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1. Abstract   

This study is about quantum physics and the role it can play in a religious perspective. I intend to 

examine how modern physics may be related and understood as New age and Myths. My material 

consists of two books in the new age genre: "The Tao of Physics" by Fritjof Capra and "The 

Quantum Self" by Danah Zohar. My first two questions to these books are which 1) religious and 

2) scientific content they have. My other questions are too 3) investigate and demonstrate how 

these books are new age and 4) to examine how the books can function as myths and adopt 

mythical features. And last 5) to compare important content and ideas between the books. My 

methods are a simple hermeneutic close reading with a qualitative inductive analysis grounded in 

previous research and theory. My method is also inspired by a contextual analysis of ideas and an 

exploratory study.   

In the investigation I start by showing what religious and scientific materials the books contain. 

My conclusion is that these two books thoroughly fulfill many criteria for the New age genre. They 

should however not be counted as Myths because they do not meet the requirements I have 

defined in the theory section. Moreover, the books share many similarities, such as many 

common references and resistance to some ideas from the Western tradition of ideas. But there 

are also some differences, mainly in how they use quantum physics. Firstly, a difference is that 

Capra primarily makes parallels between quantum physics and Eastern philosophical tradition 

which Zohar does not. Secondly, Capra uses quantum physics to approach the message, that is 

primarily derived from Buddhism, which is that the reality is dynamic and in the end that the 

world is a "non-existing thing". Zohar is opposed to this and she would call it an extreme 

solipsism. She argues that the reality consists of both a particle and wave structure which she 

applies at the consciousness. 

 

 

 

Keyword: Capra, Zohar, New Age, Mythology, Myth, Quantum physics, Quantum mechanics. 
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3. Inledning 

Jag påbörjade detta arbete med att vilja skriva om myter i traditionell form, fast i en modern 

skepnad. Jag ville ta reda på vad myten är för någonting idag, vilka historier den berättar och var 

myten har tagit vägen, eftersom jag inte tror att den har försvunnit. Min första fråga kom att bli 

inriktad på var jag skulle leta. Jag förstod ganska snabbt att myter är något som lever kvar i vår 

kultur, men att de tagit en roll och form som inte är lika synlig eller självklar och finns på en plats 

vi vanligtvis inte förknippar religion med. Huvudsakligen handlar myten om historier, historier 

som är meningsfulla för oss. Dessa historier finns kvar i vårt medvetande, i exempelvis 

populärkultur, det vill säga i böcker, filmer, musik etc. Men jag hade också en föraning om att 

myter lever kvar i vår moderna vetenskap, den som många menar har ersatt religion, myter och 

vidskepelse. Att analysera vetenskap (science) inom ett religiöst perspektiv visade sig vara ett 

omöjligt uppdrag och även orättvist mot ett ämne som skiljer sig så pass mycket från vad de 

flesta menar att religion handlar om. Dock försvann inte känslan av att myten finns kvar i 

vetenskapen, inte nödvändigtvis på så vis att myten absorberats i naturvetenskapen, utan snarare 

att religionen använder sig av vetenskapen för att skapa dessa meningsfulla berättelser som 

religionsvetare fortfarande menar är myter. Det vill säga berättelser som lär oss någonting, men 

som inte är synonymt med en osanning, som myten oftast förstås i vardagsspråk.      

 

Jag landade slutligen i två böcker; Fysikens Tao av Fritjof Capra och Kvantjaget av Danah Zohar 

som objekt för min undersökning. Detta för att se om myten fanns kvar, dock i något förändrad 

form. Båda böckerna använder sig av kvantfysiken för att förklara och ge mening åt vår 

verklighet. En verklighet, enligt Capra och Zohar, som de flesta har missuppfattat. Båda böckerna 

bör betraktas som tillhörande kategorier inom new age genren och refererar både till religion och 

kvantfysik. Just detta gör dem så intressanta, just på grund av att jag tror att religionen finns kvar i 

vetenskapen, men dessa verk förmedlar vetenskapen på ett mer lättförståeligt sätt, samtidigt som 

de vill förmedla något viktigt som ger mening åt våra liv.  
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4. Syfte 
Det är mitt syfte att undersöka vilket innehåll böckerna rymmer. Samt om böckerna ingår i 

genren/begreppet new age och om böckerna kan anta mytiska funktioner. Jag vill även påvisa att 

naturvetenskap kan användas för att skapa meningsfulla berättelser i form av new age och myter.  

5. Val av material 
Jag har valt att använda mig av Fritjof Capra och hans bok Fysikens Tao, från 1975, redigerad 

1983, eftersom boken tar upp ämnet som jag ämnar undersöka, det vill säga gränslandet mellan 

naturvetenskap och religion och även på grund av att boken har blivit populär och nått en bred 

publik. Detsamma gäller även Danah Zohars bok Kvantjaget, från 1990, en något senare bok som 

tar upp samma frågor, men på ett ödmjukare sätt eftersom hon har tagit åt sig av viss kritik som 

har riktats mot Capra och andra böcker i genren.1 Böckerna bör också räknas till genren 

populärvetenskap, även om Olav Hammer exempelvis menar att boken Fysikens Tao bör ses som 

"ett inlägg i en diskussion om andlighet, inte primärt som populärvetenskaplig litteratur om 

fysik".2 Böckerna är alltså en mix av populärvetenskap och new age med samma intention som 

jag, det vill säga påvisa samband mellan vetenskap och religion. Men med olika utgångspunkter. 

6. Avgränsningar 
Jag vill inte undersöka materialets innehåll utifrån exempelvis kristna tendenser eller någon annan 

världsreligion. Jag vill inte heller undersöka materialet allmänt, dvs. kring en universell förståelse 

för vad religion är för något. Därför undviker jag begreppet religion för att koncentrera mig på 

begrepp som new age och myter. Jag kommer därför inte explicit förklara eller definiera vad 

religion är för något utan enbart direkt redogöra för new age och dess bakgrund samt för valda 

teorier om mytbegreppet. Därmed utgår jag redan från början ifrån att mitt material bör och kan 

tolkas inom religionsvetenskapliga termer, även om jag inte tycker detta är viktigt. Jag kommer 

därför inte att ange några specifika religionsdefinitioner eller på något vis placera min uppsats i ett 

sammanhang för vad religion är för något. Det är som sagt teorier om new age och myter som är 

det intressanta.  
 

 
 

                                                             
1 Hammer (2004) s. 248-250 
2 Hammer (2004) s.248 
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7. Frågeställning  
• Ur vilka vetenskapliga traditioner hämtar de sitt material, vad är detta för materia? 

• Ur vilka religiösa/filosofiska traditioner hämtar de sitt material, vad är detta för material? 

• Hur används det religiösa/filosofiska materialet respektive det vetenskapliga? Är det new 

Age och i så fall i vilken mening? 

• Hur används det religiösa/filosofiska materialet respektive det vetenskapliga? Ingår det i 

mytbegreppet och i så fall på vilket sätt? 

• På vilka sätt skiljer sig Capras bok jämfört med Zohars, gällande new age och mytiska 

funktioner.  

8. Termer och innehåll 
Jag kommer inte skilja mellan termerna myt och mytologi och kommer därför använda dessa 

synonymt med varandra. Detsamma gäller termerna kvantfysik och kvantmekanik. Jag kommer 

också att använda många olika termer för "österlandet", det vill säga idétraditioner från östra 

delen av Asien, främst Indien och Kina som inbegriper en rad traditioner, religioner, filosofier, 

mystiska idéer, etc. Jag kommer därför att använda alla ovannämnda termer men den term som 

jag anser fånga dem alla och som används mest frekvent är termen idétraditioner. Jag kommer 

även att förbise eventuella fel när det gäller faktainnehåll om den moderna fysiken, eftersom detta 

inte är intressant för min undersökning. Böckerna är populärvetenskapliga verk som även är 

skrivna före att nya upptäckter och korrigeringar har gjorts inom området kvantfysiken. Detta har 

jag inte någon möjlighet att kontrollera. 

9. Metod 
Min metod inbegriper en allmän hermeneutiskt text- och tolkningsmetod med fokus på en 

innehållslig idéanalys. Detta betyder att jag kommer att använda mig av en kvalitativt metod som 

kortfattat innebär att forskaren är väldigt "nära" datan och att utrymmet för "öppna" svar är 

väldigt stor. Det finns två principer för kvalitativ dataanalys som jag tycker är särskilt väsentliga. 

Den ena principen innebär att förklaringar av data ska komma ur forskarens noggranna läsning av 

materialet. Datan kan inte tala för sig själv, utan forskarens producerar mening ur det valda 

materialet. Den andra principen säger att data ska innefatta en repetitiv process. Det vill säga 

utvecklingen av begrepp, hypoteser, teorier och generaliseringar ska grunda sig på en process som 

ständigt rör sig fram och tillbaka i sammankoppling med den empiriska datan. Detta kan liknas 

vid den hermeneutiska cirkeln som rör sig mellan förförståelse och förståelse.  Den metod jag 

grundar mitt arbete på har också en induktiv karaktär, det vill säga jag drar slutsatser, 
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generaliseringar och teorier utifrån det jag observerar och går därmed från det särskilda till det 

allmänna.3 Mer konkret innebär det att jag gör närläsningar av mitt material för att dels göra en 

deskriptiv undersökning vad gäller de två första frågorna. Sedan går jag vidare för att göra en 

analys av de två senare frågeställningarna utifrån den bakgrund och den tidigare forskning men 

framför allt utifrån den teori jag har presenterat. Analysen kommer att direkt tillhöra 

undersökningsdelen för att sedan avslutas med en övergripande diskussion och sammanfattning. 

Den komparativa delen som tillhör den femte frågan kommer delvis att ingå i analysen för fråga 

tre och fyra som handlar om new age och myten. Men längre resonemang lämnas främst till den 

avslutande diskussionen. Samtliga delar av undersökningen är inspirerade av den explorativa 

studien. Det vill säga jag undersöker relationer mellan fenomen och försöker nå så mycket 

kunskap som möjligt inom ett bestämt område.  

I undersökningsdelen kan det verka som att reliabiliteten är låg eftersom det är svårt att veta hur 

mycket jag utelämnar och vad jag väljer att ta med. Vilket gör det svårt att återupprepa samma 

metod eller medför en viss osäkerhet kring "mätningen".4 Av den orsaken redovisar jag ganska 

mycket stoff deskriptivt i de två första frågeställningarna, för att på så sätt vissa vad jag tar med. 

Men utöver detta redovisas givetvis inte allt vilket innebär att stoff som inte svarar på mina frågor 

går bort, vilket kan ses som en styrka för validiteten eftersom jag faktiskt mäter rätt saker. Dock 

försöker jag även föra en diskussion som tar upp aspekter som inte gör dessa materialet till 

exempelvis new age. Eftersom det inte får bli så att jag lämnar viktiga och ansenliga resonemang i 

böckerna bara för att det inte ingår i kategorierna för mina frågor, eftersom dessa aspekter ändå 

är viktiga inslag i böckerna som inte helt kan undvikas.  

10. Bakgrund och tidigare forskning 
10:1. Den moderna världen och religion 
10:1.1 Vägen från myten till den moderna västerländska vetenskapen 
Den moderna vetenskapen vilar på en idéhistorisk tradition från kristendomen. Dels för att den 

kristna skapelsemyten gör en åtskillnad på gud och det skapade. Därför blir naturen föremål för 

människan att iaktta, undersöka och härska över. Naturen blir ett "avförtrollat" område, fritt från 

andra magiska väsen annat än en nykter kristendom, naturen blir slutligen helt profan och ett 

laboratorium där människan ersätter gud i metaforisk bemärkelse. Om gud hade varit synonym 

med naturen hade vördnaden för naturen gjort människans erövrande av naturen mer tabubelagd, 

                                                             
3 Denscombe (1999) s.367-369 
4 Ejvegård (2003) s.71-72 
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både i materiell bemärkelse och även kring vetenskapligt upptäckande.5 En annan kristen 

förutsättning är att gud ses som en rationell varelse och att samma rationalitet är nedlagd i 

människan, guds avbild, men även i naturen. I naturen och världen finns det en ordning och 

denna är begriplig för människan genom hennes förnuft.6   

10:1.2. Sekulariseringen fortgår 
Sociologen Max Weber menade redan på senare delen av 1800-talet att religionen fick minskad 

betydelse och fick ge vika främst för rationaliteten som gick hand i hand med en byråkratiserad, 

urbaniserad, industrialiserad och specialiserad modern värld.7 Weber menade att detta främst 

hörde samman med reformationen och de ideal som spreds med kalvinismen, exempelvis det 

inomvärldsliga fokuset och kalvinismens tolkning av predestinationsläran.8 Det fanns dock andra 

röster under denna tid, exempelvis sociologen Emile Durkheim som menade att religionen var en 

naturlig del av samhället och därför aldrig skulle försvinna. 9 Sociologen Peter Berger följde i 

Webers fotspår och menade att sekulariseringen fortgick under 1900-talet. Detta på grund av att 

en pluralistisk världsbild hade uppstått, religionen blev därför enbart en sfär bland många andra i 

samhället och därför inte lika viktig. Religionen var som starkast där det fanns religiöst monopol 

och där socialisering genomfördes med religionen som verktyg. Där blev religionen självklar och 

outtalad.10 En annan sociolog, Bryan Wilson, argumenterade också för sekulariseringen som en 

process vilket gör att religiöst tänkande, dess praktiker och institutioner förlorar social 

betydelse.11  

10:1.3 Vägen tillbaka till religion och myten 
Ytterligare en sociolog, Thomas Luckman, visade dock att religionen inte alls höll på att försvinna 

utan enbart tog nya former, från det offentliga till det privata, vilket även den äldre Peter Berger 

senare insåg. Luckman menade att religion uppstår som en nödvändighet för individer ur sociala 

och psykologiska meningsskapande processer.12 Ännu en forskare som menade att tron inte hade 

minskat i samhället var Daniéle Hervieu-Léger. Han menade att vetenskaplig rationalitet inte har 

ersatt frågor om mening och en önskan om det sakrala. David Martin tillhör också 

sekulariseringsskeptikerna och har bland annat kritiserat Wilson. En av de kritiska punkterna, 

som även är som mest relevant i denna uppsats, är att människan inte är så rationell som Wilson 

                                                             
5 Nordén (1999) s.33  
6 Ibid  
7 Riesebrodt och Konieczny (2010) s.149, Fox (2010) 308-309 
8 Riesebrodt och Konieczny (2010) s.148-149, Fox (2010) 307 
9 Riesebrodt och Konieczny (2010) s.147-148, Fox (2010) 308-309 
10Riesebrodt och Konieczny (2010) s.151 
11 Fox (2010) s.309-311 
12 Riesebrodt och Konieczny (2010) s. 153 
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tror, utan samhället innehåller än idag av myter och vidskepelse.13 Rodney Stark och William Sims 

motsätter sig också Wilsons påstående om att nyandlighet är ett bevis på att religionen drar sig 

bort från den offentliga sfären. Deras sekulariseringstes bygger på en ekonomisk modell av utbud 

och efterfrågan. Traditionella religiösa institutioner har fått minskat utrymme men vetenskapen 

kan inte tillfredställa alla behov och därför uppkommer det andra alternativ, samtidigt som 

sekulariseringen går i ett cykliskt mönster och inte har ett bestämt slut.14  

10:2 New Age; kort idéhistorik  
New age började ta sin form under 60-talet och bars upp av människor med tankar som även 

stödde "hippieidealen" som medförde uppror mot auktoriteter som staten och kyrkan.15 New age 

är dock ingen enhetlig lära och kan spåras tillbaka från många idéhistoriska håll. Bland annat från 

romantiken på 1800-talet som motarbetade vetenskapens materialism och tog avstånd från 

upplysningstidens förnuftsideal. Istället var det känslan och intuitionen som skulle leda vägen.16 

Teosofin är en annan viktig bidragande inriktning eftersom den sammanför många tankar som 

"tron på andar, ockultism, hemliga mästare, slutna ´esoteriska´ sällskap, den andliga evolutionen, 

alternativa världar övernaturliga krafter."17 Dessutom anlade teosofin det moderna gudsbegreppet 

som evig, universell och opersonlig och även att gudomlighet finns inom varje människa. Den 

äkta visdomen finns i varje religion, men endast den esoteriska läran har lyckats renodla den.18 

Jungianismen och delar av psykologin är också viktiga delar av new age rörelsen. Jungianismen 

handlar mycket om det omedvetna och hur detta ska utnyttjas. Jungianismen innehåller även 

idéer om arketyper och vad dessa uttryck betyder.19 Delar av psykologin som menade att 

människan har outnyttjad potential och att samhället står i vägen för dess självförverkligande, 

utgör också em viktig grundtanke inom new age.20 New age kan också härledas ur gnosticismen 

som innehåller idéer om att det råder en dualism mellan ande och materia, där anden ses som 

bättre och renare. New Age ser likt gnosticismen att man bör lösgöra sig från det materiella och 

söka sig till det inre gudomliga som finns inom var och en.21    
 
 
 
                                                             
13 Fox (2010) s.312 
14 Ibid s.312-313 
15 Hammer (2004) s. 21 
16 Ibid s. 38 
17 Ibid s. 44 
18 Ibid s. 48,52 
19 Ibid s. 59-65 
20 Ibid s. 70-71 
21 Ibid s. 103 
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 10:2.2. New Age; fortsättning introduktion 
New age är ingen enhetlig religion med specifika idéer eller praktiker.22 Olav Hammer brukar 

beskriva new age som ett smörgåsbord av möjligheter att själv välja mellan. Det finns ingen riktig 

gemensam kärna.23 Dock så finns det vissa gemensamma trender, det vill säga man skapar inte 

smörgåsbordet själv, men man väljer utifrån det.24 Man skulle kunna säga att new age till viss del 

fungerar som en oreglerad marknad.25 New age är ett låneord och en bättre benämning som 

stämmer mer överens med utövarnas egna vilja är nyandlighet. New age liknar de flesta andra 

religioner genom att mena att allt har ett syfte och att det finns osynliga krafter.26 New age är inte 

enbart en tro, utan i stor grad också något man gör.27 Vad gäller tron så menar dock många 

utövare att det inte alls handlar om tro utan om en ny kunskap, eller en gammal visdom som blir 

återupptäckt, det handlar alltså egentligen om "old age".28 Mycket inspiration hämtas från 

österländska läror och idétraditioner. New age definieras av hög tolerans och det finns ingen 

organisation, utan endast lokala rörelser.29 Dessa passar new age bra i tiden för en sekulariserad, 

globaliserad och individualiserad kultur.30 Många av idealen kretsar också kring miljö och vår 

"modernatur". Hos människor som utövar nyandlighet hittar man tankar om att något är fel och 

att människan kan göra någonting åt det. Viktigt är sökandet efter mening, egen identitet och den 

inre rösten.31 Frågor om gud är inte lika viktigt, men om gud existerar är metaforerna för gud 

diffusa. Metaforer som kraft, kärlek, intelligens och livskraft är vanliga. Poängen är att gud inte är 

någon konkret skapargestalt utan en styrande energi eller princip.32 Holism är också viktigt, vilket 

innebär att allt är en helhet och att delarna är en del av allting annat. Den moderna världen har 

gjort oss alienerade från verkligheten.  

