 

måte å oppnå suksess på, og det er gjennom repetisjonsprosessen.  

 

Til tider selv etter det å ha kjennskap til grunnene for våre dysfunksjonelle reaksjoner, kan de 

få makt og fortsatt styre sinnet. Men vi trenger ikke å miste motet av det, fordi sinnet har sin 

egen betydning. Vi lar følelsene passere, men forsøker å handle ut fra vår forståelse. Det er 

viktig å ha i tankene at selv om vi til tider oppdager at følelsene våre ender opp med å diktere 

våre handlinger, viser vi medfølelse mot oss selv og ikke ender opp med skyldfølelse eller 

selvbebreidelse. Selvkritikk er et stort hinder til personlig vekst. Hva som kreves er 

årvåkenhet så vel som medfølelse mot seg selv i prosessen av følelsesmessig transformasjon.  

 

Å prate om byrder fra fortidens bagasje, chante mantraer og ha egne personlige bønner kan 

være til stor hjelp i repetisjonsprosessen. Ikke alle problemer vi møter i nåtiden trenger å være 

sporet tilbake til barndommen. Det kan være noen problemer som tilhører nåtiden. Selv det å 

takle utfordringer i nåtiden på en effektiv måte kan rådet fra Krishna om repetisjon være 

virkningsfullt for å unngå overreagering og for tendensene over at ting kan bli blåst opp.  

 

For å ordne disse sammenhengende usunne følelsene må vi jobbe tålmodig på hver av disse 

følelsene slik som skuffelser eller skyld helt til vi er i stand til å overvinne presset de skaper i 

oss. Når en gitt uttrykk for følelser er mestret kan nye uttrykk dukke opp og vi må følge den 

samme prosessen hver gang disse situasjonstyper dukker opp. Vi må gjøre opp kontoen med 

hele vårt følelsesmessige liv ved får oss til å tenke gjentatte ganger på tilstedeværelsen av 

ordenen.  

 

Det er ikke våre eksterne bedrifter, penger, kraft, familie, forhold og så videre, som definerer 

vår lykke, men heller vårt indre liv som dikterer hvor oppfylt vi er. Dessuten kan det virke 

som at våre frykter, sinne, hjelpeløshet og sorg er alle separate følelser forårsaket av 

forskjellige hendelser i vårt liv, som er udelt gjensidige. Det kreves betydelig tid, 

skarpsindighet og ærlighet til å håndtere med dette indre båndet som vi alle er underlagt.  

 

Repetisjoner er en kontinuerlig prosess. Ingen kan gjøre krav på at nå er man fullstendig fri 

fra følelsesmessige lidelser. Akkurat som den utvendige verden er sammenkoblet er våre 

følelsesmessige liv mangfoldig og følelser er forbundet. Derfor har ingen alle detaljene om 

tidligere erfaringer, som er lagret i vår underbevissthet eller hvis du aksepterer 

inkarnasjonsmodellen hvor alle tidligere karma, som har ført til å forme vår tenkeevne. 

Nettverket av interaksjoner, som leder til vår nåtids mentale tilstand er for komplekst for noen 



til å forstå fullt ut. Derfor må vi etter en stund gi opp denne psykologiske modellen, fordi det 

er ingen slutt på å finne årsaken for en gitt følelse. Til slutt kan vi bare løse alle følelser i vår 

forståelse av Det Totale Sinnet. Vi kan sette pris på at uansett følelse, er den er der av en 

bestemt grunn og vi kan hjelpe oss selv eller be om hjelp for å håndtere den. Forståelsen av 

Det Totale Sinnet gir oss ansvaret til å gjøre hva vi kan for å respondere i en mer passende 

måte for å unngå eventuelle fremtidige vanskelige situasjoner.  

 

Det kan se ut til at praksisen av repetisjon er ekstremt anstrengende. Det er sant at man skal 

lære å bli årvåken, men det betyr ikke at man ikke kan slappe av og nyte livet. En sann jakt av 

personlig vekst kan ikke resultere i at man blir rigid, mister spontaniteten, klarhet og glede. Vi 

kan gjøre reisen til noe vakkert ved å ikke være fordømmende om våre fremskritt mot 

personlig vekst, men heller starte å nyte selve prosessen. Det er mye å være takknemlig for og 

det er en utrolig vakker skapelse vi er vitne til når vi går gjennom livsreisen vår.  

 

Behovet for tiltro (sraddha) 

 

Sraddha er et sanskrit ord som generelt sett er oversatt som tiltro. Det betyr ikke blind tiltro. 

Det er overbevisning basert på analyser og gransking i virkeligheten. Skjønnheten ved 

undervisningen er at det er ikke noen måte å avvise på det som utfoldes. Hvis vi analyserer 

våre erfaringer forsiktig kan vi verken avvise tilstedeværelsen av en etisk og andre former for 

orden, som gjennomtrenger hvert aspekt av vårt liv. Vi kan heller ikke avvise undervisningen 

at jeg er ikke kroppen eller sinnet, men jeg er uforanderlig bevissthet hvor vi ikke kan gi noe 

grense. Dette er viktig om vi skal fortsette med personlig vekst og selvkunnskap.  

 

Tiltro er ikke bare nødvendig til å føre oss til den rette lære, men også å fortsette vår jakt når 

vi har funnet den sanne undervisning. Det som bører oss fremover er tiltro og bønner. Vi 

trenger å be til Det Totale Sinnet: «Jeg ønsker ikke å gå på akkord med min jakt på sannhet 

med noe annet i verdenen. La meg være åpen, fryktløs i å fjerne ideer, som jeg har hold på fra 

fortiden som ikke er sann. Hjelp meg til å lede meg til sannheten. « 

 

Jo mer vi påkaller ordenen og ber om hjelp, jo mer fortjener vi nåden og er velsignet til 

gjengjeld i fortsettelsen av vår jakt.  

 

(Neste del 7 skal vi prate om India og Hengivenhet. Det inkluderer bønner og meditasjon. ) 
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