MYSTISKE BETRAKTNINGER
KRITIKK AV MASTEROPPGAVE
HJERNE, SINN, BEVISSTHET OG DEN MYSTISKE OPPLEVELSE
MARYANNE BERG-HANSEN, MA.
Av Emilie Mathilde Østerby Strandenæs

B

egrepet «mystikk», eller «mystisk erfaring», ble introdusert på 1500-tallet, men innbefatter hendelser og
fenomener som har vært dokumentert innenfor en rekke
forskjellige kulturelle og religiøse fellesskap også før dette.
Ordet «mystikk» stammer fra det greske verbet myein,
som kan oversettes med «å lukke», og dette wkan gi oss
en god innfallsvinkel i hva vi mener når vi snakker om
mystisk erfaring. Mystiske erfaringer er et møte med noe
som opprinnelig er skjult for den som erfarer. I masteroppgaven Hjerne, sinn, bevissthet og den mystiske opplevelse tar
Maryanne Berg-Hansen utgangspunkt i en smal1 definisjon av begrepet, fra Stanford Encyclopedia of Philosophy:
A (purportedly) super sense-perceptual or sub sense-perceptual unitive experience granting acquaintance of realities or
states of affairs that are of a kind not accessible by way of
sense-perception, somatosensory modalities, or standard introspection. (Sitert i Berg-Hansen 2011:9)

Denne definisjonen tydeliggjør grunnlaget vårt for å snakke om en felles gruppe av mystisk erfaring: opplevelser av å
forenes med en virkelighet som befinner seg utenfor de aspektene ved verden vi vanligvis har kontakt med. Som regel beskriver mystikeren en forening med en helt konkret
guddommelig størrelse: Den kristne mystikeren beskriver
en forening med Kristus, mens den hinduistiske mystikeren opplever en forening med Brahman. Den høyere realiteten beskrives altså svært forskjellig innenfor forskjellige
tradisjoner, men felles for beskrivelsene er at den har en
mer grunnleggende ontologisk status enn den hverdagslige
virkeligheten vi hele tiden er bevisst. Beskrivelser av slike
fenomener bærer flere kvalitative likheter, på tvers av religioner. Mystisk erfaring klassifiseres dermed som en egen
type erfaring, på grunnlag av at det er en rekke fellestrekk
ved mystikernes beskrivelser av opplevelsen av den mystiske
erfaringen. Ikke på grunnlag av hvilken realitet mystikerne
hevder å erfare.
I sin masteroppgave tar Berg-Hansen utgangspunkt i
en todelt problemstilling:
Er den mystiske erfaring en universal opplevelse som alle
mennesker potensielt kan erfare? Og kan den mystiske erfaring forklares reduksjonistisk? Det vil si, kan den mystiske

erfaring forklares, og fremkalles, av prosesser i vår fysiologi
og mentale struktur eller er mystikeren i kontakt med noe
utenfor seg selv? I tilfelle hva? (Berg-Hansen 2011:2)

Forfatteren gjør det tydelig at hun ønsker å argumentere
for det første utsagnet. Dette gjør hun med ved hjelp av
religionsfilosofen Walter Terrance Stace. Han formulerte i
boken Mysticism and Philosophy en kjerne av kjennetegn
ved mystiske erfaringer, som Berg-Hansen siden ønsker
å forene med et fysiologisk rammeverk konstruert av legen Lawrence Newberg, psykiateren Eugene D’Aquili og
vitenskapsjournalisten Vince Rause. Med utgangspunkt i
Staces kjerne av kjennetegn og dette fysiologiske rammeverket, ønsker Berg-Hansen å vise at mystiske erfaringer
primært er fysiologiske tilstander. Men hun mener ikke
med dette å argumentere for et fullstendig reduktivt syn på
mystiske erfaringer. Hun ønsker også å argumentere for at
de kan gi en erkjennelse av, og til og med en forening med,
en høyere realitet. Avslutningsvis gjør hun seg noen betraktninger om hva slags type høyere realitet vi kan komme kontakt med gjennom å oppnå de forskjellige stadiene
av den fysiologiske tilstanden hun hevder mystikeren er i
ved mystisk erfaring.
Berg-Hansens metodologiske utgangspunkt er altså
i noen grad reduksjonistisk. Det er ens mentale tilstand
som er grunnlaget for at den mystiske erfaringen oppstår,
ikke en ytre størrelses inngripen.