10:2.3. New Age och vetenskap  
Rörelser under 1800-talet, bland annat teosofin som sedan kom att bli inspiration för senare new 

age-rörelser, stod inför ett dilemma under århundradet. De traditionella religiösa alternativen var 

inte längre trovärdiga samtidigt som naturvetenskapen gav känslomässigt otillfredsställande svar 

för människors behov. Lösningen blev att förklara religion och vetenskap som något som går att 

applicera på varandra och som delvis är samstämmande, samtidigt som det också hävdades att 

religion och vetenskap är olika saker, varav religionen kan förklara saker som inte 
                                                             
22 Hammer (2004) s.18 
23 Ibid s. 18 
24 Ibid s. 19 
25 Ibid s. 25 
26 Ibid s. 17 
27 Ibid s. 17 
28 Ibid s. 21,30 
29 Ibid s. 24 
30 Ibid s. 27 
31 Ibid s. 28 
32 Ibid s. 138-139 
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naturvetenskapen kan. En del forskning inom bland annat fysiken, verkade förklara saker som 

kunskap i "öst" redan hade talat om, medan man samtidigt tog avstånd från vetenskapens 

envishet kring rationalitet och materialism.33 New age-sympatisörer menar att vetenskapen gör 

universum och livet till en blind slump, medan de själva menar att det finns mening i kosmos.34 

New age lånar dock gärna termer från naturvetenskapen för att legitimera sina idéer. Termerna är 

då oftast vaga och frikopplade från deras ursprungliga betydelse. När man anammar dessa termer 

är det inte av vetenskapliga skäl utan på grund av en religiös övertygelse grundad i personlig tro, 

upplevelse och känsla. De blir istället metaforer som beskriver något abstrakt och oförklarligt för 

människans sinnen, genom att ta något konkret och relativt välkänt.35 Vetenskapen är försiktig i 

sina uttalanden, medan religionen är desto säkrare och kan ge meningsfulla svar. Vetenskapen är 

oftast svår och abstrakt, medan religion tvärtom är lättillgänglig och meningsfull.36 

10:3. Vetenskapen och religion  
Religionsfilosofen Åsa Nordén menar att naturvetenskap och religion förhåller sig till varandra på 

tre sätt. Det första är egentligen ett icke-föhållande, de är alltså oberoende av varandra och har 

med andra ord inget med varandra att göra. Det andra förhållandet innebär att de står i konflikt 

med varandra och det tredje att de är samstämmiga.37 Det är det sistnämnda förhållandet som jag 

ämnar ta min utgångspunkt i, eftersom jag vill se hur vetenskapliga förklaringar kan fungera som 

myter. Dock inte att de behöver vara samstämmiga i fråga, men att de fungerar på samma sätt. 

Författarna till mitt material menar också att det förhåller sig så att religion och vetenskap har 

många beröringspunkter. Dessa beröringspunkter kan vara likheter mellan framställningsätt och 

förklaringsmodeller. Båda måste ta till metaforiska förklaringar för att förstå komplexa 

fenomen.38 Ett exempel är guds relation till människan som en far till sina barn eller förklaringar 

av materia som antingen Niels Bohrs atommodell eller som vågor av ljus. 

Ian Barbour har gjort mycket för att bygga broar mellan de olika områdena vetenskap och 

religion i sin bok Issues in Science and Religion, (1966). Han hittade gemensamma aspekter i 

metodologi, lingvistik och epistemologi i jämförandet mellan vetenskap och teologi. De båda gör 

kognitiva anspråk på världen genom metaforer och modeller och använder sig av en hypotetisk-

deduktiv metod inom ett revisionistiskt, kontextuellt och historiskt sammanhang.39 Man kan alltså 

säga att religionen och vetenskapen tillverkar representationer av verkligheten som just bara är 

                                                             
33 Hammer (2004) s.239-240 
34 Ibid s.240 
35 Ibid s.241-242,245 
36 Ibid s.331 
37 Nordén (1999) s.15  
38 Ibid s.35   
39 Runehov (2004) s. 12,61 
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representationer. Representationerna är inte den objektiva världen, utan subjektiva iakttagelser 

eller förhållningsätt. De är alltså ersättningar för verkligheten, eller analogier och metaforer över 

den. De är också teoretiska tolkningar, men lika mycket förenklingar och selektiva delar av denna 

verklighet. De är förklarande men och undersökande, det vill säga de ger utrymme för nya 

möjligheter. 40 En annan inställning i fråga om vetenskap och religion är scientism. Detta innebär 

att man tänker sig att vetenskapen har svar på alla frågor och den enda verklighet som är 

betydelsefull är den som naturvetenskapen forskar inom. Religion blir därför onödig och svarar 

inte på några "riktiga frågor".41   

10:4. Kvantfysik; en kort introduktion 

Kvantfysiken utvecklades under början av 1900-talet och kom att revolutionera fysiken genom att 

den innebar ett nytt paradigm i förhållande till den äldre klassiska fysiken som oftast förknippas 

med Newtons läror. Kvantfysiken beskriver fenomen på mikronivå, det vill säga atomer och dess 

beståndsdelar. Kvantfysiken är nödvändig eftersom den klassiska fysiken inte kan beskriva annat 

än stora föremåls rörelser och energitillstånd. "Grundläggande för kvantfysiken är att energier i 

mikrokosmos är kvantiserade och därmed inte kan anta godtyckliga värden och inte uppträda i 

godtyckligt små kvantiteter."42 I kvantfysiken beter sig atomer inte kontinuerligt utan med vissa 

frekvenser, partiklarna är så kallat kvantiserade. Den teoretiska fysikern Albert Einstein insåg 

först med hjälp av Plancks konstant att den elektromagnetiska strålningen betedde sig som 

kvantpartiklarna, det vill säga de kan förstås som fotoner, alltså ljus med en vågnatur, men också 

som kvantar, alltså partiklar med en materia-natur. Senare, efter att atomfysikern Niels Bohr på 

1920-talet infört atommodellen kunde man genom kvantmekaniken bekräfta att partiklar också 

har denna form av dubbelnaturen och beter sig som både partiklar och vågor. Kvantfysiken 

skiljer sig från den klassiska fysiken på så vis att den inte kan ge bestämda svar på materians och 

energins beteende och tillstånd, den kan endast ge sannolikheter eller ett statistiskt svar. En annan 

skillnad, som brukar kallas för heisenbergs osäkerhetsprincip, är att det aldrig går att bestämma en 

partikels läge och rörelsemängd samtidigt, på grund av dess dubbelnatur. I kvantfysiken kan man 

bara bekräfta den totala vågfunktionen och inte dess specifika natur som antingen partikel eller 

våg.43 Det finns många tolkningar av kvantfysiken men den som är mest utbredd idag och även 

mest debatterad är Köpenhamstolkningen. Denna teori menar att det inte går att förutsäga något om 

kvantsystem förrän man har mätt dem, det vill säga partiklar har ingen given position förrän man 

                                                             
40 Runehov (2004) s.67 
41 Nordén (1999) s.29  
42 NE  internetsida http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/kvantfysik   19/2-13 
43 NE  internetsida  http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/kvantmekanik  19-2-13 
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försöker mäta dem och dess vågfunktion faller sönder.44 Man brukar säga att kvantfysiken enbart 

kan beskrivas med matematiska sannolikheter, dock har det gjorts många försök att beskriva den i 

lättare termer och metaforer. Nordén menar att religiösa och filosofiska diskussioner om 

kvantfysik inte följer logisk kring det som kvantfysiken faktiskt säger, utan enbart är metafysiska 

tolkningar av dessa teorier.45 Ett problem med kvantmekaniken är att den beskiver en verklighet 

som inte tycks ha ett dugg gemensamt med sinnevärldens och den klassiska fysikens 

verklighetsuppfattning.46 Därav de många missförstånd och möjligheter för tolkningar.  

10:5. Myten; en kort introduktion 
Ordet myt kommer ursprungligen från det grekiska ordet mythos som betyder "ord", "berättelse" 

eller "historia". Mythos motsatts är logos som står för förnuftet och sanningen. Dessa kom att bilda 

motsatspar. Mythos kom att med tiden efter perserkrigen och Herodotos historieskrivning att 

betraktas och översättas i högre grad som något påhittat. Logos fick en högre sanningsstämpel 

medan Mythos betraktades som något från en avlägsen källa och obestämbar tid.47 En väldigt 

enkel definition av myten som typ är att den är en berättelse om något viktigt.48 Alla teorier om 

myter förenas vanligtvis kring tre huvudsakliga frågor. Dessa är mytens ursprung, dess funktion och 

innehåll. Att diskutera ursprunget innebär att fråga sig vad den gör och hur myten uppstår. Att 

diskutera funktionen innebär att fråga sig varför och hur myten kvarstår. Att diskutera innehållet 

innebär att titta på mytens referenser, exempelvis deras gudar och symboler.49 Oavsett hur 

gammal myter är har den alltid fått motstå utmaningar. På Platons tid fick den utstå utmaningar 

av moralisk karaktär, exempelvis avvisades Homeriska myter som moralisk förkastliga. På senare 

tid så har myten framförallt behövt försvara sig mot åsikter från vetenskapligt håll istället för mot 

etiska aspekter. De tidiga naturvetenskaperna var snabba med att mena att myterna felaktigt 

förklarar den fysiska världen.50 Det finns skillnader i hur man teoretiserade kring myter under 

1800-talet i jämförelse med 1900-talet. På 1800-talet tenderade man att uppfatta att myterna 

handlade om det naturliga livet. Myterna var ett tidigt vetenskapligt narrativ som användes för att 

symboliskt förklara världen. Därför kunde man anta att myter var något som skulle försvinna. På 

1900-talet fick dock myter förnyat förklaringsvärde av religionsvetenskapen och sågs inte längre 

som en motståndare till vetenskapen.51  

                                                             
44 NE  internetsida http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/kvantmekanik  19-2-13 
45 Nordén (1999) s.111 
46 Ibid s.113 
47 Roy (1993) s. 10  
48 Segal (2010) s. 373  
49 Ibid s. 372  
50 Ibid s. 374  
51 Ibid s. 373  
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10:5.2 Myten; idéhistorisk översikt  
De två sociologerna E. B. Tylor (1832-1896) och J. G. Frazer (1854-1941) är de som har bidragit 

mest till bilden av myten som en tidig vetenskap som inte kunde förklara världen lika bra som 

vetenskapen gör idag. Därför betraktas oftast myten och vetenskapen idag som oförenliga, myten 

ses som något övergående som inte behöver finnas kvar. Detta evolutionistiska tänkande levde 

kvar länge och finns fortfarande kvar i samhället.52 Socialantropologen Bronislaw Malinowski 

(1884-1941) menade tvärtemot Tylor och Frazer att myten och vetenskapen är olika saker. Detta 

gäller även i primitiva samhällen där de existerar båda två, sida vid sida, och fyller olika uppgifter. 

Vetenskapen används för att förklara och kontrollera den fysiska världen medan myten används 

för att återförena aspekter av världen som inte går att förklara och kontrollera. När myten för 

Tylor och Frazer nästan enbart handlar om fysiska fenomen, handlar myten för Malinowski om 

sociala fenomen.53 Malinowski visade, genom exempel från Melanesiska-trobriandöarna, att 

myterna inte enbart var "tidig vetenskap" och ett sätt att förklara naturfenomen utan också direkt 

hade relevans och gav förklaringar till den sociala ordningen i samhället.54 

Filosofen och antropologen Claude Lévi-Strauss (1908-2009) menar likt Tylor att myter 

representerar ett tänkande som liknar den moderna vetenskapen. Skillnaden är att myten 

koncentrerar sig på det konkreta fysiska världsliga och vetenskapen på det abstrakta. Men myter, 

menar Lévi-Strauss, fyller också funktionen att överkomma motsägelser och binära strukturer i 

språket. Myterna fungerar som medlande berättelser som lindrar de motsägelser som finns i vårt 

tänkande och därmed i språket. Exempelvis motsägelsen mellan natur och kultur.55 

Två teoretiker som har förstått myter psykologiskt och reduktionistiskt är Sigmund Freud (1856-

1939) och C. G. Jung (1875-1961). Gemensamt för båda är att de menar att myter existerar i det 

undermedvetna och att funktionen av myter är att de manifesterar det undermedvetna. Dock så 

har de olika syn på det undermedvetna och vilken nytta myterna har. För Freud fungerar myten 

som en manifestation men även som en täckmantel för de undermedvetna sexuella och 

aggressiva drifterna. Myten är likt kulturen något som både döljer och uppenbarar det 

undermedvetna innehållet. För Freud blir myten något negativt eftersom han menar att man bör 

vara rationell och ta tag i sina problem istället för att tränga bort dem. Det undermedvetna 

kommer ändå bubbla upp till ytan och det medvetna och gestaltas som religiösa symboler. 

Postfreudianer som Jacob Arlow menar i motsats till Freud att myter kan vara något bra och 

hjälpa oss i våra problem. Istället för att som Freud mena att vi blir barn som inte tar hand om 

                                                             
52 Segal (2010) s. 376 
53 Ibid s. 376 
54 Roy (1993) s. 13  
55 Segal (2010) s.378-379 
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våra problem, hjälper myterna oss att blir vuxna och fungera i samhället. Myten kanske döljer 

våra drifter, men hjälper oss också att sublimera våra behov. Den Jungianska synen innebär också 

att myten fyller en positiv funktion. Det undermedvetna som gestaltas i myterna är ett helt lager 

av arketyper som redan från början finns i det undermedvetna och som är universellt mänskligt. 

Det är alltså inte något som från början var medvetet men inte fått utryckas och som därmed har 

undertryckts till det omedvetna. För Jungianer blir myten något som förbättrar den "inre världen" 

medan den för Freud blir något som försämrar.56 

För religionshistorikern Mircea Eliade (1907-1986) är alltid myter en berättelse om en urtida 

händelse, det vill säga om något som har skett i tidens begynnelse. Något som gudar eller hjältar 

utfört, något som har gjort att skapelsen finns här och ser ut som den gör. Myter uppenbarar 

alltså det heliga, det heliga kommer in i världen genom myten och ritualen. Myter menar Eliade är 

något som förklarar det verkliga i motsats till vad många menar att myten förklarar idag, en 

osanning. Myten förklarar hur varje realitet kommer in i världen och även varför. Det kan handla 

om allt från kosmos till en enskild växtart. Myten i sig symboliserar och förverkligar det 

ursprungliga och essentiella, myter blir en förebild för människorna att följa, det som ska styra det 

sociala, ekonomiska, kulturella eller krigiska.57 Eliade menar att människan fortfarande är religiös, 

vi har olika ritualer av olika slag som genomsyrar olika moment i tidscykeln. Han menar också att 

själva läsandet har mytologiska funktioner. Eftersom läsandet ersätter muntliga ritualer av 

berättande i äldre samhällen, och fyller samma funktion av att träda ut ur tiden, sin egna 

personliga tid. Och in i en tid av tidslöshet, en tid av realiteter där samma symboler och gestalter 

framkommer.58   

Religionshistorikern Karen Armstrong (1944-) menar att myter är en del av den eviga filosofin.  

 I vår vetenskapligt präglade kultur har vi ofta förenklade föreställningar om det gudomliga. I äldre 

 tid betraktades "gudarna" inte som övernaturliga med någon särskild sorts personlighet som förde 

 en metafysisk tillvaro i avskildhet. Myterna var inte teologi i modern mening utan handlade om 

 människors erfarenhet. Man tänkte sig att gudarna, människorna och naturen hörde samman på ett 

 oupplösligt sätt, var underkastade samma lagar och bestod av samma gudomliga materia. Från 

 början fanns det inte någon ontologisk klyfta mellan gudarnas värld och människornas. När man 

 talade om det gudomliga menade man oftast en viss aspekt av det världsliga. Gudarnas liv var ett 

 med stormen, havet, floden och människans starkaste känslor - kärleken, vreden, lustan och lidelsen 

 - som ibland lyfte henne till ett annat plan i tillvaron där hon såg världen med nya ögon. Myten 

                                                             
56 Segal (2010) s. 382-383  
57 Eliade (1957) s. 82-85 
58 Ibid 163-164  
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 utformades därför till hjälp för människan att komma till rätta med sina problematiska villkor i 

 världen. Med mytens hjälp sökte människan sin plats i tillvaron och sin sanna inriktning.59  

Hon menar alltså att myter förklarar varifrån vi kommer, men utan att för den delen avse sig vara 

historisk riktigt och korrekt, utan myter tjänar istället syftet att förklara dagens inställning till 

frågor som handlar om exempelvis miljö, grannar och sedvänjor. Ytterst, menar hon, handlar den 

eviga filosofin om människans medfödda känsla för den materiella världen och dess inneboende 

effekter, vilken människan också är en del av. Den eviga filosofin är något mer än vad som kan 

skönjas med blotta ögat.60 Hon uppmärksammar att myter idag tycks vara synonym med 

osanning. Detta menar hon har mycket att göra med "förnuftets ankomst" på 1700-talet. I och 

med detta uppstod det vetenskaper som ville rationalisera bort religiösa tendenser. 

Historievetenskapen ville ta reda på vad som egentligen hade hänt.  Men när människor skrev om 

myter var de inte nödvändigtvis intresserade av vad som hade hänt, utan av vad myter har haft 

och har för betydelse idag. Myter hade inträffat men fortsatte också att inträffa hela tiden. Detta 

är svårt att tänka sig med en kronologisk och linjär historiesyn. Men myter bör ses som ett 

återupprepande schema, något som är tidslöst och evigt i människans existens. En motsats till 

slumpartade händelser och skeenden i ett kaotisk flöde, som istället ger oss en glimt av 

verklighetens kärna.61 Armstrong menar att det är fel att jämföra modern historieskrivning med 

myter. Myter är inte någon tidig historieskrivning som hävdar objektiva fakta. Myter är snarare 

konst, precis som en roman, en opera eller en balett, som låter oss använda vår fantasi för att 

skapa möjligheter att tänka; "tänk om.."62 Därför är också myter sanna, eftersom den fyller en 

funktion av mening och ger oss insikter, men inte nödvändigtvis som faktisk information.63 

Armstrong använder ett exempel på hur de första människorna trodde att vi växte fram ur jorden 

precis som växterna. Detta säger oss inget om det faktiska ursprunget, utan handlar mer om en 

självbild av att tillhöra jorden.64 Detta kan jämföras med andra analogier idag om hur vi förstår 

materia och atomen. Vi gör det genom en förenklad modell som inte förklarar all faktiskt 

information, men som ger oss mening och får oss att förstå att vi tillhör samma materia.  

Religion använder sig av metaforer, liknelser och heliga skrifter för att förklara värden, medan 

vetenskapen använder sig av teorier, lagar och orsakssamband. Myter hamnar någonstans mitt 

emellan dessa. Myter binder människan till en verklighet, som vi känner och vet existerar, men 

som vi inte objektivt kan lokalisera eller definiera. Innan den vetenskapliga revolutionen 

                                                             
59 Armstrong (2005) s.10-11 
60 Ibid s.10-12 
61 Ibid s.12 
62 Ibid s.13 
63 Ibid s.14  
64 Ibid s.44  
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fungerade myter som bärare av de båda perspektiven, som både vetenskapliga och religiösa 

förklaringar för vår omvärld.   

Redan tidigt i människans historia insåg hon att varje verkan har en orsak, att exempelvis varje 

planta behöver vatten för att växa. Men när man inte visste orsaken till händelser fyllde man 

tomrummen men en viss kunskap, en viss historia, som med tiden också kom att bli modifierad. 

Ursprunget till universum är en fråga som har blivit modifierad genom åren, idag har vi den 

vetenskapliga förklaringen big bang. Denna teori är komplex men samtliga verkar hålla med om 

den. Något som dock big bang inte verkar kunna svara på är varför. Varför big bang uppstod ur 

ingenting är en ytterst svårbesvarad fråga. Men ännu mer vanliga frågor om varför, rör frågor om 

det alldagliga livet, som varför lever jag livet som jag gör. Det finns saker i livet som fortsätter att 

bekymra oss och som kommer förbli obesvarade. Frågor om värderingar och moral, hur man bör 

agera och bete sig i sitt liv. Myten är inte en simpel godnattsaga utan fyller funktionen av att 

hjälpa oss med dessa frågor.65   
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11: Teori:  
Jag väljer följande mall för att beskriva och förklara hur mitt material framstår och är kopplat till 

new age. Olav Hammar kallar det för ett flygfoto över new age. Jag väljer att redogöra för större delen 

av mallen med några få korrigeringar, dock är det mesta direkta citat. Jag använder följande mall 

eftersom jag behöver vissa riktlinjer över vad new age egentligen innehåller och hur new age tar 

sig till uttryck. Ett inneboende problem med new age är att det är en väldigt bredd genre och ett 

omstritt begrepp som har många uttolkningar.  

