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Den holografiske universelle naturen

Lenge før hologrammets eksistens, er juvelens nett en utmerket beskrivelse av den spesi-
elle karakteristikken av hologrammer. Hvert hologrampunkt inneholder informasjon 
om alle andre punkter. Denne reflekterende naturen av juvelene er en åpenbar henvis-
ning til dette.  

Denne type analogi har blitt foreslått av vitenskapen, som en teori for en essensiell 
karakteristikk av kosmos, så vel som hjernens funksjon, som er vakkert beskrevet i The 
Holographic Universe av Michael Talbot. 

Det Totale Sinnets orden og manifestasjon

Vi ser en orden i denne manifestasjonen og vi finner ut at det er en orden, både på 
makrokosmisk nivå og mikrokosmisk nivå. Hvis en blomst er definert som en blomst 
finnes det en orden. Det er derfor kunnskap er mulig. Vi kan se på hele manifestasjonen 
i formen av forskjellige ordener.  
 
Når du studerer fysikk, er du i kontakt med Det Totale Sinnet (Gud), som er manifestert 
i formen av en fysisk orden. Det fysiske universet som inkluderer alle krefter, geologi, 
termodynamikk, din fysiske kropp og dens atferd og så videre. Ved siden av livløse 
objekter, er det livsformer som antyder spesifikke muligheter. De former den biolo-
giske ordenen: tre og planter kommer under denne ordenen. Når du studerer biologi, 
studerer du Det Totale Sinnet i form av livskraften (prana) i hver levende organisme. 
Funksjonene av denne livskraften som styrer helse eller sykdommer kommer under den 
fysiologiske ordenen, som er en annen manifestasjon av Det Totale Sinnet. En studie av 
fysiologi vil være å studere Det Totale Sinnet.  
 
Den psykologiske ordenen inkluderer minnet, som er enda en manifestasjon av Det 
Totale Sinnet. Menneskets atferd er inni ordenen, siden alle våre reaksjoner er minneba-
sert. Det finnes en kognitiv orden hvor du forstår alle disse ordenene. Det er på grunn 
av den kognitive ordenen at du kan skille mellom kunnskap, feil, riktige konklusjoner og 
så videre. Vitenskapsteori er basert på denne ordenen. Den kognitive ordenen inklu-
derer også et aspekt av minne. Det er derfor du er i stand til å gjenkjenne personen du 
har møtt tidligere. Det er ingen avstand mellom én orden og en annen. Der det er fysisk 
orden er det også en biologisk orden.  
 
Det er ingen romlig avstand mellom fysiologi, biologi eller psykologi. På denne måten 
er Det Totale Sinnet, som er all-kunnskap, i formen av en total orden. I denne orden er 
jeg gitt fri vilje til å ønske, velge og handle. Resultatene blir ivaretatt av lovene, som er 
Det Totale Sinnet. Det er derfor du ikke kan klandre ordenen (lovene). Hvis du putter 
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fingeren din i ild vil det brenne. Lovene produserer handlingens resultater og Det Totale 
Sinnet tilkjennegir seg i formen av lovene.  
 
Lovene inkluderer dharmalovene og adharma. Det du ønsker at andre skal gjøre mot 
deg er dharma og det du ikke ønsker at de skal gjøre mot deg er adharma. Menneskene 
har ikke skapt denne ordenen, men vi føler den og det er derfor den er universell. Du 
ser ikke gravitasjon, men du føler den og sånn gjør også dyrene det. Uten kjennskapen 
til gravitasjon kan ikke aper hoppe fra tre til tre. Du føler gravitasjon fordi gravita-
sjonen eksisterer. Den eksisterer i sinnet ditt. Dharma ligger heller ikke utenfor, den er 
i ditt sinn, manifestert i livet ditt. Dharma er manifestert i dine ønsker og handlinger. 
Faktumet er at du har ønsker og ønsker å fullføre dem slik at du kan planlegge og utføre 
en handling. Disse er alle et privilegium. Alle resultater er gaver – både positive og nega-
tive. De kommer fra Det Totale Sinnet og vi får det vi til enhver tid trenger å lære i livene 
våre. 