Men samtidig er det mulig å komme Det er ens metale
i kontakt med noe ytre gjennom å tilstand som er
befinne seg i denne mentale tilstan- grunnlaget for at den
den. Når Berg-Hansen argumenterer
mystiske erfaringen
for mystiske erfaringers universalitet,
argumenterer hun også for at de er oppstår, ikke en ytre
erfaringer av det samme, uavhengig størrelses inngripen.
av hvilken religiøs tro man måtte ha.
Hun ønsker ikke bare å påpeke hvordan erfaringene kan
sees under ett, i at det hefter avgjørende likheter ved beskrivelsene av dem. Hun argumenterer også for at dette gir
grunn til å tro at erfaringene er erfaringer av den samme
høyere realiteten.
Berg-Hansen har med andre ord et perennialistisk utgangspunkt: Hun hevder at de forskjellige guddommene,
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slik de er beskrevet innenfor forskjellige religiøse fellesskap, egentlig er utrykk for det samme. Denne antagelsen
vil møte motstand på flere hold. Skal vi akseptere BergHansens argumentasjon senere i oppgaven, blir vi nødt til
å akseptere en rekke ufalsifiserbare, tungvektige metafysiske påstander knyttet til personlig religiøs oppfatning.
Oppgaven beveger seg langt inn i metafysikkens og religionsfilosofiens verden. Faktisk beveger den seg helt inn
i spørsmål om personlig tro. Dette er også grunnlaget for
Berg-Hansens prosjekt: I innledningen gir hun poetiske
beskrivelser av hvordan eksistensielle spørsmål og religiøse
funderinger ledet henne inn i filosofien. Berg-Hansens
masteroppgave befinner seg dermed på siden av moderne
akademisk filosofi, der rent personlige og subjektive vurderinger omkring eksistensielle og metafysiske spørsmål har
liten plass. For leseren kan dette likevel være en fornøyelig
side ved oppgaven, og det gjør at den ikke nødvendigvis
innehar noen streng faglig profil. Forutsatt at vi velger å
lese den på dens egne premisser er ikke dette en alvorlig
feil med oppgaven.
Når det perennialistiske utgangspunktet for en universell tolkning av mystisk erfaring er på plass, blir målet
til Berg-Hansen som nevnt å vise hvordan mystiske erfaringer egentlig er uttrykk for et menneskes opplevelse av
en fysiologisk tilstand. Mystikere har opp igjennom tiden
beskrevet den mystiske erfaringen som en berørthet, som
en måte å komme i kontakt med en aktiv berører utenfor
subjektet på. Men dette er vanskelig forenelig med BergHansens innledende tanker, ettersom det er den mentale
tilstanden til subjektet for den mystiske erfaringen som
skaper erfaringene. Det er altså ikke slik at noe ytre kommer til subjektet, men heller slik at subjektet, gjennom å
være i en gitt mental tilstand, blir bevisst en høyere realitet.
Dette poenget har en rekke implikasjoner for hva denne
høyere realiteten kan være. Berg-Hansen ser til Staces tanker om dette.
Stace formulerte som nevnt en kjerne av kjennetegn
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ved mystiske erfaringer. Formålet med dette var å vise at
beskrivelser av mystiske erfaringer har så omfattende fellestrekk at de må forstås som erfaringer av det samme. I
forlengelsen av dette ønsket Stace også å argumentere for
erfaringenes objektivitet. Dersom tilstrekkelig mange hevder å oppleve en høyere realitet gjennom mystiske erfaringer, hevdet Stace at dette var grunnlag til å tro at mystiske
erfaringer er reelle erfaringer av noe. Denne argumentasjonen baseres på at det er konsensus som begrunner vår kollektive oppfatning om at den ytre verden eksisterer. Vi er
enige om at trær finnes, ettersom tilstrekkelig mange av oss
hevder å erfare dem. Dermed mente Stace at mystikerne
antakelig har rett i at en høyere realitet eksiterer, dersom
det fantes tilstrekkelige mange samsvarende beskrivelser
av dette (Berg-Hansen 2011:14). Dette virker imidlertid som et uttrykk for en nokså merkelig argumentasjon.
Mystikerne virker simpelthen ikke å være mange nok til å
gjøre denne argumentasjonen gyldig.