11:2 Ett flygfotot över new age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Att hela kosmos utgör en obruten helhet, men att den moderna människan genom vetenskapen och industrisamhällets 

materialism tappat denna sanning ur sikte. 

• Att det finns en riktning i helheten: det är människans medvetande som skapar hennes yttre omständigheter, inte tvärtom.  

•  Att denna helhet genomsyras av en kraft eller en energi som länkar oss samman med kosmos. [...] new age-gudsbilden 

sägas vara immanent, den finns i det skapade. 

• Att människan har misskött sin relation till sin egen helhet av kropp och själ. [...] 

• Att jorden är en helhet, et levande väsen, som misshandlats genom människans skövlingar. [...] Genom att anamma ett 

nytt tänkesätt, med både ekologiska och andliga förtecken, kan människan läka sitt förhållande till jorden. 

• Att varje människa har en alldeles unik plats att fylla i denna helhet, [...] 

• Att människan inte bara lever detta liv, utan har genomgått en hel kedja av olika existenser och kommer att 

reinkarneras många gånger till[...] 

• Att det finns andra, kanske bättre vägar till kunskap än vad vi kan komma fram till genom att observera med våra 

sinnen eller genom att använda förnuftet. [...] 

• Att olika icke-kristna religioner, till exempel indiska filosofer eller olika naturfolks levnadssätt, innehåller just sådana 

tankar, en uråldrig visdom som vi kan dra nytta av idag. Man tänker sig ibland att denna visdom kommer att accepteras 

även av vetenskapen i Västerlandet, [...] 

• Att människan , kanske till och med mänskligheten i stort, har en inbyggd strävan att utvecklas andligt. Begreppet new 

age betyder bokstavligen "den nya tidsåldern."[...] 1 
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11:2 Religionshorisont 
Jag menar att det är svårt att säga vad religion är för något, eftersom det inte finns någon 

bestämmande definition eller enhetlighet kring frågan. Att försöka ringa in vad religion är för 

något blir enbart en intellektuell lek utan slut. Eller som den teologiska metodisten John B. Cobb 

Jr säger det;  
 "Arguments about what religion truly is are pointless. There is no such thing as religion. There 

 are only traditions, movements, communities, peoples, beliefs and  practices that have features that 

 are associated by many people with what they mean by religion."66  
Därför kommer jag inte undersöka hur kvantfysiska modeller, fenomen eller teorier kan fungera 

som religion, utan enbart hävda att de kan anta mytologiska funktioner och fungera som 

mytologiska fenomen, samt att visa på vad som är new age i detta. De flesta studier som har 

gjorts inom området för att sammanlänka religion och vetenskap, har gjort det med frågor som 1) 

om religion och vetenskap (science) relaterar till samma verklighet eller 2) om de teorier, 

antaganden, undersökningar och modeller som de var och en ställer upp är motsägande eller 

kompletterande till varandra. Det är svårare att finna studier som försöker påvisa att vetenskap 

antar samma skepnad som religion och faktiskt fungerar likadant, dock i förvanskad form, vilket 

jag ämnar göra. Alltså, jag är inte intresserad av att ställa upp religion och vetenskap mot varandra 

och hitta likheter eller skillnader dem emellan i epistemologisk såväl som ontologisk mening. 

Utan enbart se religion som en oumbärlig del av det mänskliga tänkandet som inte behöver 

ifrågasättas. Myter utgör en sådan del av det mänskliga tänkandet och inlemmar därmed också 

vetenskapliga perspektiv och kunskap i sina berättelser om livet.  

11:3 Teorier om myten  
Nedan följer två forskare och deras teorier som jag ämnar använda mig av. Gemensamt för dem 

två är att de uppmärksammar mytens positiva funktion och dess fortsatta värde. Anledningen till 

att jag tar upp två perspektiv är för att visa att teorier om myter kan komma från skilda ämnen 

men ändå överstämma vad gäller funktion. Både forskare och teorier är dock jungian-inspirerade.   

Joseph Campbell (1904-1987) var professor i mytologi och är jungianorienterad och menar att 

myten är ett universalmedel för mänskliga problem. Terapin, exempelvis, är nödvändig för att det 

råder en brist på myter.67 Joseph Campbell menar att myter fyller fyra olika funktioner.  Den (1) 

första funktionen, den metafysiska, är att upplysa individen om det outgrundliga universum. En 

känsla av förundran och medverkan oavsett om det är med modern vetenskap eller med andra 

mystiska förståelsesätt. Den (2) andra funktionen, den kosmologiska; är att fylla varje objekt i 

                                                             
66 McGrath (1999) s.30  
67 Segal (2010) s. 383  
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mytologin med mening. Det finns essentiella teman och motiv som är universella, men som är 

klädda i lokala språkdräkter. Den (3) tredje funktionen, den sociala; handlar om att upprätthålla ett 

moraliskt system och rätt uppträdande i det verkliga livet. Den (4) fjärde funktionen, den 

pedagogiska; är att vägleda individen pedagogiskt genom de olika passagerna i livet, från barndom 

till död.68 

Rollo May (1909-1992) var psykoanalytiker tillhörande den humanistiska psykologin men han 

räknas även till den existentiella psykologin. Han menade att alla har behov av myter i sin bok 

Ropet efter myten: 

  Myterna är vår tolkning av vårt inre jag i relation till yttervärlden. De är berättelser som enar vårt 

 samhälle. Myterna är väsentliga för att vi ska kunna hålla själen vid liv och nå en ny mening i en svår 

 och ofta meningslös värld. Sådana aspekter av evigheten som skönhet, kärlek, storslagna idéer 

 framträder plötsligt eller gradvis i mytens språk.  69  

Han menar alltså att det finns fel i vårt moderna samhälle och att sådana fel förstärks och utarmar 

samhället när vi förklarar och menar att myten är synonym med lögn.70 Myten är ett drama, som 

intar en speciell karaktär för att orientera människor. Myter bär samhällets värderingar, den 

förenar livets motsatser; "det medvetna och det omedvetna, det historiska och det nuvarande, det 

individuella och det samhälleliga.”71 May menar att myterna kan sorteras under fyra rubriker: 1) 

Personlig identitetskänsla, 2)känsla av gemenskap, 3) stöttar våra moraliska värden och 4) att hantera 

skapelsemysteriet. Myterna säger alltså vilka vi är och i vilket sammanhang vi är, men även hur vi ska 

bete oss i detta sammanhang och slutligen hur idéer uppstår och bryts fram, exempelvis inom den 

nutida forskningen.72 May menar att myter är arketyper, något som kan spåras tillbaka till Jung. 

Myterna finns oavsett om vi har läst om dem eller inte. Myterna existerar i medvetandet, de är 

existentiella ting för varje människa.73  

 

 
 
 

                                                             
68 Campbell (1984) s. 8-9 
69 May (1991) s.24 
70 Ibid s.27 
71 Ibid s.30 
72 Ibid s.34-35   
73 Ibid s.41 
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12. Undersökning 
12:1. Kort om Fritjof Capra 
Fritjof Capra är född år 1939 i Wien i Österrike där han också blev doktor i teoretisk fysik, han 

forskar främst inom partikelfysik. Dock så har Capra ägnat mycket tid åt jämförande vetenskap 

som rör filosofi och fysik i vardagen. Han har även bildat centret för ´Ecoliteracy´ i Berkeley, 

California som bedriver utbildning för hållbar livsstil, med fokus på ekologi och holistiskt 

tänkande. Capra har skrivit flera bästsäljande böcker som The Tao of Physics (1975), The Turning 

Point (1982), Uncommon Wisdom (1988), The Web of Life (1996), and The Hidden Connections (2002).  

12:2. Kort om boken Fysikens Tao 
Capra menar at fysiker och mystiker kommer fram till samma bild av kosmos men genom olika 

metoder och olika resonemang. Fysikern använder sig av experiment och logik, medan mystikern 

använder sig av meditativ erfarenhet. Till viss del är världen och de separata objekt vi uppfattar 

med våra sinnen illusioner. Den moderna fysiken och religionen visar att världen egentligen är en 

sammanhängande helhet. 

Boken har fått utstå en del kritik bland annat för att detaljer kring beskrivningen av både fysiska 

teorier och österländsk religion inte stämmer. Men det finns också två grundläggande problem i 

bokens framställning. Under 70-talet när Capra skrev boken skedde många förändringar i fysiken 

och ämnet och det fanns en stor dynamik i teorier och hypoteser som blev allt mer sofistikerade. 

Om Capra menar att denna fysik under denna tid liknar delar av österländsk mystik, kommer den 

framtida kvantfysiken, som har genomgått fler förändringar, inte vara densamma som den fysik 

Capra menar är synonymt med österländska religiösa svar på frågor om kosmos idag. Den andra 

starka invändningen är att mystiker själva menar att den kunskap och de erfarenheter de når inte 

kan beskrivas med ord i den verklighet de lever i. Det handlar enbart om vaga bildspråk. På 

samma sätt menar fysiker att deras teorier och upptäckter inte kan omformuleras, exempelvis 

genom ett enklare bildspråk inom populärvetenskap, utan endast kan beskrivas fullt ut genom 

matematik. Att uttrycka båda dessa områden med vardagligt språk blir enbart att förvanska en 

korrekt bild för att sedan jämföra dessa svaga bilder som metaforer för och emot varandra. Så 

vad är det man egentligen jämför? Hans böcker och engagemang för jämförande studier mellan 

olika vetenskaper har i alla fall gjort att han deltagit i olika omgivningar och länder för samtal och 

diskussioner om detta.74 

 
                                                             
74 http://www.fritjofcapra.net/   22/2-13 
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12:3. Kort om Danah Zohar 

Danah Zohar är född år 1945 i USA. Hon har studerat fysik och filosofi vid MIT75 och har gjort 

forskningsutbildning i filosofi, religion och psykologi på Harvards Universitet. Idag är hon främst 

författare och management-tänkare och ledare. Hennes främsta verk är: The Quantum Self: Human 

Nature and Consciousness[...] (1990), Quantum Society: Mind, Physics and a New Social Vision (1994), 
ReWiring the Corporate Brain: Using the New Science to Rethink [...] (1997), Who's Afraid of Schrödinger's 

Cat? (1997), SQ: Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence (2000), Spiritual Capital: Wealth We Can 

Live By (2004). Hon är även flitig talare på olika ledarskapsforum och har arbetet med många 

företags ledningsgrupper på olika håll i världen. Zohar har också arbetat med ledarskap i både 

lokala och nationella regeringar. Hon har också etablerat Oxford Academy of Total Intelligence; 

"som [är] ett pedagogiskt centrum och rådgivning, med ett uppdrag att skapa en hållbar framtid 

för samhället genom utveckling av företagens och organisatoriska ledarskap, syfte och 

motivation."76 

12:4. Kort om boken Kvantjaget 
Zohar uttrycker som sagt en mer blygsam variant av nyandlighet och tar inte den moderna 

fysiken i anspråk på ett lika självklart sätt som Capra gör. Hon menar snarare att kvantfysiken 

erbjuder en ny "verklighetsföreställning" som snarare ska uppfattas som en "metafor för vår tid" 

eller som en "poetisk vision". Vilket låter väldigt mycket som de mytbegrepp jag nyss har gått 

igenom.77 Hon kritiserar bland annat även Capra i boken för att han för vårdlöst gör kvantfysiken 

synonym med en österländsk mystisk erfarenhet. 

13. Frågor till undersökningen 

• Ur vilka vetenskapliga traditioner hämtar de sitt material, vad är detta för material? 

• Ur vilka religiösa/filosofiska traditioner hämtar de sitt material, vad är detta för material? 

• Hur används det religiösa/filosofiska materialet respektive det vetenskapliga? Är det new 

Age och i så fall i vilken mening? 

• Hur används det religiösa/filosofiska materialet respektive det vetenskapliga? Ingår det i 

mytbegreppet och i så fall på vilket sätt? 

• På vilka sätt skiljer sig Capras bok jämfört med Zohars, gällande new age och mytiska 

funktioner.  

                                                             
75 Massachusetts Institute of Technology 
76 http://danahzohar.com/www2/?p=58 22/2-13 
77 Hammer (2004) s. 250 
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14. Fysikens Tao 
14:1 Bokens upplägg Fysikens tao 

Bokens inledning är en idéhistorisk översikt över den moderna vetenskapens framväxt från och 

med antikens Gekland och hur denna idétradition sedan kommer att bli distinkt och skilja sig från 

österlandets kunskapstraditioner. Boken övergår sedan till att diskutera olika kunskaper kring 

fenomen och ting, dels den vetenskapliga sidan och dels den religiösa som företräds av olika 

inriktningar från öst. Sedan berättas hur båda dessa traditioner är ofullkomliga för att förstå och 

förklara vår verklighet. Att både vetenskapliga upptäcker och religiösa erfarenheter ligger bortom 

språket. Ett exempel är hur Newton och modern vetenskap till slut inte räckte till för att förklara 

verkligheten och hur ny modern fysik ersatte den klassiska fysiken. Denna nya fysik ger exempel 

på hur denna postmoderna tradition på ett sätt går tillbaka till österlandet och dess ontologiska 

världsuppfattning. Delarna får ge plats för helheten och en dynamisk syn om hur allt hänger ihop. 

Därefter ger han en kort överblick av den moderna fysiken som mestadels innefattar kvantfysik 

och relativitetsteorin. Detta avsnitt överstämmer med de flesta andra beskrivningar av kvantfysik, 

även om det kan finnas vissa faktafel på grund av nya reviderade kunskaper, något jag dock inte 

kan bedöma. Det andra avsnittet är en kort överblick över de östasiatiska traditionerna hinduism, 

buddhism och kinesiskt tänkande (främst taoism). Detta avsnitt överensstämmer också med de 

flesta beskrivningar av dessa traditioner utifrån ett västerländskt perspektiv. Det finns ingen 

särskild tendens eller fokusering. I det tredje avsnittet börjar han argumentera för det han kallar 

parallellerna. Där går han in djupare i olika fenomen som är aktuella i den så kallade nya fysiken 

och jämför dessa med redan etablerade tankar i öst. Det är detta avsnitt som är särskilt intressant 

för min fortsatta undersökning och analys och utgör större delen av Capras bok. Slutligen, i 

epilogen finns en mer personlig ton som hävdar att vi tenderar att fokusera för mycket på det 

västerländska och rationella och att andra perspektiv är viktiga, det vill säga även österländska 

perspektiv som inbegriper det mystiska och dunkla.  

De två första delarna av boken är inte de mest intressanta ur undersökningssynpunkt eftersom de 

tar upp sådant som är allmänt gods av kunskap om fysik och österländsk religion, även om det 

kan finnas vissa felaktigheter och vinklingar. Det är sedan när Capra diskuterar detta stoff i 

förhållande till sina egna synpunkter och teser som boken blir intressant ur min synvinkel.  
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14:2.  Ur vilka vetenskapliga traditioner hämtar Capra sitt material, vad är 
detta för material? 
I följande redovisar jag en sammanfattning av vad som tas upp, utan att göra någon närmare 

analys. Detta är enbart den deskriptiva delen av undersökningen. Jag kommer endast redogöra för 

det jag tycker är väsentligt av Capras tankar och mycket innehåll faller bort, framförallt de många 

återupprepningar han gör. Capra är, som tidigare skrivits, sin inriktad på den moderna fysiken, 

den som har lagt en ny grund och som samtidigt reviderar den äldre klassiska fysiken. Den äldre 

fysiken används av Capra enbart som en språngbräda till kvantfysiken och den bör betraktas som 

något felaktig, men främst som ett missförstånd som slutligen skulle leda till kvantfysiken som 

enligt honom ligger väldigt nära gammal österländsk kunskap och tradition när det gäller 

uppfattningar kring materia, universum, tid etc. och dess ontologiska grundförutsättningar.      

Capra inleder genom att skriva att fysiken samt hela den västerländska vetenskapen har sina rötter 

i den grekiska filosofins första period på 500-talet f.v.t. Detta var en vetenskap som dock inte 

skiljde mellan vetenskap, filosofi och religion. Fysiken handlade om strävan efter att se alltings 

grundläggande natur. Därav fanns det ingen åtskillnad mellan vetenskap, filosofi och religion.78 

Denna vetenskap såg mer eller mindre ut som vetenskapen i öst. Men kom att skilja sig efter 

påverkningar från den eleatiska skolan, som menade att det fanns en gudomlig princip över 

gudarna och människorna. Detta ledde slutligen till den dualism som finns i västerländskt 

tänkande idag.79 Grekiska atomisterna gjorde en tydlig skillnad mellan materia och ande och därav 

den fullkomliga brytningen. Efter det följde ett stort intresse för andliga värden med inspiration 

från Aristoteles. Det var först i och med 1500-talet med personer som Galileo som naturen blev 

intressant och föremål för vetenskapen.80 Dock följdes detta av en ännu starkare uppdelningen 

mellan naturen och ande. Descartes fullföljde dualismen och naturen sågs som "död" och som 

innehållande en mängd objekt som inte skiljde sig från vad en maskin var för något. Newtons 

mekanik fullordade det mekaniska tänkandet. Naturens lagar var guds lagar som var oföränderliga 

och eviga men skapade "uppifrån". Capra hänvisar också till Descartes när det gäller idén om 

människan som ett tänkande objekt istället för en del av en större helhet, en idé som sedan blev 

allmängiltig. Vi blev egon inuti kroppen, avskilda från det materiella och från våra instinkter. 

Denna fragmentering speglar synen på yttervärlden som en mångfald av separata objekt, menar 

Capra.81 Dock var detta en förutsättning för att 1900-talets fysik överhuvudtaget faktisk skulle bli 

möjlig. Denna fysik som övervinner fragmenteringen och leder oss tillbaka till en idé om 

                                                             
78 Capra (1983) s.19 
79 Ibid s.20 
80 Ibid s.21 
81 Ibid s.22 
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enheten.82 Den nya fysiken ser inte objekten som fasta och ständiga utan som föränderliga och 

flytande; rörelsen, tiden och dynamiken finns inom tingen och inte utanför. Allt leder tillbaka på 

tanken om kosmos som en enda odelbar verklighet.83  

Det är uppenbart att Capra inte sympatiserar med den riktning som den västerländska 

idétraditionen tog efter antiken och ser snarare denna utveckling som ett nödvändigt ont som 

gjort att vi befinner oss där vi är idag. Det vill säga att vi kan erkänna misstagen och revidera 

dessa för att närma oss en kunskapssyn som liknar den i öst. Newtons fysik visade säg alltså inte 

vara den slutgiltiga, vilket inte är någon anmärkningsvärd tanke i sig. Men implikationerna av 

Newtons fysik och vad den säger för vår uppfattning om rymd och tid kom att förändras helt, 

och det är där Capras poänger blir väsentliga. Det visar sig inte finnas någon "absolut rymd", en 

tredimensionell rymd som alltid är oföränderlig och i vila med solida oförstörbara objekt. Det 

finns heller ingen åtskillnad mellan fullheten och tomrummet mellan materia och rymd. Descartes 

skapade därför en deterministiskt syn på världen. Gud skapade lagarna och materien och därefter 

var saken så gott som avgjord. 84 Tillsammans med Descartes nya insikter och kunskapsideal som 

gick ut på att betrakta värden utanför sitt eget jag, objektivt, precis som gud kunde samt Laplace 

idéer som förfinade verktygen för mekanik och beskrivningen av universum, kunde till slut även 

värmelära reduceras till mekaniska lagar.85 

Den nya fysiken ändrar djupgående på viktiga begrepp som tid, rum, materia, objekt och orsaks- 

och verkanssamband.86 Tid och rum är inte separata enheter, de blir beroende av varandra. Capra 

nämner givetvis Einstein allmänna och särskilda relativitetsteori där all tid och rum blir relativa. 