De essensielle elementene av menneskelig vekst er 
gjenkjennelse av Det Totale Sinnet som en stor orden 

Vi har sett kort på hvordan en skal vise forståelse for ordenen for å sette i gang vekst, 
men for å assimilere tilstedeværelsen av ordenen i sin helhet, trenger vi å dekonstruere 
denne ideen. Vi trenger å verdsette den mangfoldige naturen av denne store ordenen. 
La oss se på hvor mange nivåer hele universet kan bli sett på som denne all-kunnskap 
og all-kraft, som manifesterer seg i formen av en stor orden. Tilstedeværelsen av en stor 
orden kan bli gjenkjent gjennom forskjellige lover og ordener som:

 

1) Den fysiske  

2) Den biologiske  

3) Den fysiologiske  

4) Den epistemologiske  

5) Den psykologiske  

6) Den etiske (dharma) 
 
Den fysiske ordenen styrer posisjonen til stjernene, galaksene, planetene og så videre. 
Alle disse systemene er ordnet på en betydningsfull måte for å gjøre liv mulig for oss. 
For eksempel er Solens posisjon i relasjon til Jorden riktig for å gjøre liv mulig. Hvis 
solen var lengre borte, ville ikke dens lys ha nådd Jorden tilstrekkelig til å gjøre at det 
kan eksistere liv. Hvis Solen var for nær, kunne den ha brent ned alt. Fra dens posisjon 
leverer solen lys og hjelper planteriket til å skape energi i mat gjennom fotosyntesepro-
sessen. Mennesket og andre levende vesener, kropper og organer er utformet på den 
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måten at de kan absorbere denne energien ved å spise planter slik at de kan leve i mange 
år. Solen hjelper også sjøvann til å fordampe og forme skyer, som bringer med seg regn. 
Vannet som kommer fra regn er essensielt for å opprettholde menneskekroppen så vel 
som planteriket. Fra dette eksempelet kan vi se med hvilken kløkt hvert element i 
universet er plassert og de mange funksjoner de tjener for å holde skapelsen i gang.  
 
Den fysiske ordenen dekker også vår fysiske kropp, og kroppene til alle andre levende 
vesener. Plasseringen av hvert organ hos hvert levende vesen for å oppnå forskjellige 
funksjoner er ganske enkelt genialt. Inni dette fysiske universet ser vi tilsynelatende 
paradokser og kaos slik som den dualistiske naturen av et elektron. På kvantenivå 
oppfører elektronet noen ganger som en partikkel når vi vil fastslå posisjonen det 
okkuperer og til tider som en bølge når vi er interessert i å ha kjennskap til dets 
hastighet. Det betyr at vi kan ikke kategorisk si hvorvidt et elektron er en partikkel eller 
en bølge, siden det avhenger av intensjonen av observatøren. Dette fantastiske faktumet 
om ikke-bestemthet av ethvert objekt på kvantenivå er også en del av denne ordenen.  
 
Den fysiske ordenen er bare én av manifestasjonene av en stor orden. Alle livsformer på 
jorden er styrt av en biologisk og økologisk orden. Den biologiske ordenen avgjør 
naturen av levende organismer, inkludert deres strukturer, funksjoner, vekst, opprin-
nelse, evolusjon, utbredelse og klassifisering. Innenfor den samlede biologiske ordenen, 
er det under-ordener. Den Biokjemiske ordenen skaper livets kjemiske sammenset-
ninger; Den Molekylære ordenen fastslår de komplekse samhandlinger av systemene av 
biologiske molekylene. Celleordenen aktiverer de grunnleggende byggesteiner for alt liv, 
cellen. Den fysiologiske ordenen styrer de fysiske og kjemiske funksjonene til vev, 
organer og organsystemer hos en organisme. Den fysiologiske ordenen styrer våre 
organer, slik som nyre, lever, åndedrett- og kretsløpssystemer og avgjør vår helse 
gjennom funksjoner og funksjonsfeil. Økologisk orden overvåker hvordan forskjellige 
organismer samhandler med hverandre og sitt miljø. Det er også en genetisk orden som 
forbinder våre kropper med tidligere generasjoner. Fra oss til vår bestefar, og opp 
gjennom tidene.  
 