Introvert og ekstrovert erfaring
Stace henviser til to forskjellige former for mystisk erfaring, nemlig introvert og ekstrovert. Beskrivelsene av
disse to formene deler sentrale kjennetegn. De oppleves
som uutsigelige, paradoksale og hellige (Berg-Hansen
2011:16), men skiller seg fra hverandre når det kommer
til opplevelsen av ens selv under den mystiske erfaringen.
Innenfor den ekstroverte mystiske erfaring beholder man
sin selvfølelse i foreningen med en høyere realitet. I en introvert mystisk erfaring går man derimot totalt opp i det
erfarte. Introvert og ekstrovert mystisk erfaring er altså
Staces eget terminologiske rammeverk for å beskrive skillet mellom Unio Mystica (ekstrovert) og Absolute Unitary
Being (introvert). Den første typen erfaring er forbundet
med de monoteistiske religionene. Disse erfaringene innebærer at subjektet opplever en ekstrem visshet omkring, og
nærhet med, en konkret religiøs størrelse, som for eksempel Kristus. Den siste er derimot noe vi knytter til østlige
religiøse tradisjoner. Disse erfaringene virker å innebære
en slags «tom» kontemplasjon. Subjektet mister seg selv,
og sine oppfatninger om både tid og rom, i foreningen
med noe annet (Berg-Hansen 2011:17–18).
Stace hevdet at alle mystiske erfaringer egentlig er uttrykk for erfaringer av den siste typen. En hver beskrivelse
av Unio Mystica er egentlig kun en beskrivelse av Absolute
Unitary Being, tilpasset for å stemme overens med en monoteistisk religionsforståelse. Innenfor kristendom ville
det for eksempel virke problematisk å si at subjektet for
en mystisk erfaring mistet seg selv og «gikk opp i» Kristus.
Dette kan jo tolkes som en form for panteisme. I følge

Stace er det altså frykten for å bli stemplet som kjettere
som gjør at mystikere innenfor vestlige tradisjoner hevder
å bevare seg selv i møte med guddommen (Berg-Hansen
2011:25).
Det Berg-Hansen ønsker å trekke frem fra Staces argumenter om at det kun finnes en type mystisk erfaring, er
hans tanker om hva den mystiske erfaringen kan sette oss i
kontakt med. Han grunnlegger denne tanken i et naturalistisk prinsipp. Dette prinsippet går som følger:
We assume, at least as a methodological postulate, the universality of the reign of law in nature. This means that all
macroscopic existence and events occurring in the space-time world are explicable without exception by natural causes.
(Sitert i Berg-Hansen 2011:11)

Dette begrenser mulighetene for hva den høyere realiteten kan være. Prinsippet utelukker enhver form for guddommelig transcendens. Det er ikke slik at mystikeren
kan komme i kontakt med noe som finnes utenfor denne
verden.2 Mystikeren kan nemlig ikke bevege seg «ut av»
rom-tiden. Ei heller kan noe utenforliggende bevege seg
inn i den. Så Stace må vise hvordan mystisk erfaring kan
innebære en erkjennelse av en høyere sannhet, når den
høyere sannheten ikke kan befinne seg utenfor vår verden.
Og dette gjør han som nevnt ved å trekke frem den introverte mystiske erfaring, Absolute Unitary Being. Det er
nemlig gjennom å tømme sinnet at subjektet erfarer en
forening med den høyere realiteten. Dette kaller Stace det
universelle selv (Berg-Hansen 2011:17).
Meditasjon og den høyere enhet
Berg-Hansen holder fast ved Staces tanke om at det er
denne høyere realiteten mystiske erfaringer kan sette oss
i kontakt med. Og det er gjennom å miste seg selv at subjektet kan erfare den. Det universelle selv er med andre ord
noe som alltid er til stede, men skjult for oss, med mindre
vi legger fra oss all bevissthet om andre ting. Berg-Hansen
er samtidig uenig med Stace i et sentralt punkt, nemlig at
det kun finnes en form for mystisk erfaring.
Hun ønsker å opprettholde et skille mellom Unio
Mystica og Absolute Unitary Being, selv om hun aksepterer Staces naturalistiske prinsipp og mystiske erfaringers
universalitet. Hun hevder at mystiske erfaringer kan oppleves forskjellig for de forskjellige mystikerne, selv om disse
erfaringene har opphav i, og innebærer erkjennelse av, det
samme. Dette gjør hun ved å peke til den tidligere nevnte
fysiologiske analysen. På grunnlag av analysen hevder hun
at et subjekt kan oppleve det universelle selv, uten å måtte
tømme sinnet slik Stace tenker seg dette. Denne analysen
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innebærer nemlig en tanke om at det finnes flere måter å
tømme sinnet på.