Samtidigt som han nämner Rutherford som upptäckte att atomer består av väldiga rymder med 

en kärna och en elektron som cirkulerar kring denna.87 Utveckling kunde dock inte skett utan att 

Max Planck upptäckte att värmestrålning sänds ut som kvantar, det vill säga som hela paket.88 

Capra redogör också för antimateria och dess mystiska vara och aspekt.89 När han har redogjort 

för det mest väsentliga i kvantfysiken har han gjort det på ett sakligt och konkret sätt utan att 

lägga ner några vidare spekuleringar, värderingar eller jämförelser. När Capra sedan vidare 

diskuterar kvantfysiken och dess innebörder kommer texten att innehålla större filosofiskt 

innehåll på så sätt att han tar sig större friheter samt att detta innehåll är av större ontologisk 

karaktär. Det vill säga, innehållet rör svåra frågor i form av själva naturens beskaffenhet.  

                                                             
82 Capra (1983) s.23 
83 Ibid s.24 
84 Ibid s.50-51     
85 Ibid s.52 
86 Ibid s.48 
87 Ibid s. 57,59 
88 Ibid s.61 
89 Ibid s.70 
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Textens innehåll rör exempelvis svårigheten att mäta en partikels position samtidigt som man 

mäter dess rörelsemängd, eftersom osäkerhetsmönstret hos små partiklar förändras samtidigt 

som man påverkar partikeln med verktygen som man mäter den med. Dock är detta inte ett 

problem som har med ofullkomligheten av mättekniker att göra utan är "en principiell begräsning 

som finns inneboende i atomverkligheten".90 Att det är något inneboende i atomverkligheten och 

inte ett metodologiskt problem är viktigt för Capras vidare resonemang eftersom detta också 

betyder att denna principiella begräsning också är något inneboende i naturen och ytterst i hela 

verkligheten. Detta leder för Capra bland annat till typiska traditionella österländska tankar om 

helhet, föränderlighet, icke-vara, etc., vilket Capra ständigt återkommer till. Capra nämner Niels 

Bohrs materiepartiklar som isolerade abstraktioner: "Deras egenskaper kan bara definieras och 

observeras genom deras växelverkan med andra system."91 Eller så gör han ytterligare en av 

många citeringar av kvantfysikern Heisenberg: "Det vi observerar är inte själva naturen, utan 

naturen som blottas för vår undersökningsmetod."92 Och så framhåller han även en annan 

vetenskapsman, John Wheeler, som helt vill byta ut ordet ”observatör” till ”deltagare”.93 Poängen 

är att naturen inte går att förstå så pass bra som den klassiska fysiken först trodde. Detta beror 

inte enbart på att naturen är ett stort mysterium som enbart en gud kan upptäcka, utan också på 

att vi är en del av detta system och därför aldrig kan komma undan utan att påverka det. Samt att 

naturen/verkligheten blir något mystiskt och oförklarligt, bortom våra sinnen och vårt intellekt, 

något som vi inte kan ta på eller förstå. Partiklar är både förstörbara och oförstörbara, materia 

både kontinuerlig och okontinuerlig. Kraft och materia är bara olika aspekter av samma fenomen. 

Rum och tid hör alltid ihop. Materia beter sig och är både en partikel och en våg, närmare 

bestämt en sannolikhetsvåg, (dock inte på så viss att den rör sig som våg).94 Motsatser som 

existens och icke-existens blir därför något reellt. Atomens partiklar existerar inte på ett ställe, 

samtidigt som atomen inte heller icke-existerar. Atomen och dess delar är på samma gång, flyttar 

sig inte, men ligger heller inte still, det är bara sannolikhetsmönstret som förändras.95 

För Capra hade exempelvis de gamla grekerna en felaktig inställning till geometri, när de inte 

tänkte sig den som inneboende i naturen utan som en del av vår konstruktion av denna. Vi 

tvingar på verkligheten denna abstraktion och gör samma sak med tid och rum som vi uppfattar 

det, det är en konstruktion från vår sida att verkligheten är sådan. Relativitetsteorin gör dock upp 

med denna idé.96 Därför måste man överge de klassiska åtskillnaden mellan materia och tomrum, 
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det finns alltid ett fält där partiklar kan dyka upp ur "tomrummet".97 Capra har också två längre 

utläggningar om två fysikaliska fenomen, det ena är S-matristeorin. S-matristeorin är en samling 

sannolikheter för alla tänkbara reaktioner där hadroner ingår..98 Partiklarna ses i denna teori som 

övergående tillstånd, snarare än att vara stillastående objekt är de skeende eller händelser.99 Det 

andra fenomenet är bootstraphypotesen som ligger ännu längre ifrån Newtons fysik och bygger 

vidare på "S-matristeorin". Bootstraphypotesen säger att naturen inte kan reduceras till grundenheter 

som partiklar eller fält. Hypotesen accepterar inte heller några grundlagar eller principer utan 

menar att allt står i inbördes relationer till varandra och därmed påverkar varandra. Det finns 

alltså ingen ram eller några kategorier inom denna teori utan allt bedöms enskilt i förhållande till 

dess relationer.100 

I det stora hela märks det att Capras område är teoretisk fysik eftersom det är detta innehåll som 

får ta mest plats och enligt min mening också är mest avancerat i hans bok. När det gäller religion 

har han reflektioner och utläggningar, men han förlitar sig också på många citat för att göra sina 

poänger. När det gäller kvantfysiken, märks det att det är hans område och han visar också på det 

när han presenterar forskning som ligger i framkant under denna tid och som kan lösa många av 

de gåtor som kvantfysiken har att fortsätta svara på. Det är dessa teorier och modeller som utgör 

parallellerna till det österländska tänkande. De österländska idétraditionerna är gamla, 

urvalshanterade och anpassade för en västerländsk publik, men själva grundkonceptet  är inte 

missförstått och passar bra att jämföras med den moderna fysiken där Capra kan välja bland ett 

smörgåsbord av nya idéer och hypoteser.   

14:3. Ur vilka religiösa traditioner hämtar Capra sitt material, vad är detta för 
material? 
I följande redovisar jag en sammanfattning för vad som tas upp, utan att göra någon närmare 

analys. Detta är enbart den deskriptiva delen av undersökningen. Jag kommer endast redogöra för 

det jag tycker är väsentligt av Capras tankar och mycket innehåll faller bort, framförallt de många 

återupprepningar han gör.   

Det står klart redan från början att när Capra avser österländsk tradition, religion och filosofi, 

menar han främst buddhism, hinduism och taoism. Det är dessa han använder sig av och 

refererar till. I ett avsnitt av boken gör han en presentation av hinduism, buddhism, kinesiskt 

tänkande, taoism och zen, vilket är en hel del stoff jag inte tänker vidareutveckla eftersom det 
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handlar om så pass mycket som redan är välkänt och vanligt. De drag som finns inom dessa 

menar han är grundläggande för alla mystiska orienterade filosofier, och därför kan alla 

resonemang som rör modern fysik kopplas till en generell syn från mystiska traditioner från alla 

platser och tider. Det vill säga hans resonemang går att applicera på alla religioner.101 Capra 

skriver själv att syftet med boken är att "utforska [...] förhållanden mellan den moderna fysikens 

begrepp och de grundläggande idéerna i Fjärran Österns filosofiska och religiösa traditioner."102 

Så de konkreta exempelfallen hämtar han från de ovannämnda traditionerna, men som syftar på 

en generell förståelse. Låt oss gå vidare till exemplen och vad dessa traditioner säger. Capra 

menar att synen på materia som grundstenar och någon atomteori aldrig har utvecklas i öst, och 

om, enbart i sekundärt syfte.103 Han tar exempelvis upp termen avidya som betyder okunnighet 

och främst syftar på okunskap om alltings enhet och att det är en illusion att verkligheten och 

världen består av separata objekt.104 Österländsk filosofi har alltid erkänt begreppen tid och rum 

som relativa, begränsade och illusoriska.105 Enbart ord kan aldrig uttrycka någon absolut kunskap 

och Capra använder sig av både citat från Chuang-tzu och från Upanishaderna för att styrka sin 

poäng: 

 Fiskarkorgar används för att fånga fisk, men när fiskarna fångats glömmer människorna korgarna. Snaror används 

för att fånga harar, men när hararna fångats glömmer människorna snarorna. Ord används för att uttrycka idéer, men 

när idéerna fattats glömmer människorna orden.   

Det som är ljudlöst, beröringslöst, formlöst, oförgängligt, samt smaklöst, beständigt, doftlöst, utan början, utan slut, 

högre än det höga, stabilt - genom att urskilja det befrias man ur dödens käftar. 106 

Men Capra menar också att det finns en absolut kunskap, men att denna inte ligger i begreppen, 

utan att en sådan erfarenhet som citaten beskriver skulle kunna vara en direkt upplevelse av det 

verkliga. Något som inte bygger på intellekt, abstraktioner och klassifikationer, utan på något 

obestämbart, odelat och odifferentierad erfarenhet.107 Capra redogör för hur andliga discipliner 

insisterar och är medvetna om att deras erfarenheter och deras visdom inte kan föras vidare 

verbalt.108 Zenbuddhismen exempelvis, som hämtar inspiration från taoismen, har inga ord, 

förklaringar, eller instruktioner. Den koncentrerar sig snarare på upplysningserfarenheten. Denna 

erfarenhet har ett extremt fokus på själva erfarenheten.109 Den erfarenhet som nås genom 

sinnesförnimmelser bör enbart förstås bildligt eftersom denna erfarenhet går utöver de sinnena 
                                                             
101 Capra (1983) s.19 
102 Ibid s.18 
103 Ibid s.264 
104 Ibid s.23 
105 Ibid s.146 
106 Ibid s.28 
107 Ibid s.28 
108 Ibid s.26 
109 Ibid s.33 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


29 
 

helt enkelt kan säga.110 Man kan enligt de österländska religionerna överskrida den 

tredimensionella världen genom meditation. Men det går ej att beskriva upplevelsen med ord på 

detta tredje plan.111 Capra menar generellt att de österländska idétraditioner han nämner är 

bortom motsatser och tingens olikhet. Den österländska traditionen är medveten om att alla 

olikheter och kontraster är relativa inom en allomfattande helhet. Motsatser är bara tankens 

begrepp. Om man går bortom dessa tankar som enbart är intellektuella distinktioner, förverkligas 

icke-åtskiljandet och man når en så kallad absolut synvinkel.112 Capra använder sig främst av 

referenser som citat ur Upanishaderna och av personer som Chuang-tzus och Lama Anagarika 

Govinda för att påpeka alltings enhet och upplösningen av subjekt och objekt.113 Andra religiösa 

referenser Capra använder sig av är den buddhistiska koan som är en sorts fråga eller gåta som 

inte går att direkt besvara, men som går att besvara i ett högre medvetandetillstånd eller hjälper en 

att komma till ett sådant. En annan österländsks hänvisning är zen-mästarnas nonsenssvar som är 

svar på frågor om varför, kring problem som handlar om orsaksföljd och enhet. Detta är 

ytterligare en österländsk tanke som Capra för fram, om att begrepp och ord fångar oss i denna 

värld och därför egentligen inte är så viktiga.114  

Capra använder sig av många referenser från mahayana-buddhismen. En grundtanke från 

mahayana-buddhismen, närmare sagt den tantriska skolan, menar att världen är ett perfekt nät av 

ömsesidiga relationer. Ting och skeenden växelverkar med varandra och tantra betyder just 

"väva".115 En annan tanke inom kinesisk tradition är yin och yang som säger att alla motsatser, 

exempelvis ljust och mörkt är olika aspekter av samma fenomen och inte polära med varandra; en 

idé om ett dynamiskt växelspel eller en balans som i slutändan kallas eller blir tao. Shiva-bilden 

inom hinduismen är en vanlig metafor för samspelet mellan motsatser, när det gäller shiva så rör 

det sig dock främst om manlighet och kvinnlighet.116 Chi är en taoistisk term som innebär den 

energi som omger oss och universum, allt består av chi samtidigt som chi också är tomheten.117 

Det hinduiska begreppet brahman liknar termen chi och på samma sätt är brahman allting, ingenting 

och liv, inte tomhet utan fylld av mångfald.118 På samma sätt är det med tiden och rummet. Den 

österländske uppfattar tiden dynamiskt och inte linjärt och kan genom högre medvetandestadier 

överskrida rummet och tidens fasta hållpunkter. Capra använder sig av citat från Chuang-tzu, 
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Hui-neng och D. T Suxuki för att klargöra vad han menar med detta.119 Trigram eller hexagram i 

olika formationer får också stor del i Capras religiösa referenser. Trigram eller hexagram är olika 

symbolkombinationer som får olika betydelse. Främst får de symbolisera hur världen underkastat 

sig förändring och omvandling i och med att de olika formationerna också är dynamiska och 

föränderliga.120 Capra använder sig alltså riktligt av idéer från österländsk filosofi, religion och 

tradition. Dels genom att idéerna får ett eget avsnitt i boken där han redogör för dem, men även 

kontinuerligt och aktivt i all diskussion som förs.  

14:4. Hur används det religiösa materialet respektive det vetenskapliga? Är 
det new Age och så fall i vilken mening? 

Enligt många andra så rör sig detta material inom new age-genren. Men jag ska även visa på vilket 

sätt det är så enligt min undersöknings mening. Jag ska visa på en del drag i Capras framställning 

och plocka fram en mängd exempel som kan kopplas till det jag tidigare sagt i bakgrunden och i 

teorin för vad som är utmärkande för new age. Frågeställning nummer tre kommer även att 

beröra de två första frågeställningarna, eftersom jag hämtar en del stoff därifrån, men jag ska 

försöka att inte vara alltför återupprepande och fokusera på de samband som finns mellan new 

age-genren och fysikens tao på ett koncist sätt. Redan titeln fysikens tao säger ganska mycket om vad 

Capra vill säga med sin bok. För Capra är religion och vetenskap samstämmiga, de går att 

applicera på varandra. Capra menar flera gånger att det är omöjligt att läsa uttalanden och skilja 

mellan om det är vetenskapsmän eller religiösa som har formulerat dessa. Han tar upp tre citat 

från ansenliga fysiker som visar på parallellerna mellan vetenskap och österländsk tradition och 

jag väljer att redogöra för dem eftersom de är typiska för Capra: 
 De allmänna föreställningarna om den mänskliga förståelsen... som belyses av upptäckter i 

 atomfysiken är ingenting helt okänt, inget nytt som man aldrig hört talas om. Även i vår egen kultur 

 har de en historia, och i buddhistiskt och hinduiskt tänkande en betydligt större och centralare plats. 

 Det vi skall finna är den gamla vishetens exemplifiering, uppmuntran och förfining. - Julius Robert 

 Oppenheimer 

 För att få en parallell till atomteorins lärdom... (måste vi vända oss) till de slags kunskapsteoretiska 

 problem som tänkare som Buddha och Lao-tzu redan konfronterats med då de försökte samordna 

 vår sällning som åskådare och aktörer i tillvarons stora drama.  - Niels Bohr 

 Det stora vetenskapliga bidrag till den teoretiska fysiken som kommit från Japan efter det senaste 

 kriget kanske tyder på ett visst förhållande mellan filosofiska idéer i Fjärran Österns tradition och 

 kvantteorins filosofiska innebörd. - Werner Heisenberg 
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Dessa uttalanden av auktoriteter och kända profiler inom kvantfysiken verkar som stöd för 

Capras teser och han visar att fler har varit inne på samma tanke som han har. Det vill säga att 

österländsk religion har en gammal kunskap eller redan har diskuterat de problemen som uppstår 

i och med kvantfysikens nya rön. Det handlar således om en gammal kunskap som har blivit 

återupptäckt. Dessutom finns aspekten att västerlandet har gått vilse någonstans under vägen och 

därför tappat bort viktiga insikter kring naturen och verklighetens vara. För Capra är det inget 

stort avståndsgap mellan religion och fysik vilket gör att han hellre ser likheterna mellan dem. Det 

är exempelvis ingen större skillnad mellan experiment och metoder inom fysik jämfört med inom 

österländsk meditation. Båda bygger på lång träning, erfarenhet och upprepning, de är 

sofistikerade och komplexa samt att de båda är effektiva och svåra för en utomstående att förstå 

sig på.121 Hans båda teser genom hela boken är; "universums grundläggande dynamiska struktur" 

och "alla fenomens enhet och ömsesidighet", Capra menar att dessa förenar modern fysik och 

österlandets idétraditioner. Det är dessa påståenden som han grundar huvuddelen av sitt 

resonemang på genom hela Fysikens tao och de är med all tydlighet väldigt mycket new age. 122 

För Capra går inte allt att förstå med medvetandet, det finns med andra ord något utöver 

medvetandet som vi inte fullt ut kan förstås. När naturen studeras av intellektet, framstår den 

som absurd eller paradoxal; frågor och problem som vetenskap först nu har börjat brottas med, 

men som österlandet alltid har erkänt som problematik inneboende i naturens essens och hos 

människans vara.123 Det går därför inte att göra som i västerlandet och uppfatta alla ting och 

skeenden som splittrade. I vardagen gör vi dock detta, vi delar upp världen i separata objekt och 

skeenden. Detta är en illusion, menar Capra.124 Rationalitet har också sina brister, den är relativ, 

eftersom den grundar sig på föremål i den yttre världen som är beroende av varandra. Samt att 

den yttre världen enbart går att symbolisera, eller rita en högst osäker karta över, därför är 

rationaliteten för Capra begränsad.125 Som det vanliga uttrycket säger: "Kartan är inte terrängen". 

Österlandet värdesätter den absoluta kunskapen, den som erfar världen utan det intellektuella 

tänkandet och sinnesförnimmelsen.126 Capra hävdar att den mystiska erfarenhetens kännetecken 

är universums grundläggande enhet, men den är också den moderna fysikens största 

uppenbarelse. Alla fenomen och all materia är bundna vid varandra och beroende av varandra. 

De är inga isolerade enheter utan allt är integrerade delar av helheten.127 Med Capras ord: 
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 På atomnivån upplöses alltså den klassiska fysikens solida materiella objekt i sannolikhetsmönster, 

 och dessa mönster representerar inte sannolikheten hos ting, utan snarare hos inbördes 

 sammanhang. Kvantteorin tvingar oss att se universum inte som en samling fysiska objekt, utan 

 snarare som en invecklad väv av relationer mellan en helhets olika delar. Så har också österländska 

 mystiker upplevt världen, och vissa av dem har uttryckt sin upplevelse i ord som är nästan identiska 

 med dem som används av atomfysiker. 128 

Detta är också en tanke som är väldigt typiskt för new age då man tar avstånd från materialismen 

som har styrt mycket av västerländsk idétradition sedan de grekiska atomisterna. I många fall i 

new age är det känsla och intuition som ska ersätta denna form av rationalitet. Men i detta fall 

handlar det främst om att Capra för fram vetenskapliga argument för att motståndet mot 

materialismen och andra perspektiv ska anammas. Men han för också fram den inom new age 

typiska tanken om att intuition också är vikig. Detta klargör han genom de "aha-upplevelser" som 

vetenskapsmän oftast drabbas av, men förtydligar sedan att dessa upplevelser eller tankar sedan 

måste formuleras inom ett vetenskapligt språk eller testas empiriskt.129 Men som redan tidigare 

sagts menar Capra att språket i form av vilken abstraktion som helst har sina begränsningar. Han 

visar på att, inom filosofin, från och med Pythagoras och en lång tid därefter blev logiken något 

som hamnade inom religionens sfär. Logiken blev på så sätt något som fanns i naturen 

immanent, vilket enligt Capra inte stämmer. Österlandet hade aldrig någon sådan tradition och 

avvisade sådana anspråk och hävdade att matematiken bara är avspeglingar av verkligheten; en 

begreppskarta och inte ett drag hos själva verkligheten själv.130 Detta innebär att Capra menar att 

det finns andra vägar till kunskap, vägar som kanske är bättre än observation med sinnena eller 

att använda förnuftet. Det är dessa vägar som Capra menar är de riktiga och som jag kort har 

beskrivit i svaret för andra frågeställningen. 