I tillegg er det også psykologisk orden, som vi har sett tidligere, som avgjør våre følelser. 
Til slutt, det faktumet at vi er i stand til å vite eller ikke vite noe som helst antyder en 
epistemologisk orden.  
 
Foruten alle disse ordenene som er nevnt og som er kjent av oss, viser Upanishadene at 
Det Totale Sinnet også eksisterer i formen av dharmaordenen, en orden av hva som er 
riktig og galt. Selv om vi ikke fysisk kan observere denne ordenen er rett og galt 
vanligvis fornemmet av oss alle. Vi vet veldig godt at vi ikke ønsker å bli skadet av andre, 
og at andre vil ikke ønske å bli skadet av oss. At jeg ønsker at andre snakker sannheten 
til meg er veldig klart, og at de forventer det samme fra meg er også klart. Dharmaloven 
er matrisen som gir det nødvendige grunnlaget hvorigjennom mennesker kan foreta 
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interaksjoner og samhandle i verden. Dharmaordenen er nødvendig, fordi mennesker er 
ikke fullstendig programmert. Å være selv-bevisst gjør at vi har frihet til å velge. Vår 
kapasitet til å velge er veiledet av dharmaloven, som gir oss forståelsen av hva som er riktig 
og galt. Det er også en del av ordenen. Når vi handler mot etikkordenen (dharma), er det 
en tilsvarende konsekvens (karma), som også er en del av ordenen. Hvis vi forstår at det er 
en dharma- og karmalov, da er vår forståelse av tilstedeværelsen av ordenen fullstendig. 
Da er det ikke bare en intellektuell verdsettelse av tilstedeværelsen av naturlige ordener, 
men også av hvordan det direkte relaterer til måten livet utfolder seg for oss på.  
 
Dimensjonen av ordenen på karma- og dharmanivå virker å være vanskeligere å forstå 
enn de andre fysiske ordenene. For å forstå disse to nye dimensjonene må vi utvide 
forståelsen av hvordan de fysiske ordenene opererer og anvende de samme prinsippene 
når det gjelder karma og dharma. For eksempel, den biologiske ordenen forbinder mange 
variabler og hendelser som har skjedd siden begynnelsen av universet omkring 14 milli-
arder år siden fram til å produsere arter som eksisterer i universet i dag. I hver disiplin er 
hendelser som inntraff millioner av år tilbake forbundet for å gi oss resultatene vi ser i dag. 
På samme måte, hva et gitt menneske går igjennom i dag er konsekvensene av utallige 
handlinger fra fortiden.  
 
Tilstedeværelsen av ordenen betyr ikke at alt er perfekt. Det betyr at årsak og virkning er 
virksomt i alt som skjer i universet. For eksempel, vår grunnleggende forståelse er at en 
syklon er en katastrofe, et avvik av ordenen. Faktumet er at det er en orden i syklonen, 
fordi det er forårsaket av hendelser som kan bli identifisert av meteorologer. En syklon er 
et naturlig fenomen. På grunn av tilstedeværelsen av årsak-virkningsforholdet, er meteo-
rologer i stand til å forutsi når en syklon oppstår, hvilken retning den tar, farten til vinden, 
og hvor lenge syklonen vil vare. Forutsigelsene av disse faktorene antyder en tilstedevæ-
relse av orden. Derfor må også fenomener som en syklon bli forstått som en del av 
ordenen.  
 
Ødeleggelse som en del av ordenen kan også bli forstått i det biologiske området. Utallige 
arter har blitt utryddet siden livets begynnelse på Jorden. Faktumet er at dinosaurene 
måtte bli utryddet for at pattedyrene skulle utvikle seg. Ordenen utrydder én form og 
forårsaker en annen form. Fra pattedyr kom menneskene. Slik kan utryddelsen av dino-
saurene ikke bli forstått som en ikke-orden.  
 