I boken Why God Won’t Go Away, presenterer Andrew
Newberg, Eugene D’Aquili og Vince Rause et fysiologisk
rammeverk for å forstå mystisk erfaring. De tenker primært på mystisk erfaring som noe et subjekt kan oppnå
gjennom meditasjon. Dette er forenelig med Staces og
Berg-Hansens analyse av mystisk erfaring som et resultat
av subjektets egen tilstand, heller enn av en ytre berører.
Det er to sentrale former for meditasjon som trekkes frem
i denne forskningen, nemlig en aktiv og en passiv form
(Berg-Hansen 2011:19).3 Den passive formen for mediasjon tar utgangspunkt i et subjekts intensjon om å tømme
sinnet for «alle tanker, følelser og persepsjoner» (BergHansen 2011:19). Når subjektet fokuserer på dette, minker antall inntrykk i hjernens orienteringssenter. I tillegg
aktiveres, gjennom en slags nevrologisk resonans, både
opphisselsesmekanismer og beroligende mekanismer. Når
begge disse mekanismene når sine toppunkt, skjer «en eksplosjon av frenetisk nevrologisk aktivitet» og både høyre
og venstre orienteringsområde blir totalt blokkert for inntrykk (Berg-Hansen 2011:19). Betydningen av dette er
ifølge Berg-Hansen at hjernen ikke har noen mulighet til
å orientere seg i tid og rom. Dette medfører at grensen
mellom selvet og omgivelser viskes ut, og at «sinnets persepsjon av selvet blir grenseløst» (Berg-Hansen 2011:21).
Opplevelsen av denne fysiologiske prosessen vil altså være
en opplevelse av å være forenet med sine omgivelser, å gå
opp i noe annet. Det er denne nevrofysiologiske prosessen
som underligger introvert mystisk erfaring, eller Absolute
Unitary Being.
Den aktive formen for meditasjon medfører en fysiologisk tilstand som kan oppleves lignende, ifølge Newberg,
D’Aquili og Rause. Men her oppstår den gjennom andre
prosesser enn ved den passive meditasjonen. Aktiv meditasjon tar utgangspunkt i at et subjekt «tømmer sinnet»
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gjennom et totalt fokus på en bestemt størrelse. Eksempler på
denne typen meditasjon kan være en kontemplasjon over
Kristus gjennom å rette bevisstheten mot et kors, et ikon
eller andre religiøst signifikante symboler. Denne totale
konsentrasjonen medfører også en aktivering av strukturer
som kontrollerer opphisselse og beroligelse. I kontrast til
passiv meditasjon, medfører aktiv meditasjon at det ene
orienteringssenteret blokkeres, slik at subjektet mister
selvfølelsen, mens det andre orienteringsområdet oppnår
et større fokus på objektet for meditasjonen. Subjektets
selvfølelse svekkes, samtidig som fokuset for kontemplasjonen forsterkes. Objektet hjernen fokuserer på blir det
eneste den kan orientere seg etter, også i dannelsen av en
romlig forståelse av seg selv. Dette medfører at subjektet
opplever seg selv som spatialt sammenfallende med objektet for meditasjonen. Dersom man fokuserer på Kristus er
han det eneste orienteringspunktet, og hjernen plasserer
dermed seg selv sammen med Kristus.
Disse to formene for meditasjon stemmer godt overens med et skille mellom Absolute Unitary Being og Unio
Mystica. Newberg, D’Aquili og Rause argumenterer altså
for at disse to typene mystisk erfaring egentlig har sine
respektive meditasjonsteknikker knyttet til seg. Men samtidig innebærer begge å tømme sinnet. Forskjellen er at den
aktive meditasjonen innebærer å gjøre dette for å holde et
totalt fokus på et konkret noe. Denne fysiologiske analysen er ment å vise at de to formene for mystisk erfaring,
Absolute Unitary Being og Unio Mystica befinner seg
innenfor det samme fysiologiske kontinuum. De er uttrykk
for lignende prosesser i de samme strukturene i hjernen.