Capra gör i avsnittet parallellerna i boken en rad jämförelser mellan vetenskapliga och religiösa 

fenomen som han menar att man direkt kan dra paralleller emellan och jämföra. Dessa är 

kunskaper som österlandet har funnit före vetenskapen men som nu borde erkännas av 

vetenskapen eftersom kvantfysiken nu har kommit fram till samma insikter. En form av uråldrig 

kunskap som redan finns i "öst". Ett exempel är kvantfältteorin som kan jämföras med chi. I denna 

teori blir tidigare åtskilda begrepp som kraft och materia något inneboende i partikelns dynamiska 

mönster. Rörelse och förändring är också inom den österländska mystiken något inneboende hos 

alla ting.131 Den absoluta tiden är något som den moderna fysiken med relativitetsteorin samt 
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österländsk tradition också lösgör sig ifrån.132 Capra citerar Joseph Needham: "Medan den 

europeiska filosofin gärna ville finna verkligheten i substansen.[...] Ville den kinesiska finna den i 

relationen."133 Eller med D.T. Suzukis ord: "Buddhister har fattat ett föremål som skeende och 

inte som ett ting eller en substans... Den buddhistiska uppfattningen att tingen är samskarah (på 

pali sankhara), det vill säga "betingade" gör det uppenbart att buddhisterna uppfattar vår 

erfarenhet utifrån tid och rörelse."134 Men nu har både modern fysik och österländsk tradition 

insett att tiden och rummet är dynamiska, flödande och föränderliga.135 Capra tar fram en mängd 

exempel på citat som säger att vi inte ens kan skilja mellan naturvetare och mystiker eftersom de 

egentligen säger samma sak.136 

Förutom tiden och rummet erkänner den österländska filosofin också alltings enhet och relativa 

aspekt. Det går ej att skilja mellan den observerande och det observerande, strukturer och 

fenomen vi studerar blir inget annat än skapelser av vårt mätande och kategoriserande sinne.  

Detta är också en av den österländska filosofins grundläggande satser och en holistisk tanke som 

understöds inom new age.137 Capra gör också fler jämförelser och jag väljer att redovisa några 

flera. Han gör en jämförelse mellan Bohrs kompletteringsprincip och yin och yang. Där de båda är 

teorier som menar att det inte går att se på fenomen ur en aspekt utan måste kompletteras med 

andra sättet att se på det. I yin och yang betyder det att motsatserna kompletterar varandra och 

enligt kompletteringsprincipen att ingen av betraktelsesättet kan exkluderas helt. Capra tolkar även in 

Bohr som sympatisör för den österländska traditionen i väldigt hög grad.138 Capra jämför också 

den buddhistiska formen av gåtor; koan, med fysikens sätt att avslöja naturens gåtor, som inte 

verkar kunna lösas logiskt eller förnuftigt, när man tränger ner i fysikens mikro värld. Som 

tidigare sagts är denna värld absurd och paradoxal och för att förstå den måste man gå bortom 

språk och sinnena och verka på en ny medvetandenivå.139 Capra argumenterar inte tydligt för att 

denna medvetandenivå även gäller för fysiker, men säger ändå så här: 
 "Dessa medvetenhetstillstånds dimensioner kanske inte är desamma som vi har att göra med i den 

 relativistiska fysiken, men det är slående att de har lett mystikerna till föreställningar om tid och 

 rum som är mycket lika dem som relativitetsteorin antyder." 140 

Jag redovisar för ytterligare citat som visar på Capras typiska jämförelse mellan naturvetenskap 

och österländsk idétradition. Citaten kommer från fysikern Robert Oppenheimer och den 
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religiösa indiska urkunden Upanishaderna och tar upp verklighetens dynamiska och paradoxala 

natur.  

Om vi till exempel frågar om elektronens position förblir densamma måste vi svara nej. Om vi 

frågar om elektronens position förändras med tiden måste vi svara nej. Om vi frågar om elektronen 

är i vila måste vi svara nej. Om vi frågar om den rör sig måste vi svara nej.141 – Robert 

Oppenheimer.  

 Det rör sig. Det är orörligt.  

 Det är fjärran. Det är nära.  

 Det är inom allt detta och det är utom allt detta.142  - Upanishaderna 

Från Capras sida är det tydligt att den österländska idétraditionen innebär något positivt och att 

de nya upptäckterna från den moderna fysiken innebär detsamma. Capra menar att en 

fragmentering genomsyrat vårat samhället vilket innebär att vi har betraktat yttervärlden som en 

mångfald separata objekt och händelser som sker utanför oss. Detta betraktelsesätt utvidgas till 

övriga samhället i olika fragmentariska grupper som ras, nation, religion och politik. Detta ser 

Capra som det mest väsentliga skälet till raden av nuvarande sociala, ekologiska och kulturella 

kriser. Detta synsätt, menar han, har allienerat oss från naturen och våra medmänniskor. Vilket 

leder till orättvis fördelning av naturresurser, ekonomisk och politisk oordning, mer våld, fysisk 

och psykisk ohälsa och en förstörd miljö.143 

Capra har ingen direkt diskussion som rör det andliga. Ett vanligt tema inom new age-genren är 

att det råder en dualism mellan ande och materia och att man bör lösgöra sig från det materiella 

och söka sig till det andliga som finns inom var och en. Capra menar snarare tvärtom, att 

dualismen är en illusion, men han kopplar aldrig detta till det "rena" eller till någon "det godas 

idé". Men något som däremot förekommer i hans utläggning är kraftbegreppet. Inte som något 

inneboende i oss utan som en synonym med det reviderade begreppet gud, utan snarare om själva 

kraften essens eller ontologiska vara, genom att han diskuterar vad kraft, materia, partikel, energi 

egentligen är för något. Det blir aldrig en fråga om sökandet efter mening, egen identitet eller den 

inre rösten, utan ett sökande efter naturens innersta väsen och dess essens. Essensen inom varje 

människa blir inte en fråga om självförverkligande, men däremot finns den där, som en princip. 

Därför ersätts principen om gud som traditionell skapargetsalt av en styrande energi eller princip, 

som han hämtar både från den österländska idétraditionen och den nya fysiken. För Capra är 

fysik och religion samstämmiga, de visar egentligen kunskap på samma vis, men införskaffar den 
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på olika sätt. När Capra diskuterar dessa paralleller gör han inte det med utgångspunkten att det 

finns en mening i kosmos, men det han säger kan vara meningsfullt ändå. Det är svårt att bedöma 

det vetenskapliga stoffets innehåll eftersom jag inte är kvantfysiker. Det handlar inte om att han 

lånar naturvetenskapliga begrepp och gör dem till sina egna, eftersom han redogör för faktisk 

fysik som han är bevandrad i. Men begreppen är delvis frikopplade från sitt ursprungliga 

sammanhang, ibland diffusa att använda på ett sådant sätt som Capra väljer själv att använda 

dem. Många av teorierna är också högst osäkra vid denna tidpunkt och har en karaktär av 

hypoteser. På så sätt blir det new age eftersom han använder materialet inte för att främst 

redovisa för forskning, utan på grund av religiös övertygelse grundad i personlig tro, upplevelse 

och känsla. Han använder vetenskapen som legitimitet för att beskriva något abstrakt och oftast 

oförklarligt för att beskriva något grundläggande och faktiskt enkelt. Vetenskapens roll är inte att 

ge enkla och meningsfulla svar, med det är precis det som Capra gör eller försöker översätta den 

moderna fysiken till, och därför liknar det mer religion än sträng vetenskap. Vetenskap bör vara 

försiktig i sina uttalanden, det är inte Capra.  

Capras bok handlar som redan påvisat om att visa på parallellerna mellan modern fysik och 

österländsk idétradition. Av den anledningen missar han populära aspekter som innebär att sätta 

människan i fokus, vilket brukar vara huvudpoängen inom new age. Capra diskuterar inte hur 

människan bör utvecklas andligt och att människan har en unik plats att fylla i denna helhet. Eller 

att människan har misskött relationen till sin egen kropp och moder natur och den helhet som 

finns i denna relation. Men en aspekt som ändå är rimlig att ta upp, i och med att hans 

diskussioner i så stor mån går ut på materia och krafter och dess dynamiska och ömsesidiga 

enhet, är hur människan också är en del av detta och består av samma energi som allt annat i 

universum och därför är beroende av densamma och på så vis också är "odödlig". Det är rimligt 

att misstänka att sådant tänk finns underliggande i texten, men det gör det inte. Likaså finns det 

på inget sätt någonting skrivet om att människan ska ta tag i sina problem och utvecklas. Detta 

förblir en text som främst handlar om att erkänna österländsk filosofi, religion, tradition, etc. 

Därför håller jag inte helt med Olav Hammar som säger att  boken bör ses som  "ett inlägg i en 

diskussion om andlighet, inte primärt som populärvetenskaplig litteratur om fysik"144 Jag menar 

att boken primärt bör ses som ett erkännande av österländsk kunskap och enbart delvis ses som 

att den handlar om hur modern fysik får andliga aspekter.Det bör också uppmärksammas att 

boken faktiskt fungerar som populärvetenskaplig litteratur om fysik. Capra ger oss i slutändan ett 

smörgåsbord av idéer som hämtar sin inspiration från både österländska traditionella idéer och 

från nya rön inom kvantfysiken. Dessa använder han godtyckligt, efter hur han anser att de fyller 
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den tes som han för fram. Det vill säga tesen om alltings enhet vilken han menar att både 

kvantfysiken och österländsk idétradition har kommit fram till.    

14:5. Hur används det religiösa/filosofiska materialet respektive det 
vetenskapliga? Ingår det i mytbegreppet och i så fall på vilket sätt? 
För Capra utgör boken Fysikens tao en viktig berättelse. En berättelse som tar upp något 

meningsfullt. Detta är enbart den enklaste definitionen av myten som självklart behöver 

vidareutvecklas. Capra, med många andra, skulle säkerligen inte hålla med om att boken utgör en 

mytisk berättelse eftersom myten vanligtvis förknippas med en osann berättelse om gudar och 

hjältar. Men gudarna och hjältarna är enbart symboler och kan ersättas av de metaforer som vi, i 

vår tid, förstår vår omvärld i. Karen Armstrong menar att avståndet mellan gudarna och 

människorna i äldre tid inte bestod av någon ontologisk klyfta. De tillhörde samma värld och var 

underkastade samma lagar och materia. Gudarna uppfattades inte ha en viss personlighet eller 

leva i en metafysisk tillvaro i avskildhet, utan gudarna var synonymt med människornas 

erfarenhet. Gudarna var alltså en aspekt av det världsliga precis som när kvantfysiken beskriver 

världen i mikronivå. På det här sättet ser man att även Capras verk, om man nu vill klassificera 

det som  populärvetenskaplig litteratur om kvantfysik eller som ett inlägg i diskussionen om 

anlighet, närmar sig definitionen av myten som en viktigt berättelse. Gudar och hjältar kan i vår 

tid ersättas av andra grundelement som atomer, hadroner, vågor, fält etc. och kan förklaras och 

förstås med dynamiska sannolikhetsmönster istället för med mer traditionella religiösa begrepp 

om varat. Detta förutsätter dock att man likt Armstrong ser myten inte som en tidig vetenskap 

eller historieskrivning utan främst som ett konstverk som orienterar oss i vardagen, hjälper oss 

med våra problem och ger oss mening. Armstrong använder sig av exemplet att de första 

människorna trodde att vi växte fram ur jorden. Hon menar att detta inte säger någonting om det 

faktiska objektiva ursprunget för människan, utan istället om  hur människor vill förstå sig själva 

som tillhörande jorden. Detta är inte konstigare än att nutidens människor använder analogier för 

att förstå materia i form av Bohrs atommodell. Detta gäller inte som faktisk information eftersom 

atommodellen enbart är en konstruktion som inte avbildar verkligheten, utan innebär snarare en 

berättelse som avser att allt hör ihop. Jag menar inte att Capra inte försöker förklara den fysiska 

världen på ett så precist och exakt sätt som är möjligt i form av vetenskap, även om det är en 

populärvetenskaplig bok. Men att vetenskapliga uttryck oftast blir meningsfullt för oss genom hur 

den förklarar världen på ett lättförståeligt sätt, vilket fysikens tao gör, inte genom matematiska 

regler och formler. Dessutom blir det enligt myten betydelselöst om vetenskapen förklarar 

världen på ett riktigt eller felaktigt sätt. Vilket är en annan fråga att besvara som jag i denna studie 

inte är intresserad av. 
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Jag har kommit fram till att Capras bok är en vetenskaplig utläggning men som innehåller 

paralleller med österländsk idétradition i det underliggande syftet att vissa på andliga dimensioner. 

Eftersom myter idag inte anses vara motståndare till vetenskapen, som man tänkte förut, kan 

man därför tänka sig att boken ingår i både ett vetenskapligt projekt samtidigt som den kan anta 

mytiska funktioner. Vad är då dessa funktioner? Joseph Campbell menar att myter fyller fyra 

funktioner, dessa är; (1) den metafysiska, (2) den kosmologiska, (3) den sociala och (4) den pedagogiska. 

Rollo May följer nästan samma schema som Campbell när han presenterar myters fyra 

huvudsakliga funktioner; (1) Personlig identitetskänsla, (2) känsla av gemenskap, (3) stöttar våra moraliska 

värden och (4) att hantera skapelsemysteriet. Campells första funktion är densamma som Mays fjärde 

och är egentligen den enda funktionen som går att applicera på Capras bok på ett tydligt sätt. 

Campells tredje och fjärde funktion följer Mays första, andra och tredje funktion och det är 

svårare att se hur fysikens tao skulle kunna uppfylla dem, något jag återkommer till. Den metafysiska 

funktionen, eller enligt May att hantera skapelsemysteriet, är funktionen som dock går att applicera. 

Den innebär kortfattat att skapelsen, världen och verkligheten vi befinner oss i är väldigt abstrakt 

och svår att förstå sig på, vilket myter hjälper oss med. Dessa är något vi försöker förstå med 

antingen avancerade metoder inom vetenskapen eller med religiösa förklaringsätt. Det är frågor 

som handlar om hur världen uppstod, vad den består av och varför den ser ut som den gör idag 

etc. Frågor som för människan är medfödda eftersom vi också är av denna världen och förstår att 

den är något mer än vad vi kan skönja med blotta sinnena. Capras huvudteser är som redan 

tidigare diskuterats något som förenar modern vetenskap och österlandets idétradition, det vill 

säga "universums grundläggande dynamiska struktur" och "alla fenomens enhet och 

ömsesidighet".145 Detta är, enligt Capra, en kunskap som vi inte kan nå på vanligt vis utan vi 

måste använda oss av avancerade metoder och teorier inom kvantfysiken eller 

medvetandeövergångar inom exempelvis österländsk  meditation för att nå kunskapen. Boken är 

därför inte skriven för att hjälpa människor eller samhället med sociala, pedagogiska eller 

moraliska bekymmer, även om det även finns sådana aspekter. Utan den är skriven för att lösa 

gåtor som rör metafysiska frågor som tid, rum, materia, energi samt motsatser och paradoxer som 

rör dessa ontologiska frågor. Man skulle kunna säga att Capras bok är ett ontologiskt projekt för 

att förena två världar av tanketraditioner till en och därmed visa på vissa grundförutsättningar 

som därmed måste gälla för denna värld och verklighet. På detta sätt blir Fysikens tao därför en 

historia om verkligheten, ett narrativ som tar hjälp av naturvetenskapliga teorier, modeller och 

begrepp samt av österländsk auktoritet. Som i och med detta uppfyller kravet för den ena av 

funktionerna, det vill säga det metafysiska eller att hantera skapelsemysteriet.  
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Därför blir både det religiösa och det vetenskapliga materialet, som hämtar sina idéer från 

österländsk tradition och modern fysik, populärt eftersom det finns ett organiskt 

helhetstänkande, istället för det mekaniska tänkandet.146 Något som förklarar svårbegripliga 

abstrakta och paradoxala fenomen i naturen på ett relativt lättbegripligt sätt genom att applicera 

lättare matematiskt språk eller modeller som ger ungefärliga beskrivningar av hur det ser ut. Det 

kan handla om partikel-vågsdikotomin och yin och yang, kvantfält och chi, big bang och brahman etc. 

Capra ser ingen större skillnad mellan modeller av universum som big bang som använder sig av 

vetenskapliga förklaringar å ena sidan och å andra sidan ett expanderande universum som 

använder sig av hinduiska myter, exempelvis när brahman förvandlar sig till världen och därmed 

expanderar och kontraherar i en oändlig tid av cykler av rum och tid.147 Boken fyller därmed 

syftet att ge oss förklaringar av skapelsemysteriet och är i den bemärkelsen därför en myt.   

Claude Lévi-Strauss menar att myter är ett tänkande som liknar det vetenskapliga men att 

vetenskapen på ett sätt är mer avancerad och abstrakt och myten mer konkret inriktad på den 

fysiska världen. I Capras verk är det svårt att göra någon sådan åtskillnad eftersom både den 

österländska idétraditionen och kvantfysiken kan vara väldigt svår att förstå och kräver en hög 

nivå av abstrakt tänkande, samtidigt som Capra menar att de båda traditionerna förenklar och 

språkliggör verkligheten enbart till en karta för att vi ska förstå något. Samt att både det religiösa 

och det vetenskapliga stoffet i boken faktiskt syftar på den konkreta fysiska världen. Myter, 

menar Lévi-Strauss, fyller också funktionen att överkomma motsägelser och binära strukturer i 

språket. Myten fungerar som medlande berättelser som lindrar de motsägelser som finns i vårt 

tänkande och därmed i språket.148 Eftersom Capras stora projekt är ett prediaknde om att 

undanröja det västerländska binära tänkandet i sin helhet med början i mikrovärldens mystiska 

värld och genom paralleller med österländska visdomar är detta perspektiv särskilt intressant för 

att passa för att förklara fysikens tao som en mytisk berättelse. 

Men däremot kan man inte direkt säga att boken är skriven så att den kan anta mytiska funktioner 

av social, pedagogisk eller moralisk karaktär, även om det finns spår av det förstnämnda och det 

sistnämnda. Ett exempel är den fragmentering av världen som Capra menar har genomsyrat vårat 

samhälle, vilket jag redan har diskuterat. Vi ser allt som separata objekt och vi känner oss på så 

sätt inte delaktiga i helheten. Detta har lett oss till nuvarande sociala, ekologiska och kulturella 

kriser som innebär orättvis fördelning av naturresurser, ekonomisk och politisk oordning, mer 
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våld, fysisk och psykisk ohälsa och en förstörd miljö.149 Detta är en aspekt som många new age-

författare trycker på, men som Capra enbart nämner i förbifarten. För honom är detta säkerligen 

en viktig fråga annars, men i denna bok får detta inte någon stor plats. Det är frågor om 

paralleller mellan modern naturvetenskap och österländska idétraditioner som är poängen med 

boken. Både för Armstrong, Campbell och May är myters viktigaste funktion av pedagogisk, 

social och moralisk karaktär. Det vill säga myter ska ge mening och nästintill fungera terapeutiskt. 