Når Gita og Upanishadene forteller oss at karma og dharma viser at våre handlinger er 
knyttet til resultater gjennom årsak-virkningsforhold, er det veldig troverdig. Det motsier 
ikke argumentasjon og er i samsvar med måten alle andre ordener fungerer på. Det er sant 
at vi per i dag ikke har noen måte å verifisere tilstedeværelsen av karma- og dharmaloven 
på, fordi vi har ikke tilgang til detaljer om hvordan våre handlinger er forbundet med 
resultatet, hvorvidt det skjer i dette livet eller etter dette livet, og måten denne «kontoen» 
er beregnet på. Men det er en mulighet at vi kan være åpne for det, siden det høres veldig 
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fornuftig ut og besvarer mange spørsmål om hvorfor vi mennesker har svært forskjellige 
erfaringer i livet. Ifølge Gita forbinder karma- og dharmaordenen alle våre handlinger, 
fortid og nåtid, og gir oss resultater i form av behagelige og ubehagelige situasjoner, som 
utfolder seg hver dag i våre liv. Det er en fantastisk kunnskap og kraft som er til verks her.  
 
Noen vil kanskje si: «Hvor er ordenen? Jeg ser så mye fattigdom, lidelse, krig og vold. 
Svært mye virker å være i uorden.» For å svare på dette må vi påminne oss selv om vår 
definisjon av orden. Ved tilstedeværelsen av orden, mener vi eksistensen av årsak og 
virkning. Alle er utrustet med kapasiteten til å velge sine handlinger. Vi er også gitt en 
innebygget sunn fornuft omkring hva som er riktig og galt, som kan veilede våre hand-
lingsvalg. Vi er også gitt fri vilje til å ikke følge sunn-fornuft-verdier. Hvis vi går imot 
universelle verdier, gir ordenen todelte resultater, et observerbart (umiddelbart) og et 
usynlig resultat. Sistnevnte kan komme til overflaten i framtiden for å vise oss det som var 
upassende ved vår handling. Når vi gjør noe galt, som å bedra noen, vil vi umiddelbart 
erfare en skyldfølelse. Dette er ordenen som gir oss umiddelbar tilbakemelding på vår 
upassende handling. I tillegg sier Gita at det er usynlige resultater av en uetisk handling, 
som produserer ubehagelige situasjoner og hindringer i framtiden. Altså må ikke tilstede-
værelsen av ordenen bli anerkjent bare når alt er «perfekt» - orden betyr at resultater er 
produsert i overenstemmelse med våre handlinger.  
 
Derfor kan den tilsynelatende uorden i nåtid bli sett på som resultater av valg mennesker 
har gjort i fortiden. Orden setter årsak og virkning sammen til å produsere det vi ser i dag. 
For eksempel, kan vi klandre ordenen for global oppvarming? Kan vi si at det er ingen 
orden fordi hvis det var en orden, ville klimaet ikke endret seg? Nei. Så lenge vi fortsetter å 
gjøre feil valg omkring hva vi produserer og forbruker, vil ordenen produsere virkninger 
som global oppvarming. Vi kan ikke klandre ordenen for det. Vi må endre og gjøre bedre 
valg og ordenen vil produsere mer gunstige resultater i overenstemmelse med våre 
handlinger.  
 