Denne fysiologiske tolkningen av mystisk erfaring har ingen direkte implikasjoner for hva
For å si mer om hva det objektet for mystisk erfaring er.
betyr å tømme sinnet, Men den impliserer at mystiske erog den universelle faringer er universelle, ettersom de,
bevissthet, lager Berg- om vi skal redusere dem til deres
kausale utgangspunkt, er fysioloHansen så å si sitt eget
giske tilstander i hjernen som er tilbevissthetsfilosofiske gjengelige for enhver. Berg-Hansen
rammeverk. argumenterer videre for at dette
impliserer at de også er erfaringer
av det samme, nemlig erfaringer av å være i nevrofysiologisk
tilstand x eller y. Disse tilstandene innebærer at vi kommer
i kontakt med dette universelle selv, ved å tømme sinnet,
enten gjennom meditasjon over et bestemt objekt, eller
gjennom å fjerne oss fullstendig fra alle oppfatninger om
verden. Dette er et interessant perspektiv, men dog nokså
vanskelig å få grep om. For eksempel er det grunn til å
stille spørsmål ved hva begrepet «sinn» egentlig skal bety
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her. Hva betyr det egentlig at vi «tømmer sinnet»? Og
hva er egentlig et «nevrologisk kontinuum»? Det er ikke
nødvendigvis slik at vi kan si at to fysiologiske prosesser
nødvendigvis er like i noen relevant forstand, selv om de
oppstår i de samme fysiske strukturene i hjernen.
For å si mer om hva det betyr å tømme sinnet, og den
universelle bevissthet, lager Berg-Hansen så å si sitt eget
bevissthetsfilosofiske rammeverk. Hun foretar en inndeling av menneskets mentale evner, i hjerne, sinn og bevissthet. Vi har altså både et sinn og en bevissthet som
må sees uavhengig av hjernen vår. Men vi må huske at
Berg-Hansen allerede har formulert et naturalistisk prinsipp. Det er dermed grunn til å forstå henne dit hen at
både sinn og bevissthet er kausalt grunnlagt i hjernen. I
diskusjonen av dette hadde det vært en fordel om hun
plasserte sitt begrepsapparat i sammenheng med moderne
bevissthetsfilosofiske termer. Noe slikt finnes dessverre
ikke i oppgaven Berg-Hansen har ikke noe vitenskaplig
belegg for inndelingen hun gjør, og betraktningene hennes omkring hjerne, sinn og bevissthet er av denne grunn
ganske vanskelige å få tak på.
Berg-Hansen hevder at sinnet vårt er det som «gjør
oss i stand til å tenke, føle og erfare verden og gjør oss
distinkt menneskelige» (Berg-Hansen 2011:49). Slik jeg
forstår dette er alle oppfatninger om verden, alle de tanker
som uttrykker påstander, knyttet til sinnet. Forfatteren
hevder at det er mulig å ha bevissthet, uavhengig av dette
sinnet. Dette skjer under en mystisk erfaring. Mystikeren
har ingen oppfatninger om verden, men bevarer allikevel
bevissthet. Berg-Hansen beskriver dette slik:
Individet har kvittet seg med det empiriske ego. Det vil si
alle tanker, emosjoner, resonneringsprosesser og alle typer
sansning (begge hjernehalvdelers karakteristika). Dette innebærer at det rene ego som vanligvis er skjult for oss kommer
fram i lyset og er det som holder det empiriske egos bevissthetsstrøm sammen. (Berg-Hansen 2011:49–50).

Skal vi tro dette har vi altså et «rent ego» som eksisterer
uavhengig av alt innhold, alle oppfatninger, i sinnet vårt.
Dette må forstås som en slags «tom enhet hvor individet
eksisterer i væren uten sanselig påvirkning, tanker og følelser» (Berg-Hansen 2011:50). Videre postulerer BergHansen at det er dette «rene ego» som er vårt mest opprinnelige selv. Når mystikeren, gjennom den mystiske erfaring, kun er sitt «rene selv», har mystikeren «ren bevissthet». Det er da subjektet erfarer den universelle bevissthet,
eller den fundamentale bevissthet, som Berg-Hansen velger
å kalle den.