Fysikens tao svarar på en del frågor som rör livet men alldeles för få för att den ska fungera helt 

som en myt. Fysikens tao bör man således inte betrakta som en myt eftersom den fyller för få krav 

av de mytiska funktionerna för att uppfattas som en myt. Capra är duktig på att svara på många 

frågor om hur. Frågor som rör hur det kommer sig att vi har en paradoxal värld vad gäller 

partiklar och energi och hur dessa motsatser ändå kan förenas som en enhet eller bara är olika 

aspekter av samma sak eller det yttersta i form av brahman. Men Capra svarar inte på frågor om 

varför eller frågor som rör det vardagliga livet, frågor som handlar om varför man lever som man 

gör eller bör agera på ett visst sätt i en viss specifik situation. Dessa frågor är mytens huvudsakliga 

uppgift att svara på enligt den teori och bakgrund jag har ställt upp. Därför är fysikens tao inte mer 

än en populärvetenskaplig litteratur om fysik som erkänner österländsk kunskap och får boken 

andliga aspekter och kan kategoriseras inom new age-genren och enbart delvis fyller mytiska 

funktioner.  
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15. Kvantjaget 

15:1. Bokens upplägg kvantjaget 
Zohar menar själv att denna bok inte är en i raden av många populärvetenskapliga böcker om 

kvantfysik. Boken handlar snarare om hur den moderna fysiken kan hjälpa oss förstå vår vardag, 

vårt förhållande till oss själva och till världen i stort. Bokens huvudtema, som hon själv skriver, är 

människans alienation inför universum där det råder obevekliga krafter som styr den själlösa döda 

materien. Människan är bara "tillfälliga biprodukter av en blind utveckling, utan någon speciell 

uppgift." Därför framlägger hon en ny kvantmekanisk teori om medvetandet, som kan ge oss 

samhörighet med universum.150 Boken handlar alltså mycket om hur kvantfysiken lägger ett nytt 

fundament för medvetandet, vad detta är och hur detta bör förstås.  

Boken är inte som fysikens tao lika klart uppdelad med olika avsnitt för kvantfysik, religion och 

sedan dess paralleller utan fördjupar istället resonemanget undan för undan. Man skulle kunna 

säga att istället för att göra som Capra, det vill säga att fördjupa resonemanget genom fler 

exempel, fördjupar Zohar resonemanget inte främst genom fler exempel utan genom att se vad 

hennes kvantfysiska förslag har för konsekvenser och vad detta kan betyda i olika sammanhang. 

Hon ger dock likt Capra en introduktion till den moderna fysiken, vilket är en förutsättning för 

att läsaren ska kunna förstå det senare resonemanget, för att knyta detta till västerländsk 

idétradition som hon likt Capra ser nackdelar med och som har inneburit ett tänkande som inte 

är fördelaktigt för oss människor. Ungefär i mitten av boken går hon sedan vidare där hon 

presenterar och diskuterar hur kvantprocesser är slående lika hjärnans tankeprocesser och för 

fram en teori som kallas för "Bose-Einsteinkondensat" i ett "Fröhlich System". Detta system och 

dessa kvantprocesser bör lägga en ny grund för medvetandet och även för en ny total världsbild. I 

den senare delen av boken diskuterar hon vad detta kan medföra för nya konsekvenser och 

möjligheter, hon knyter an detta till bland annat "jaget", samhället, psykologi och determinism. 

Det finns ingen del i boken som är mer eller mindre intressant som utgångspunkt för min 

undersökning eftersom samma resonemang är underliggande i alla delar av materialet. Dock så 

ligger det fortfarande en latent urvalsprocess i redovisningen av stoffet i de följande 

frågeställningarna.   

 

 

                                                             
150 Zohar (1990) s.15 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


41 
 

15:2. Ur vilka vetenskapliga traditioner hämtar Zohar sitt material, vad är 
detta för material?  
I följande redovisar jag enbart en sammanfattning av vad som tas upp, utan att göra någon 

närmare analys. Detta är enbart den deskriptiva delen av undersökningen. Jag kommer endast 

redogöra för det jag tycker är väsentligt av Zohars tankar och mycket innehåll faller bort, 

framförallt många återupprepningar. 

Zohars bok använder sig också av den moderna fysiken, den som går under andra olika 

benämningar som kvantfysik och kvantmekanik. För Zohar är det också vikigt att lägga ett 

avstånd mellan den gamla fysiken och påvisa hur den nya fysiken skiljer sig från denna. Den 

gamla fysiken är inte enbart felaktig, eftersom den inte kan beskriva processer på mikronivå, den 

har också gett upphov till eller är en del av ett tankesätt som inte är sympatiskt och alienerar 

människan från världen. Likt Capra har Zohar samma referenser för att beskriva den 

utvecklingslinje som har fört oss dit vi är idag: Dessa är Platons distinktion mellan idévärlden och 

erfarenhetsvärlden och kristendomens nedvärdering av kroppen och upplyftandet av själen. Men 

även det cartesianska tvivlet och den newtonska mekaniken. Den cartesianska filosofin medförde 

att människans samhälle blev en "jagcentrerad kultur", enligt Zohar, vilket ledde till en 

överbetoning på "jaget" och "mitt". Newton och hans mekanik gjorde att människan hamnade 

utanför universum och inte blev en del av det. Zohar tecknar också upp hur Marx 

historiematerialism, Darwins evolutionslära och Freuds psykoanalys är inspirerade av Newtonska 

sätt att tänka.151 Zohar använder sig av Bertrand Russel för att beskriva denna "obevekliga 

förtvivlan" som är kontentan av denna utveckling:  

 Att människan är en produkt av orsaker som inte kunde förutse det mål de skulle leda till; att hennes 

 ursprung och utveckling, det hon hoppas och fruktar, det hon älskar och tror, bara är resultatet av 

 slumpmässiga atomarrangemang; att ingen eld, inget hjältemod, ingen tankens och känslans 

 intensitet kan bevara individens liv på andra sidan graven; att tidsåldrarnas alla mödor, all 

 människoandens hängivenhet och ingivelse och lysande klarhet är dömda att utplånas i solsystemets 

 allomfattande död, och att hela det tempel som människan har rest ofrånkomligen måste begravas 

 under spillrorna av ett universum i ruiner. 152 

Zohar säger att relativitetsteorin inte kommer att ändra på vår livsåskådning eftersom den inte rör 

vår vardag, men kvantfysiken kan det och då kan vi komma ifrån denna "obevekliga 

förtvivlan".153 Zohar tar upp flera av kvantfysikens huvudfrågor. Exempelvis den om förhållandet 

mellan vågor och partiklar; hur ingen av dem går att säkerställa eller mäta och att det latent alltid 
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ligger en obestämdhetsrelation dem emellan.154 I centrum för dessa frågor står Bohr och 

Heisenberg som menar att verklighetens väsen är obestämbar, att det inte finns någon fast grund 

att stå på, vilket är kvantfysikens filosofiska frågor att reda ut. Kvantfysiken går enbart att räkna 

på och då räknar man enbart på sannolikheter.155 Kvantfysiken kan därför förutsäga resultat, men 

ej förklara varför de uppstod. Zohar menar att alla ekvationer därför inte har gett upphov till 

någon enhetlig verklighetsbild och än mindre någon ny världsåskådning.156 Zohar är därför kritisk 

till att denna osäkerhet i kvantvärlden bidrar till absurda och enligt henne felaktiga idéer. Idéer 

som innebär att om att det inte finns någon verklighet på subatomnivå finns det heller inte någon 

verklighet överhuvudtaget. Hon menar att Bohr är antirealist och kritiserar Capra för att tolka 

kvantfysiken som om det inte existerar något verkligt överhuvudtaget, bara mönster och bilder. 

Men "ting" existerar, det finns en verklighet av solida material där ute. Zohar menar att: "Det 

centrala resonemanget [...] går ut på att vi medvetna människor är den naturliga förbindelselänken 

mellan vardagens och kvantfysikens världar" .157 Zohar ställer upp de centrala problem som 

kvantfysiken respektive den gamla fysiken möter. I kvantfysiken är ett central problem hur något 

kan vara verkligt och bestämt i motsats till Newtons gamla fysik som innehöll ett deterministiskt 

universum där ingenting nytt kan bli till och där allt är bestämt. Zohar för fram att Einstein 

försökte lösa problemet med "guden som spelade tärning", han menade att det existerar en 

verklighet, även på subatomnivå. Problemet, det vill säga att indeterminismen inte själv ligger i 

verkligheten och dess väsen, utan i ofullständigheten i kvantfysikens teorier och metoder. Zohar 

delar dock Bohr-Heisenbergs allmänna tolkning av kvantfysiken som ett lösligt obestämt virrvarr 

av sannolikheter, men menar att vardagen existerar och kommer inte fram till samma slutsatser 

som exempelvis Capra kommer fram till.158 

Vidare tar Zohar även upp Schrödingers katt, som inom kvantfysiken är en modell som innebär 

att allt är sannolikhetsmönster, åtminstone så fort vi försöker mäta det. Zohar menar att det är 

våra modeller, verktyg och teorier inom kvantfysiken som inte är tillräckligt bra för att vi ska 

kunna mäta om katten är död eller inte, därav uppstår inom kvantfysiken paradoxen att den är 

både död och levande. Men eftersom vi vid en vanlig observation kan avgöra om den är död eller 

inte menar hon att verkligheten på så sätt finns där. Det är inte heller vårt medvetande som 

påverkar kattens död eller liv, även om medvetandet kan ha en skapande del i verkligheten, 

eftersom hjärnan är en del av kvantprocesserna.159 Ett exempel när människans påverkar 
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kvantvärlden eller verkar "deltagande" är Wheelers experiment med fotoner som beter sig som 

partiklar vid en partikeldetektor och som vågor vid en detektorskärm. Observatören bestämmer 

därmed hur/om partikeln/vågen ska bete sig som en partikel/våg. Zohar använder sig av 

Wheelers egna ord: "Vårt universum är på något märkligt vis ett deltagande, medverkande 

universum."160 Dock är Zohar inte lika radikal som Capra och bortser inte från partikelnaturen 

när Capra enbart erkänner vågnaturen.  

Zohar tar även upp förutsättningar för kvantfysikens grund, den att rörelse är som "klumpar" och 

"skutt" utifrån Max Plancks teori om att energi sänds ut som paket. Vidareutvecklingen av denna 

teori blev Bohrs elektroner som hoppar mellan olika energitillstånd. Dessa övergångar kan skiljas 

mellan "virtuella övergångar" och "verkliga övergångar" där den första innebär ett prövande och 

ett sannolikhetsmönster, medan den andra är det stabiliserande läget. Samtidigt, menar Zohar, har 

alla "ting" en oändligt utsträckt tillvaro i både tid och rum och därför berör alla ting varandra i 

varje ögonblick och i varje punkt, det totala systemets enhet överskuggar alla annat.161 Elektroner 

beter sig inte som biljardbollar, eftersom de också beter sig som vågor och därför integrerar med 

varandra och blir en del av en helhet.162    

Zohar diskuterar även olika modeller av medvetandet. Dels diskutterar hon modeller som hon 

inte tycker fungerar för att gå vidare till den typ av modell för medvetandet som hon anser vara 

riktig. Den typ av modell som hon tar upp är den holistiska eller holografiska modellen. Hon 

tycker att den är meningsfull genom att den betonar aspekten av medvetandet som relation och 

process. Men hon menar att modellen ändå går för långt genom att ensidigt framhäva 

vågaspekten precis, som olika modeller som liknar hjärnan vid en dator går för långt i att 

framhäva partikelaspekten. Dessutom ser Zohar det som att det finns två problem; dels att om 

hjärnan är ett hologram som tolkar en holografisk verklighet, vem tolkar i så fall hologrammet, 

det verkar som att "jaget" inte förklaras utan enbart "fotot". Vi kan inte heller svara som 

dualisterna gör och säga att medvetandet kommer någonstans utifrån. Samt att det holografiska 

perspektivet inte riktigt förklarar en helhet, eftersom varje del ur ljusvågornas interferensmönster 

kan reduceras så att de faktiskt inte förklarar någon helhet längre.163 Fler argument som Zohar 

sedan för mot det holistiska perspektivet är att medvetandet och dess påstådda ensidiga holistiska 

karaktär inte drabbas vid små störningar eller skador på hjärnan och därför inte kan vara den 

helhet som bland annat fysikern David Bohm pratar om.164 Zohar tycker att Bohm och många 
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andra suktar efter en holistisk förklaring som kan bryta delarnas förbannelse. Zohar menar dock 

att hon är en del av den holistiska rörelsen men att man inte bör vända sig till österländsk 

mysticism för att lösa problemet. Hon kommer därför istället att förankra både dualismen och 

holismens problem och lösningar i den kvantfysik som kan förklara både hjärnans struktur och 

vardagliga medvetandeupplevelser.165 Zohar erkänner dock Bohms positiva roll eftersom han var 

den första som såg likheterna mellan kvantprocesser och tankeprocesser; de är inte åtskilda det 

som observeras, utan de är egenskaper som uppstår i samband och i relation med fenomen.166 

Roger Penrose, Ninian Marshall och Jurij Orlov är alla auktoriteter inom fysik som Zohar 

refererar till angående att medvetandet måste vara ett kvantmekaniskt fenomen.167 Uppgiften för 

Zohar är således att komma ifrån dualismen och visa att medvetandet är både materia och ett 

kvantsystem.168 Materialismen kan som tidigare bekant inte förklara medvetandet men kan 

förklara mycket annat, medan idealister bara ser till medvetandet och menar att själen är 

oberoende av kroppen.169 Zohar tar upp kvantfysiska fenomen som fermioner som är materia i 

form av elektroner, protoner och neutroner. Dessa är antisociala, individer, och dess 

vågfunktioner överlappar till viss del varandra. Hon tar också upp bosoner som är fotoner eller  

virtuella fotoner i form av W+ W- Z0, dessa är relationspartiklar som binder samman universum 

och dess vågfunktioner överlappar och smälter samman och gör ej anspråk på individualitet.170 

Men detta är endast detaljer i förbifarten för Zohar, de två fenomen som är viktiga för att kunna 

komma fram till en teori som förenar medvetandet med materia och vardagliga aspekter är det så 

kallade "Bose-Einsteinkondensatet" och "Fröhlichsystemet". "Bose-Einsteinkondensat" är enligt 

Zohar en teori som uppståt genom experiment som handlar om att molekyler och partiklar 

förlorar sin individualitet och blir en enhet. Detta kan ske i ett "Fröhlichsystem" där laddade 

molekyler som får tillskott av energi börjar att vibrera mer samstämmigt och slutligen övergår till 

ett tillstånd av ordnad form av kondenserad fas som blir detta "Bose-Einsteinkondensat".171 

Zohar menar att samma process sker i hjärnan när vi tänker eller koncentrerar oss, själva beviset 

är enkelt att vi faktiskt kan tänka på en sak i form av en helhet.172 Ett annat belägg är EEG-

mönster i olika vågor vid olika tillstånd som kan mätas i hjärnan vid olika aktiviteter.173 "Bose-

Einsteinkondensatet" i ett "Fröhlichsystemet" är den absolut viktigaste tanken eller idén som 
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Zohar för fram i sin bok och jag väljer att vidareutveckla denna i avsnitten för new age och 

myten eftersom det är där den blir verksam i form av vad Zohar anser att idén har för följder.  

Sammanfatningsvis menar Zohar att medvetandet föds ur kvanthändelser och att lagar för 

medvetandet därför är desamma som lagarna för elektroner och fotonerna. Därför lär vi känna 

naturen när vi lär känna oss själva och tvärtom. Dualismen mellan materia och själen är bortblåst. 

Newtons determinism fyller inte heller någon funktion längre.   

15:3. Ur vilka religiösa/filosofiska traditioner hämtar Zohar sitt material, vad 
är detta för material? 
Det finns inget riktligt traditionellt religiöst stoff som det gör i Capras bok. Zohar gör inte som 

Capra gör och drar mängder av religiösa paralleller mellan fysik och religion för att vissa på dess 

inbördes samband. Zohar menar att dessa paralleller är fruktlösa och inte löser något problem. 

Zohar förlitar sig på att kvantfysiken har en ny kunskap som kan ersätta den gamla, inte 

nödvändigtvis den österländska idétraditionen, men i alla fall den västerländska. Det handar om 

ett helt nytt paradigm som kan ge upphov till en ny världsåskådning medan det i österländsk 

idétradition handlar om att fördjupa och revidera kunskapen vilket enbart kvantfysisk forskning 

kan göra. Därför innehåller detta avsnitt i undersökningen inte så mycket stoff, men jag väljer att 

inkludera de få referenser som finns i boken kvantjaget och visst material som har religiös och 

filosofisk idémässig anknytning i detta avsnitt av undersökningen.  

Zohar anknyter likt Capra till den tidiga grekiska traditionen och påminner oss om att tänkare 

från den traditionen hade en världsbild som liknar den som kvantfysiken ger oss. Exempel är 

Parmenides som framförde allts oföränderliga enhet och Herakleitos som menade att allt var ett 

flöde. Båda uttrycker en panpsykism, det vill säga att allt i universum är besjälat eller har 

komponenter av medvetande, vilket Zohar argumenterar för senare i sin bok.174 Hon tar också 

upp traditioner från antikens Grekland som förespråkade den icke fria viljan, det som grekerna 

kallade ödet, men som kristendomen och Martin Luther skulle ta upp som guds försyn. Båda 

anger ett deterministiskt tänkande som Zohar menar har berövat oss vår fria vilja och har smittat 

av sig på nästan samtliga vetenskaper.175 Dualismen, som Zohar diskuterar flitigt, har också gjort 

att kroppen/materien har ansetts mindre värdefull. De exempel som Zohar tar upp är dels 

Platons idévärld samt Paulus diskussioner om den fula och onda kroppen. Mycket liknar den 

diskussion som Capra har.176  
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Zohar använder sig också av kristendom när hon gör en analogi med sin egen modell av en 

kvantfysisk medvetande-utvecklingskedja med kristendomens modell för medvetandets 

utveckling. De båda utgör ett exempel på modeller för ökat sammanhang eller ökad koherens.177 

Det finns också ett fåtal exempel från österländska idétraditioner, exempelvis en buddhistisk sutra 

som används som citat om holism, exempelvis: "I Indras hus sägs det finnas ett nät av pärlor som 

är ordnade så att om man betraktar en pärla så ser man alla de andra spegla sig i den. På samma 

sätt är varje ting i världen inte bara sig självt utan inbegriper varje annat ting och är i själva verket 

varje annat ting." 178 Ett citat som Zohar använder för att vissa att holism som tanke finns både i 

österlandet som västerlandet men inte är fruktsamt att stirra sig blind på. 

På det hela taget är inte Zohar intresserad av religion eller mystiska inslag. Hon är ute efter att 

sätta en ny prägel på vår världsbild genom att skriva en populärvetenskaplig bok om fysik. Hon 

skulle aldrig som Capra hävda att vi har något att lära av religionen när det gäller verklighetens 

beskaffenhet utan koncentrerar sig på kvantfysiken och dess rön. Hon säger själv att boken aldrig 

kan ersätta religionens poetiska eller mytologiska bildrikedom eller andliga och moraliska 

dimensioner, bara ge underlag för en fysisk sammanhängande världsbild.179 

15:4. Hur används det religiösa materialet respektive det vetenskapliga? Är 
det new Age och i så fall i vilken mening? 