Dette poenget er illustrert av en kort historie. En frisør klipper håret til sin kunde. Plut-
selig spør kunden: tror du det finnes en gud? Frisøren sier: «Nei, det finnes ingen Gud.» 
Kunden insisterer på at det finnes en Gud. Frisøren svarer: «Hvorfor er det så mye lidelse 
hvis det er en Gud?» Personen har ikke noe svar. Frisøren føler seg stolt over sin argumen-
tasjonskapasitet. Etter hårklippen er ferdig forlater kunden salongen og ser en mann med 
langt ustelt hår. Han bringer mannen til frisøren og sier: «Det finnes ingen frisører i 
verden». Frisøren ser veldig overrasket ut og sier: «Hva? Du fikk nettopp hårklipp av meg. 
Det er latterlig for deg å hevde at det ikke finnes en frisør.» Kunden sier «Hvis det var en 
frisør i denne byen, ville det ikke være noen som går rundt med langt skittent hår.» 
Frisøren forstod raskt hvordan dette eksempelet kan anvendes til spørsmålet om Guds 
eksistens. Det er en enkel historie, som viser hvordan våre konklusjoner om ikke-eksistens 
av Det Totale Sinnet ofte er basert på overforenklede resonnement.  
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En advarsel her er at åpenbaringen i Gita om Det Totale Sinnet i formen av orden, ikke 
må bli forstås som at alt som skjer er et resultat av hva du liker eller misliker eller et 
vesens personlige preferanser. Det er ikke slik at Det Totale Sinnet bruker vilje til å 
straffe én person og favorisere en annen. Ofte sier folk at hvis Det Totale Sinnet er all 
kunnskap og kraft, hvorfor lar Det Totale Sinnet verden være i så dårlig forfatning? 
Hvorfor kan ikke Det Totale Sinnet gjøre det bedre? Dette spørsmålet stammer fra deres 
tro om at universets årsak (Det Totale Sinn) er en entitet som styrer måten ting virker 
på. De tror at etter å ha skapt verden er Det Totale Sinnet adskilt fra den, ser på våre 
handlinger, og bestemmer seg for å belønne eller straffe oss. Denne ideen antyder at Gud 
bor utenfor verden på et fjerntliggende sted kalt for himmelen, ser på våre handlinger og 
gir oss gledesøyeblikk og lidelse i henhold til vår atferd. Fra denne forståelsen vil vi 
utvilsomt tillegge Det Totale Sinnet en grusomhetskvalitet, og vi vil se på Det Totale 
Sinnet som en straffende Gud fordi på tross av å ha all-kraft til å tilgi, lar han oss lide.  
 
Vi må forstå at Det Totale Sinnets natur, slik det er beskrevet i Gita og Vedanta, er veldig 
forskjellig fra en alminnelig forståelse av Det Totale Sinnet (Gud) som en entitet. Gita 
presenterer at årsaken til alt som skjer ikke kan være en person, men en all-intelligent 
orden, som er fullstendig fri fra vilje eller en agenda. Følgende analogi illustrerer 
konseptet. Hvis vi velger å gni ryggen mot et tre, vil vi bli skadet. Vi kan si at vår skade 
er forårsaket av treet, men vi kan ikke la treet være ansvarlig fordi det var vi som gikk og 
valgte å gni mot det. Treet sto bare der uten noen agenda. På samme måte har ikke Det 
Totale Sinnet noen ønsker og ideer, det har ingen skjult tilknytning til én person og 
misliker en annen. Som en orden produserer det enkelt og greit resultater i overenstem-
melse med våre handlinger. Dess mer det kan bli gjenkjent at årsaken gjennomtrenger 
universet i formen av en upartisk og upersonlig orden, dess mer kan vi slappe av.  
 
Det er en alminnelig tro at Hinduisme er polyeteistisk i sin natur, siden den aksepterer 
eksistensen av mange guder. Dette er en misforståelse. Faktumet er, som vi har sagt klart 
i tidligere kapitler om Gita, i og gjennom alle forskjellige former, alt som er her er Det 
Totale Sinnet, det finnes ikke noe annet. Vi ser på lovene som en del av en stor orden og 
gir forskjellige navn i henhold til deres unike funksjon. For eksempel, den ledende 
guddom for lover som styrer vår intelligens er kalt for Sarasvati, rikdom er Lakshmi, å 
ha hindringer eller fjerne dem er Ganesha. Det betyr, en stor orden er sett på fra forskjel-
lige aspekter avhengig av våre ønsker så vel som lover, som avgjør vår egenskap i å oppnå 
dem. Men alle disse forskjellige lovene og ledende guddommer for lovene er bare 
manifestasjon av en stor orden. Derfor er ikke Hinduisme polyeteistisk. Den snakker til 
og med ikke om en enkel Gud, den sier heller at alt som er her er Gud, det er ikke noe 
annet enn årsak som manifesterer seg selv i forskjellige navn og former i skapelsen. 