Denna bok, menar de flesta, att den också rör sig inom genren för new age. Den har dock få 

paralleller eller referenser till traditionell religion, vilket jag i föregående fråga har diskuterat. Men 

detta är inget problem eftersom new age-genren inte nödvändigtvis behöver stoff från traditionell 

religion för att föra fram andliga, mystiska eller nya världsbilder, något som i hög grad bör 

betraktas som religiösa fält. Zohars huvudfråga är: Hur kan något finnas om verkligheten bara är 

ett obestämbart virrvarr av möjligheter?180 Därför lägger hon fram en ny kvantmekanisk teori om 

medvetandet, som åter kan ge oss samhörighet med universum.181 När hon diskuterar denna fråga 

följer hon på ett sätt ett vanligt tema inom new age-genren. Det vill säga att angripa Newtons och 

Descartes världsbild som bland annat beskriver själen och materia som skilda substanser, där 

själen finns inom en "kroppslig maskin". Men på ett annat sätt vänder hon sig emot vanliga 

teman i new age-genren genom att kritisera den antirealism och den filosofi som säger att det inte 

finns någon "verklighet" överhuvudtaget, som lätt uppkommer som kritik mot en gammal 
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världsåskådning i form av idéer från Newton och Descartes.182 I värsta fall leder det enligt Zohar 

till solipsism, i Capras fall till att världen är ens subjektiva föreställningar och att objektiva värden 

eller förutsättningar för att materia inte finns överhuvudtaget.183 Zohars väg är en form av 

mellanväg. Hon vänder sig trots allt emot att det skulle finnas något okroppsligt immateriellt 

medvetande som skulle vara en länk mellan den bisarra elektronvärlden och vardagsvärlden, 

vilket är den enda möjliga förklaringen i den gamla fysiken. Hennes lösning är att medvetandet 

måste vara länken.184 När hon väljer att framhålla medvetandet som kvantprocesser väljer hon en 

hållning för både ande och materia, eller vågor och partiklar och slipper därmed den dualism som 

är vanlig och behöver inte välja sida. I new age är vanligtvis den gudomliga anden bättre och 

renare än materien, för Zohar spelar detta ingen roll, men samma diskussion finns där.  

Ett annat vanligt tema inom new age-genren är avsaknaden av mening i vår moderna värld. 

Zohar menar att varken Newton, Darwins utvecklingslära, eller tekniken har gett oss ett 

sammanhang, bara ökade kunskaper.185 Bokens huvudtema som hon själv menar är människans 

alienation inför universum där det råder obevekliga krafter som styr den själlösa döda materien. 

Människan har enbart blivit "tillfälliga biprodukter av en blind utveckling, utan någon speciell 

uppgift."186 Zohar menar att de flesta som har skrivit om vårt århundrade och människors 

erfarenheter säger oss att det har skett en upplösning av moral, andlighet och estetik, vilket hon 

håller med om. Människan är inte längre förankrad i någon helhet. Vi får själv skapa våra  

värden.187 Paradoxalt nog är Zohar en del av rörelsen som gör att människor får skapa sina egen 

värden, genom att new age kan liknas vid en väldigt individcentrerad livsåskådning som erbjuder 

ett smörgåsbod av alternativ. En välkänd person som har skrivit om vårt århundrade är Bertrand 

Russell från vilken Zohar hämtar flera citat och jag väljer att redovisa ett av dem eftersom det 

sammanfattar mycket som Zohar håller med om: "Hur kan vi maktlösa människor bevara våra 

ideal rena och obesudlade i en så främmande och omänsklig värld?" [...] Det har vi i stor 

utsträckning inte heller gjort."188Zohar frågar sig också hur vi kan ställas till svars för någonting 

om existensen bara är tillfällig och meningslös?189 Våld på 1900-talet är utmärkande för detta 

tänkande och leder till vanmakt. Modern pedagogik och sociologi bygger också på detta 

tänkande; att människan endast är en obetydlig bricka i ett större och okontrollerbart icke-

sammanhang. För Zohar blir det viktigt att återförenas med naturen igen, att inte se naturen, 
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kosmos, verkligheten som en fiende på avstånd, eller som något som är utanför jaget, eller något 

som likt Capra framställer det är mer betydelsefullt än jaget. Hon lånar Michel Serres ord för 

detta: "Människan är en främling för världen" "för gryningen, för himlen, för tingen. Hon hatar 

dem och bekämpar dem. Hennes omgivning är en farlig fiende som skall bekämpas, skall hållas i 

slaveri."190 New age vill att människan ska återförenas med naturen, helheten och sig själv. Det 

vill också Zohar. 

Zohar sätter därför människor i centrum, vilket är typiskt för new age. Människan är länken 

mellan vardagen och kvantfysikens värld menar hon. Dessutom måste kvantfysiken kunna ge oss 

en ny världsbild också. Exempelvis att jaget existerar, vi vet detta av intuition, men det är inte en 

fråga om "jag" och "vi", ett antingen - eller, utan om ett både - och. Det handlar inte om ett 

upplösande av jaget, som mycket av litteraturen inom annan tolkning av kvantfysiken gör. Det 

handlar heller inte enbart om medvetandet i en riktning, utåt mot världen, som Freuds psykologi. 

Utan det handlar om ett jag som finns som objektiv mening, precis som övriga ting i världen. Så 

Zohar menar inte att vi måste befria oss från jaget i sig självt. Men från den jag- och nu-

centrerade kultur som vi lever inom.191 För Zohar blir det stora mysteriet, och därmed hela 

hennes hypotes, att undersöka om spänningen mellan individen och gruppen på mänsklig nivå är 

densamma som spänningen mellan partiklar och vågor på kvantnivå?. Kan de båda härledas till 

medvetandets kvantnatur?192 Zohar pekar på det nu självklara faktum att vi alla är gjorda av 

samma materia, stjärnstoft, som nyligen varit dött, och som i kroppen byts ut vart sjunde år. Vårt 

medvetande byggs upp av detta material och kan därför också anses vara medvetet i kvantfysisk 

bemärkelse. Vi kan därför  utgå från att  medvetandet därför alltid har funnits där.193 Således 

kommer Zohar fram till uppfattningen om att både materien och medvetandet föds ur 

kvanthändelserna: "Om vårt intellekt verkligen hämtar sina lagar från naturen måste också vår 

uppfattning av dessa lagar i någon mån avspegla naturens egen verklighet."194 Därför kan hon 

utan problem argumentera att alla djur har, av varierande grad kvalitet och komplexitet, en form 

av medvetande.195 Dessa tankar är typiska för new age och speciellt att det faktum att 

medvetandet hamnar i centrum. För Zohar bli medvetandet den bindande kraft eller energi som 

allt består av. Det traditionella gudsbegreppet finns inte längre kvar utan har ersatts av en evig 

och universell panteism. Det gudomliga finns således i varje människa precis som i varje sten. 
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Idéer som att jorden och universum är en helhet eller ett levande väsen och att människan är en 

självklar del av detta och inte separerad.   

Zohar har av den orsaken en mängd referenser som inte rör kvantfysik i teoretisk eller 

experimentell mening  utan paralleller kring hur kvantfysik också kan förstås på mer mänsklig och 

social nivå. Som sagt lånar gärna new age-rörelsen termer och idéer från naturvetenskapen för att 

legitimera sina egna idéer. Termerna är då oftast vaga och frikopplade från sin ursprungliga 

betydelse. Zohar har inget vidare stöd eller evidens för de uttalande hon gör, utan de är istället 

intressanta hypoteser där sambanden mellan kvantfysik och de mer sociala, psykologiska och 

biologiska aspekterna av hennes resonemang känns luddiga och spekulativa. Hon tar upp 

exempel från relationer mellan barn och moder eller mellan älskare och menar att deras 

vågfunktioner överlappar varandra.196 Hon tar även upp psykoanalytikern Erik Eriksons 

psykologiska teorier kring barn som växer upp och integrerar med andra människor. Barnen är 

inte biljardbollar som studsar mot varandra som i en newtonsk modell, utan integrerar delvis in i 

de andras dynamiska natur.197 Poängen är att dessa relationer i grunden fungerar likadant som när 

Bose-Einsteinkondensat inom jaget kondenserar inom en viss riktning så att "jaget" uppstår. Då 

antar vågfunktionerna två olika överlappande funktioner av Bose-Einsteinkondensat  och ingår 

delvis i samma helhet inom en mänsklig relation.198 Zohar menar att vi är fast i ett tänkande där 

jaget förstås som en ensam partikel och inte som en vågfunktion som delar relationer med andra 

partiklar och människor. För Zohar leder partikel-tänket inte till några bra känslor, narcissism är 

en relationssjukdom för henne. Den moderna relationen till sig själv är alltid jaget, vilket är 

negativt.199 Därför tycker inte Zohar om Freuds teorier, som utgör stor del av det västerländska 

tänkandet, men hon är mer positiv till Jung eftersom han för fram att medvetandet består av 

kollektiva arketyper och därav relationer.200 Vanliga teman inom new age är just sådana här tankar 

om hur människan har misskött sin relation till sin egen helhet av kropp och själ, och att 

människan har en unik plats att fylla i denna helhet. Det står klar för Zohar att världen har blivit 

sämre och att människan är mer olycklig idag. Zohar använder sig av ett citat från Allan Bloom 

för att beskriva detta: "Det enda misstaget var att uppmuntra tron att människor skull bli mindre 

ensamma genom at bli mer ´inåtriktade´, genom att fortsätta ännu längre på det isolerade jagets 

väg".201 Men med en världsåskådning inspirerad av kvantpsykologin menar Zohar att vi kan 

komma bort ifrån det isolerade jaget och från dåliga relationer: "Men med en kvantpsykologisk 

                                                             
196 Zohar (1990) s.149 
197 Ibid s.137-140 
198 Ibid s.135 
199 Ibid s.158-159 
200 Ibid s.161 
201 Ibid  
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personlighetsuppfattning är det omöjligt att inte älska min nästa såsom mig själv, därför att min 

nästa är jag själv. "202 Naturen och ett hållbart ekologiskt förnuft är också viktigt inom new age-

genren. Hon menar att genom att individer lever i städer, med teknologiska apparater såväl som 

opersonliga serviceapparater får våra egna handlingar och val ingen inverkan på omgivningen. 

Detta leder till maktlöshet, viljelöshet och senare depression och förtvivlan.203  

Det är alltså en väldigt negativ bild av vår tid som Zohar emellanåt ger i boken. Hon kritiserar 

även moderna material som plast, istället för naturliga, samt att hon likaså kritiserar vår arkitektur 

som funktionalistisk och romantiserar dåtidens leverne, material och byggnader.204 Hon tar 

exempelvis upp ett exempel på människor i ett bostadsområde som väljer att ta hand om och 

sköta en park i området på egen hand, även om uppgiften egentligen inte var deras och var dömd 

att misslyckas. Men resultatet blev bra, eftersom människorna återfick lite av sitt "naturliga 

leverne". Men den moderna människan är oftast alienerad från verkligheten, vilket leder till ett 

främlingskap och att människan bara blir en kugge i hjulet; andra människor tillfredställer våra 

behov, ritar våra kläder, väljer vår mat, bygger våra hus etc. Detta är typiska tankar för new age.205 

Som jag tidigare diskuterat väljer Zohar en mellanväg mellan sträng materialism och idealism. 

Detta gör hon genom att välja de kvantprocesser som inte går att bestämma som icke-materiella 

eller materiella, som vågor eller partiklar. Detta är överlag den viktigaste tanken för Zohar och jag 

väljer därför att utveckla denna vidare i följande. Hon menar som sagt att Platon, Descartes, 

Newton med flera inom västerländsk idéhistoria har påverkat oss att se på hjärnan som en 

räknemaskin eller en dator, med fokus på det rationella och analytiska. Därmed har vi förbisett en 

annan sida av mänsklig kunskap och erfarenhet som handlar om känsla och intuition. Zohar säger 

att: "Vår kultur har lagt tonvikten på själens partikelsida."206 Zohar tar hjälp av 

vetenskapsteoretikern Karl Popper för att beskriva vad materia också är, även om Popper 

säkerligen inte alls skulle hålla med om Zohars slutsatser: "Död materia tycks ha större 

inneboende möjligheter än att bara producera död materia."207 Zohar menar alltså att materia på 

ett eller annat sätt är levande. Hon använder och tar därför avstånd från vad Bertrand Russel 

säger, vilket kan tolkas som den moderna världsåskådningen: "Blind för gott och ont, likgiltig för 

förstörelse, rullar den allsmäktiga materien skoningslöst vidare."208 Detta lämnar jaget ensamt och 

lämnar det öppet för en oumbärlig determinism, menar Zohar. Däremot tar hon också avstånd 

                                                             
202 Zohar (1990) s.173 
203 Ibid s.178 
204 Ibid s.214-218 
205 Ibid s.219-221 
206 Ibid s.72 
207 Ibid s.57 
208 Ibid s. 178 
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från en sträng idealism, som bara fokuserar på idéerna, tanken, själen etc. Individer som 

människor och partiklar existerar på riktigt, annars skulle vår moral vara annorlunda, för att 

återupprepa; det är alltså inte som Capra tänker sig.209  Zohar säger: följande: 

 Själv anser jag dock att vår uppfattning av materien förvrängs om vi alltför ivrigt söker efter 

 paralleller mellan modern fysik och österländsk mysticism, precis som vår uppfattning av jaget 

 förvrängs om vi alltför mycket närmar oss en buddhistiskt syn på den personliga identiteten. Båda 

 uttrycker en önskan att överskrida den gräns som skiljer tingen och jagen, [...] Därvid utelämnar de 

 emellertid en hel sida av verkligheten och av människans existens. 210 

Zohars bok är alltså en bok inom new age-genren, vilket i sig inte är förvånande. Men den följer 

inte alla typiska mallar. Främst för att den tar avstånd från österländsk kunskap som något som 

avslöjar något "nytt" och "gammalt" på samma gång. Det finns ingen gammal esoterisk visdom 

som ska upptäckas, utan enbart modern kvantfysik, som dock kan tolkas andligt. Zohars 

huvudobjekt är medvetandet och hur detta ska förstås och kan öppna upp för nya möjligheter. 

Men medvetandet får ingen ytterligare dimension i form av att det finns en outnyttjad kraft eller 

potential i medvetandet som samhället har stått i vägen för. Endast att medvetandet fungerar på 

ett annat sätt än vad vi trott, det vill säga det är en del av materia-världen och integrerar med den 

övriga materia-världen. Även om Zohar tar avstånd från den form av dynamiska och relationella 

filosofi som Capra förespråkar, som också innebär att se substansen som en illusion, måste man 

se Zohars tankar inom ramen för holism, det vill säga att delarna är större än helheten. Att 

partiklar och vågor inte går att särskilja är sedan tidigare klart, samt att medvetandet inte är något 

separat objekt. Zohar menar att för att holismen ska få någon verklig mening så:  

 måste den förankras i en regelrätt medvetandefysik, i en fysik som kan förklara medvetandets enhet 

 och relatera den både till hjärnans struktur och till vår vardagliga medvetandeupplevelse. För att nå 

 det målet tror jag att vi måste vända oss till kvantmekaniken. [...] Den här boken kan på många sätt 

 ses som ett led i denna allmänna holistiska rörelse, även om jag inte ser något behov av att förankra 

 den i österländsk mysticism och genomgående kommer att hävda att den ´obrutna helheten´ bara är 

 en sida av en mångfasetterad verklighetsbild och av medvetandets plats i den bilden. 211 

Klart står det också att detta är en populärvetenskaplig skildring av kvantfysik som får andliga 

aspekter i och med att kvantfysiken används för att bryta ny mark och skapa en ny livsåskådning. 

Västerlandet har gått vilse någonstans under vägen och därför tappat bort viktiga insikter kring 

naturen och verklighetens vara. Capra ger oss nya alternativ för att åter igen känna oss som en del 

av kosmos.  

                                                             
209 Zohar (1990) s.114 
210 Ibid s.113 
211 Ibid s.75 
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15:5. Hur används det religiösa/filosofiska materialet respektive det 
vetenskapliga? Ingår det i mytbegreppet och i så fall på vilket sätt? 
Likt Capra utgör boken Kvantjaget onekligen en viktig berättelse. En berättelse som tar upp något 

meningsfullt som är värt att sprida vidare, men enbart detta gör det inte till en myt. Precis som jag 

diskuterade under samma frågeställning för Capra menar Armstrong att gudarna inte var  

metafysiska upplevelser i avskildhet utan människors erfarenhet av världen. Kvantfysiken blir 

liksom gudarna människornas erfarenhet eller en aspekt av verkligheten. Liksom gudarna var, är 

också kvantfysiken underkastade samma lagar och regler som människorna. Armstrong menar att 

myten för i tiden inte var någon tidig vetenskap eller form av historieskrivning, utan bara 

berättelser för att förstå sig själv. Objektiviteten var oviktig och berättelserna var enbart modeller 

för att förstå verkligheten på ett bättre och enklare sätt. Zohar försöker dock göra en objektiv 

beskrivning av verkligheten och är inte likt Capra lika benägen att mena att verkligheten enbart är 

en illusion eller att vi enbart kan rita upp ofullständiga kartor över den. För Zohar existerar 

partiklar samtidigt som Bose-Einsteinkondensatet är något reellt och faktiskt skapar vårt 

medvetande. Väl för att boken är en populärvetenskaplig bok, men Zohar skulle aldrig själv 

sträcka sig så långt och säga att Bose-Einsteinkondensatet enbart är ett sätt att förstå oss själva på 

eller förstå vår omvärld genom en abstrakt modell. Något som Capra exempelvis skulle kunna 

säga om Bohrs atommodell. Därför kan man inte säga att kvantjaget närmar sig definitionen av 

myten som en viktig berättelse enbart efter premissen att den ger en version av vår verklighet som 

blir meningsfull. Men för att den ger den enda versionen av vår verklighet ur någon form av 

objektiv mening. För Zohar är Fysikens tao inte ett konstverk som orienterar oss i vardagen, men 

kan förstås så av läsaren. Boken kan hjälpa oss med våra problem och ger oss mening ur 

tolkningen av vad kvantfysiska processer och vad Bose-Einsteinkondensatet betyder och har för 

konsekvenser. Zohar skriver även rakt på sak säger att det kan leda till en ny världsåskådning, 

vilket hon även hoppas.  

Men för att gå vidare och förankra kvantjaget måste vi se om det kan anta de funktioner jag ställt 

upp i teoriavsnittet för myten. Joseph Campbell menar att myten fyller fyra funktioner, dessa var; 

(1) den metafysiska, (2) den kosmologiska, (3) den sociala och (4) den pedagogiska. Rollo May följer 

nästan samma schema som Campbell när han presenterar mytens fyra huvudsakliga funktioner; 

(1) Personlig identitetskänsla, (2) känsla av gemenskap, (3) stöttar våra moraliska värden och (4) att hantera 

skapelsemysteriet. Precis som för Capra är de få av dessa funktioner som på ett tydligt sätt går att 

applicera på Zohars bok kvantjaget. Likt Capra är den metafysiska funktionen, eller enligt May att 

hantera skapelsemysteriet, en funktion som dock går att applicera. Dessa innebär kortfattat att 

skapelsen, världen och verkligheten vi befinner oss i är något väldigt abstrakt och svårt att förstå. 
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Detta är något vi försöker förstå med antingen avancerade metoder inom vetenskapen eller med 

religiösa förklaringsätt. Det är frågor som handlar om hur världen uppstod, vad den består av och 

varför den ser ut som den gör idag etc. Frågor som för människan är medfödda eftersom vi också 

är av denna världen och förstår att den är något mer än vad vi kan skönja med blotta sinnena. 

Zohars huvudfråga är som sagt hur något kan finnas om verkligheten bara är ett obestämbart 

virrvarr av möjligheter.212 Därför framlägger hon en ny kvantmekanisk teori om medvetandet, 

som åter kan ge oss samhörighet med universum. Precis som Capra är Zohars bok ett ontologiskt 

projekt. Men istället för att förena två världar av tanketraditioner (religion och vetenskap) till en 

och därmed visa på vissa grundförutsättningar som måste gälla för verkligheten behöver Zohar 

bara kvantfysiken för sitt projekt. Genom sin bok går exempelvis Zohar igenom hur våg-

partikeldualiteten fungerar och hur saker kan födas ur "intet" ur Newtons så kallade döda 

universum.213 Zohar kan därmed svara på frågor om döden och frågor om tingets oändlighet eller 

upplösning. Genom kvantfysiken vet vi att ingenting egentligen dör.214 Zohar för fram Bose-

Einsteinkondensatet som både en modell och hypotes för hur medvetandet kan förstås och 

förklaras och har därmed en förklaring till skapelsemysteriet. Zohars diskussioner rör alltså det 

metafysiska planet och ger människan en mer lättbegriplig och meningsfull plats i universum 

tillsammans med alla andra ting. Jag skrev tidigare att Capras bok inte primärt är skriven för att 

hjälpa människor eller samhället med sociala, pedagogiska eller moraliska bekymmer. Utan att 

den är skriven för att lösa gåtor som rör metafysiska frågor som tid, rum, materia, energi samt 

motsatser och paradoxer som rör dessa ontologiska frågor. Detta stämmer också väl överens med 

Zohars bok. Men när Capra har svårt att lämna metafysiska frågor har Zohar desto lättare att 

göra det. Att Capra inte fördjupar eller applicerar kvantfysiken på samhället kanske inte är så 

konstigt eftersom han inte erkänner världen som en verklighet utan bara som dynamiskt formbar 

utan objektivitet. Medan Zohar faktiskt erkänner vardagen och människans så kallade 

partikelsida, vilket kan lägga en säker grund för engagemang i världen och dess relationer. Zohars 

bok innehåller såldes i stor grad sociala, pedagogiska och moraliska ämnen. Jag använder hennes 

egna ord i detta längre citat eftersom de beskriver och sammanfattar hennes bok bäst när det 

gäller dessa frågor: 

 Uppdelningen mellan kultur och natur ledde både till relativism av alla de slag - saklig, moralisk, 

 estetisk och andlig (värdeomdömen) - och till dogmatism och extrem fundamentalism. Antingen 

 fanns det många olika sätt att se på tingen eller också bara ett enda, någon tredje möjlighet gavs inte. 

 Vi var antingen alltigenom kulturvarelser utan förankring i etablerade fakta eller alltigenom 

 naturvarelser utan flexibilitet eller rum för skapande utveckling. Dessa dikotomier berövade vår 
                                                             
212 Zohar (1990) s.37 
213 Ibid s.27 
214 Ibid s.144-145 
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 individualitet dess sammanhang och försatte oss i den djupaste isolering, som ledde till narcissim. Vi 

 avskars från en yttre bekräftelse på vårt inre liv, vilket ledde till nihilism, och förvägrades 

 bekräftelsen av våra idéer, vilket hänvisade oss till relativism och subjektivism. Varje dikotomi gav 

 näring åt sin särskilda alienation och summan av dessa alienationer blev vår tids förbannelse. Den 

 mekaniska världsåskådningen misslyckas i sista hand därför att den inte bidrar till en ökad, ordnad 

 koherens. Den avspeglar varken de flesta människors intuitiva föreställningar och personliga behov 

 eller det enkla, alltigenom klassiska faktum att vi lever i en "krympande värld", en värld där teknik 

 och masskommunikation, miljöförstöring, och hotet om global utplåning har gjort oss mer 

 medvetna än någonsin tidigare om att vi alla i någon mycket viktig mening är beroende av varandra 

 och att våra mänskliga liv är oupplösligt sammanflätade med naturen. En världsåskådning som leder 

 till splittring och som uppmuntrar det själviska utnyttjandet av andra och av vår gemensamma värld 

 överträder det naturligas restriktion. Den snarare minskar än ökar koherensen. 215 

Därför kan man säga att Zohars bok fyller de mytiska funktionerna bättre än Capras. Men liksom 

fysikens tao är kvantjaget en populärvetenskaplig utläggning om kvantfysik och enbart sekundärt en 

diskussion om andlighet. Därför blir det svårt för boken att fylla sociala, pedagogiska eller 

moraliska funktioner även om det finns tendenser till det. Zohar behöver föra en djupare och 

bredare diskussion kring livsfrågor för att jag ska tolka hennes bok inom sociala, pedagogiska och 

moraliska funktioner. Det finns för få meningsfulla berättelser som likt en traditionell mytisk 

historia genom händelser och symboler förklarar för oss vad som är det rätta eller lär oss om 

livet.  

Däremot, likt Capra, uppfyller också Zohar Claude Lévi-Strauss definition av myter som innebär 

att överkomma motsägelser och binära strukturer i språket. Zohars stora projekt är också att 

undanröja det västerländska binära tänkandet med början i mikrovärldens mystiska värld men 

inte genom paralleller med österländska visdomar, som Capra, utan genom att fördjupa 

resonemanget i kvantfysiken och föra fram en egen hypotes eller lösning på det binära tänkandet 

som tar sin främsta uppgift i att förklara medvetandet. Av den orsaken följer Kvantjaget Claude 

Lévi-Strauss definition av myten men med en liten justering i och med att att Zohar medlar 

mellan att beskriva den konkreta fysiska världen och den abstrakta, den senare menar Lévi-

Strauss är vetenskapens område.  

Både för Armstrong, Campbell och May är mytens viktigaste funktion och roll att spela av 

pedagogiskt, social, moraliskt. Det vill säga myten ska ge mening och nästintill fungera 

terapeutiskt. Kvantjaget svarar på en del frågor som rör livet och kan delvis anta dessa funktioner i 

högre grad än vad Fysikens tao kan, men inte tillräckligt för att helt fungera som en myt. Kvantjaget 

är således ingen myt eftersom den inte fyller kraven helt för att uppfattas som en myt. Boken är 
                                                             
215 Zohar (1990) s.241-242 
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duktig på, liksom fysikens tao, att svara på hur frågor, frågor som rör hur det kommer sig att vi har 

en paradoxal värld vad gäller partiklar och energi och hur dessa motsatser kan förstås som 

kvantprocesser och även som medvetande i olika grader. Zohar svarar delvis på frågor om varför 

och frågor som rör det vardagliga livet, hur man bör leva och att relationer är viktiga. Men inte så 

mycket att vi får hjälp med vardagliga och moraliska situationer eller orienterar oss genom livet. 

Därmed hjälper boken oss att förstå oss själva i form av jaget och medvetandet och dess inbördes 

samband med andra ting och kosmos. På så sätt är det en berättelse som hjälper oss, men inte i 

tillräckligt hög grad.   
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16. Diskussion 
I följande tänker jag diskutera dels viktiga och generella skillnader och likheter mellan Capras och 

Zohars böcker utifrån de frågor jag tidigare ställt, dels vidareutveckla vissa resonemang som 

redan har förekommit i undersökningsdelen. Med andra ord tänker jag fördjupa och verifiera 

resonemang gällande dess innehåll som rör new age och myten och förklara dess likheter och 

skillnader i dessa ställda frågor.   

Capra och Zohar skriver båda populärvetenskapliga böcker om kvantfysik för att föra fram nya 

innebörder ur dessa rön. Dessa innebörder rör sig utanför det kvantfysiska området och 

naturvetenskapen och appliceras istället på andra områden som filosofi, psykologi, sociologi och 

en generell livsåskådning. De både menar att insikter om den subatomära världen kan ge oss nya 

insikter men de har olika teser om vad dessa insikter är för något. Capra tar hjälp av österländsk 

idétradition och drar paralleller mellan kvantfysiken för att visa på verklighetens dynamiska 

struktur. För Capra blir fysikens tao ett ontologisk projekt för att svara på varför ingenting 

egentligen existerar på det sätt vi tror det gör; verkligheten är enbart ett sannolikhetsmönster 

bortom vårt medvetande. För Zohar är inte verkligheten enbart ett sannolikhetsmönster, hon 

både diskuterar och avfärdar som sagt klassiska västerländska dikotomier som rum-tid, materia-

tomhet, statisk-dynamisk, våg-partikel etc. Men när Capra också ser upplösandet av dikotomierna 

som ett upplösandet av medvetandet och vekligheten, ser Zohar upplösandet av dikotomierna 

som ett erkännande av medvetandet. Medvetandet är inte varken det ena eller det andra, utan 

både och. Capra avfärdar likaså våg-partikeldualiteten och heisenbergs osäkerhetsrelation som något 

skapat av oss. Vilket betyder att han menar att det inte är våra mättekniker som är ofullkomliga 

utan att denna ofullkomlighet är "en principiell begräsning som finns inneboende i 

atomverkligheten" 216 och därmed även i naturens innersta beskaffenhet. Detta gör att Capra 

erkänner den typiska asiatiska tanken om världen som ett icke-vara. För Zohar betyder inte den 

komplexa våg-partikeldualiteten eller heisenbergs osäkerhetsrelation en principiell begränsning av 

verkligheten utan en metodologisk brist. Zohar menar att medvetandet är verkligt och finns där 

och argumenterar för att våg-partikeldualiteten är en del av detta och en inneboende del av all 

materia. För Capra är själva medvetandet en begränsning, det vill säga allt kan inte förstås och det 

finns något utöver detta medvetande. För Zohar är medvetandet själva möjligheten och hon 

sympatiserar inte alls med Capras metafysiska upplösning av verkligheten. 

Capra och Zohar rör sig dock båda inom samma område och tar upp samma exempel från 

kvantfysiken. De rör sig runt samma resonemang och runt samma viktiga frågor, perspektiv och 
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kontroverser som finns inom kvantfysiken. Exempel är motståndet mot en idéhistorisk 

utvecklinglinje från Platon, Newton, Descartes med flera, för att följa upp med kvantfysikens 

viktigaste huvudteorier med Max Planck och "kvantskutten", Heisenbergs osäkerhetsrelation, 

Einsteins relativitetsteori, Bohrs atommodell, partiklars dubbelnatur, det vill säga hur de beter sig 

som både vågor och partiklar, tiden och rummets oändliga utsträckning, hur partiklar inte är 

biljardbollar eller solida fasta objekt utan även integrerade dynamiska vågor och även mycket 

annat. Det är främst skillnaden i hur de använder idéhistoriska referenser men även kvantfysiken 

som utgör olikheterna dem emellan. Men om båda Capra och Zohar alltså använder samma 

kvantfysik men på olika sätt och kommer fram till olika slutsatser, hur kan man då lita på 

giltigheten i deras slutledningar? Detta är ett allmänt problem som uppkommer när man använder 

naturvetenskap överhuvudtaget och försöker överföra det huvudsakliga matematiska språket som 

verkar där till mer lättbegripliga modeller, teorier och hypoteser. Som jag nämner i bakgrunden 

och teoriavsnittet för new age, men även i början av undersökningen när jag kort redogör för 

fysikens tao, är att kvantfysiken i dessa böcker enbart är en överföring som genererar vaga 

bildspråk som egentligen inte säger så mycket om kvantfysik. Böckerna gör inte de ursprungliga 

kvantfysiska modellerna, teorierna och hypoteserna rättvisa. Dessutom finns det en annan kritik 

som rör tidsaspekten. Eftersom kunskaper inom fysik hela tiden revideras och utvecklas så 

kommer denna kunskap inte vara densamma som den Capra drar paralleller till, det vill säga 

österländsk visdom eller i Zohars fall kvantfysikens applicering på medvetandet. Intressant är att 

Capra faktiskt diskuterar detta i fysikens tao. Tidsaspekten tror jag inte att någon av dem skulle ha 

något problem med eftersom Capra menar att fysiken kan komma fram till nya rön utan att 

grundläggande "sanningar" om verklighetens natur rubbas och skulle därmed hänvisa till 

österländsk kunskap. Capra säger även att medvetandet är en illusion och därför aldrig kan förstå 

mer än att allt är dynamiskt och föränderligt, inklusive fysiken. Zohar å andra sidan skulle 

erkänna tidsaspekten som nyttig och som något som förbättrar mätmetoderna men skulle också 

hålla fast vid grundläggande "sanningar" kring kvantfysiken och den allmänna brytningen med 

gamla västerländska modeller. Capra diskuterar, och det är faktiskt en av hans grundläggande 

teser, att det inte går att överföra kvantfysisk verklighet till vardagen lika lite som det går att 

överföra mystiska erfarenheter till ett gemensamt språk. Capra är väldigt väl medveten om detta 

och tar upp detta på ett djupgående och reflexivt sätt. Men vad tycker han då egentligen att han 

visar eller belägger med boken fysikens tao, eller blundar han till sist för problemet? Han jämför 

endast svaga metaforer med andra svaga metaforer men ändå menar han att det går att jämföra 

eller dra paralleller mellan kvantfysik och österländsk idétradition. Tydligt är det i alla fall att han 

inte löser detta problem och låter det förbli osagt. Zohar möter samma problem men diskuterar 
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det inte. För båda författarna blir det självklart att använda kvantfysik för att svara på nya frågor 

som inte rör just kvantfysiken. Av den anledningen är också båda böckerna väldigt mycket new 

age vilket jag tidigare har diskuterat. Man använder sig inte bara av termer, utan även av en hel 

vetenskap för att lösa problem som det inte är meningen att kvantfysiken ska lösa.  

Böckerna fyller således många kriterier för att förstås som böcker inom new age-genren och 

Fysikens tao och Kvantjaget följer varandra väldigt väl när det gäller dessa kriterier. Det blir tydligt 

på flera sätt och jag har diskuterat dem alla i avsnittet för undersökningen, men jag räknar upp 

dem lite hastigt här. Capra och Zohar är emot materialism och delvis för återuppväckandet av 

känsla och intuition. Den moderna världen har gjort oss alienerade från det som betyder något. 

Det moderna samhället har enbart fokuserat på materian och inte anden. Båda är betydelsefulla 

och helst vill de bryta dikotomin som finns dem emellan. Istället bör vi tänka oss världen, 

verkligheten och oss själva med holistiska tankar. Alla är en del av allting, det finns något som 

länkar oss samman, inte bara människor emellan utan även hela kosmos. Det som förenar oss är 

inte en traditionell gudsprincip, utan en form av kraft eller energi. Denna energi finns latent i 

både naturen och människan. Allt är egentligen detsamma. Det går egentligen inte att skilja 

mellan materia och energi eller att skilja dessa från oss. Därför existerar allting i både nuet, 

dåtiden och framtiden och existensen blir inte lika självklar som ett eget orubbligt väsen eller 

essens. Tingen existerar därför inte för oss som statiska singulära objekt. Gammal visdom från 

österlandet har visat på detta sedan tidigare, men nu kan naturvetenskapliga termer (som är vaga 

och frånkopplade sitt sammanhang) visa på samma innebörder. Något är fel och vi kan göra 

någonting åt det. Allt som allt passar dessa böcker väldigt väl för en sekulariserad, globaliserad 

och individualiserad kultur. De ingår i en marknad som erbjuder ett smörgåsbort av olika rätter 

att välja mellan. Det finns ingen organiserad sammanslutning utan enbart lokala rörelser som kan 

verka lokalt, men som spridda idéer globalt. Capra och Zohar, personerna bakom dessa böcker, 

är enskilda individer som anser att saker och ting är fel och därför använder de sig av idéer från 

ett ämne de kan för att skapa meningsfulla berättelser för människor. Dock är det svårt att 

precisera för vad new age är för något eftersom det är en väldigt bredd genren. Vilket leder till att 

man skulle kunna säga att det mesta är new age vilket också är en rättvis kritik. Jag har själv 

redovisat en bredd definition när jag har redogjort för genren new age. Samtidigt som jag har valt 

en någorlunda fast teoretisk ram när jag lånat Hammers flygfoto över new age. Problemet ligger 

främst inneboende i själva fenomenet new age, som kan ta sig uttryck i många olika former och 

därför kan "nästan vadsom helst" betraktas som new age. Jag hoppas dock jag har visat på de 

specifika aspekter som gör detta material till new age och att böckerna skiljer sig mycket från 

annan litteratur och faktiskt tillhör genren jag frågade efter.  
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Om vi går vidare till fjärde frågeställningen så visar det sig att ingendera av deras böcker på ett 

självklart sätt fyller kraven för att betraktas som en myt. Myten är inte en osanning, myten är en 

berättelse om något viktigt. Den enklaste definitionen fyller de båda, eftersom det är väldigt lätt 

att tolka vad som helst som viktigt. En av de viktigare berättelserna de har att berätta är att den 

västerländska idétraditionen har haft fel. Det vill säga att den samlade erfarenheten och 

kunskapen från västerländsk idétradition inte gjort oss lyckligare utan enbart dragit oss bort från 

vårt sammanhang. Capra och Zohar visar genom kvantfysiken att det finns andra alternativ. Att 

kvantfysiken bryter med vana föreställningar om både ting och fenomen. På det sättet lyckas de 

båda ge oss nya ontologiska perspektiv som kan förklara det outgrundliga universum. Därför kan 

vi uppfatta deras berättelser som en form av metaberättelser som tar upp "allting" genom att 

nämna det minsta; det vill säga kvantfysiken som sysslar med de minsta beståndsdelarna får ett 

förklaringsvärde utöver fysikens värld och går i deras mening att applicera på hela verkligheten. 

Men de lyckas inte applicera denna kvantfysik fullt ut på verkligheten, på frågor som rör varför 

och på frågor som rör det humana, på sociala frågor som rör samhället och hur man bör leva det 

rätta livet och vad som väntar oss utanför detta liv. Zohar har större fokus på att sätta individen i 

centrum och att applicera kvantfysiken på människan och hennes villkor. Medan Capra bara gör 

det till viss del. Därför kan man inte se Capra och Zohars böcker som dynamiska berättelser med 

ett händelseförlopp som hjälper oss i våran vardag. De är alldeles för knapphändiga och ger oss 

enbart ett betraktelsesätt av universum. Inte hur universum kan hjälpa oss.     
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17. Sammanfattning 
Denna studie handlade om kvantfysik och på vilket sätt kvantfysik kan förstås inom ett religiöst 

perspektiv. Närmare sagt om kvantfysik kan användas inom new age-genren och hur detta görs. 

Samt om kvantfysik kan användas för att skapa den moderna myten. I de två första 

frågeställningarna redogjorde jag för innehållet med avseende på vilka religiösa, filosofiska och 

vetenskapliga idéer och referenser som förekommer. Överlag används mycket referenser från 

östasiatisk filosofi, religion och tradition. Men mycket kommer också från västerländsk 

idétradition med början i antikens Grekland, för att sedan främst rikta fokus på Newton och 

Descartes tankar. Avslutningsvis används naturligtvis också rön från kvantfysiken och referenser 

från ledande personer inom ämnet. Idéerna från östasiatisk filosofi, religion och tradition, 

västerländsk idétradition samt kvantfysiken är ganska grundläggande och allmänna med några få 

undantag. Det är applicerandet av dessa som är nytt, mer radikalt och spektakulärt och ibland 

även abstrakt och svårt. I tredje frågan redogjorde jag för om böckerna bör klassificeras inom 

new age-genren vilket jag också kom fram till att de borde. Främst för att kriterier inom frågor 

som rör materialism, holism, dualism, dynamik, kraftprincip, evighet, oförstörbarhet, språkliga 

begränsningar, medvetandet, fragmentering, alienation, österlandet kontra vetenskap, 

västerlandets idétradition som negativ barriär, kvantfysik som meningsfull berättelse etc. 

förekommer. I fjärde frågeställningen frågade jag om böckerna kan förstås som myter eller fylla 

funktioner av myter. Jag kom fram till att de fyller mytiska funktioner när det gäller det metafysiska 

kravet men inte när det gäller den sociala eller pedagogiska funktionen. Främst för att böckerna är 

anpassade för att härleda svar ur kvantfysiken vilket därför inte lämnar tillräckligt utrymme och 

även flyttar fokus från människan i hennes sociala miljö. Slutligen har jag gjort en del jämförelser 

böckerna emellan och kommit fram till att de har olika uppfattningar om hur kvantfysiken kan 

användas och vad upptäckterna leder till för filosofisk ståndpunkt. Capra menar att kvantfysiken 

bekräftar österländska tankar om tingen och fenomenens dynamiska karaktär och ömsesidighet, 

vilket Zohar håller med om. Men Capra går också längre och säger att det inte existerar någon 

"absolut kunskap" i denna värld vilket Zohar menar att det gör genom att även på medvetandets 

kvantnatur och dubbla aspekt som både våg och partikel.       
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