Den fundamentale bevisstheten er verken subjektiv
eller objektiv. Med dette menes at den ikke eksisterer i
subjektet, men heller ikke eksister i seg selv, utenfor objektene. Slik jeg forstår dette, eksisterer den ikke uten at et
subjekt erfarer den. Den er offentlig tilgjengelig, et hvert
menneske kan ta del i denne bevisstheten. Slik jeg forstår
Berg-Hansen er fundamental bevissthet altså en slags tilstand av bevissthet som er kollektiv. Fundamental bevissthet er en slags menneskelig væren i seg selv. Mystikeren
oppnår en bestemt fysiologisk tilstand, og kan med dette
bli bevisst det å være til, i sin aller mest fundamentale
form. Denne fundamentale bevisstheten som mystikeren
kan erfare er transcendent i og med at den eksisterer uavhengig av enkeltindivider, men den eksisterer ikke utenfor tid og rom, ettersom den må manifesteres i individer.
Den fundamentale bevissthet kan forklares ut i fra BergHansens og Staces naturalistiske prinsipp. Den er ikke
overnaturlig, men heller en fundamental måte å forstå den
naturlige verden på.
Etter å ha gjort seg disse tankene om den fundamentale bevissthet ønsker Berg-Hansen å si noe om hva det fysiske grunnlaget for en slik bevissthet kan være. Dette gjør
hun ved å peke til kvantemekanikken. Kvantemekanikk
er et fysisk rammeverk som kan brukes til å beskrive verdens fysiske konstitusjon på et mikroskopisk nivå. Men
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Berg-Hansen trekker betydningen av denne teorien videre.
Hun hevder at energi og bevegelse på mikroskopisk nivå –
kvarker, elektroner og protoner – er uttrykk for den fundamentale bevissthet. Hun hevder at kvantemekanikken faktisk innebærer en slags strøm av bevisst energi, og at denne
strømmen er den fysiske verdens mest fundamentale konstitusjon (Berg-Hansen 2011:62–70). Hun sammenstiller
denne med den fundamentale bevissthet, og hevder videre
at ethvert begrep om Gud og guddommelige størrelser kan
reduseres til denne fundamentale bevisstheten:
Mystikere er overbevist om at de erfarer en høyere virkelighet
enn vår materielle verden. Eller som kvantemekanikken sier;
et ubundet, uendelig og grenseløst energifelt av vibrerende
informasjon. Denne floden av energi har de samme egenskaper som tillegges Gud eller Atman-Brahman eller det Ene,
alt ettersom hvilken trosretning man tilhører. (Berg-Hansen
2011:70)

Denne fundamentale bevisstheten hevder hun så at kan
gis en primær ontologisk status. Den er nemlig den mest
grunnleggende måten å forstå verdens fysiske konstitusjon
på, og representerer altså en høyere, eller mer primær, realitet. Med dette har Berg-Hansen fullført sitt prosjekt og
gitt et helhetlig rammeverk for analyse av mystisk erfaring:
Den mystiske erfaring kan faktisk forene mystikeren med
en høyere sannhet. For den mystiske erfaring er en mental
tilstand, som gjør at vår bevissthet blir en del av en fundamental bevissthet. Og denne fundamentale bevisstheten er
verden i sin mest grunnleggende form.
Flere av disse stegene er problematiske og vanskelige
å få grep om. For det første er det særdeles viktig ikke å
tilskrive kvantemekanikken mer meningsinnhold enn teorien innebærer. Berg-Hansen hevder
Det er simpelthen ikke greit å til- at kvantemekanikken
skrive kvantemekanikk i seg selv en
faktisk innebærer en
slags religiøs dimensjon. Det er høyst
nødvendig å vurdere Berg-Hansens slags strøm av bevisst
tanker som subjektive oppfatninger energi, og at denne
omkring teorien, og ikke forstå det strømmen er den
hun sier som direkte implikasjoner
fysiske verdens mest
av den. Teorien er i seg selv fullstendig uavhengig av slike religiøse be- fundamentale
traktninger som Berg-Hansen hevder konstitusjon.
den medfører.
For det annet innebærer Berg-Hansens argumentasjon
en svært reduktiv holdning til religion. Troen på en mikroskopisk energistrøm er ikke ekvivalent til noe man finner
innenfor for eksempel kristendom. Religionen innebærer
så mange flere konkrete dogmer. Å tro at det finnes et «noe
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mer», en eller annen høyere sannhet, er ikke det samme
som å ha en konkret religiøs overbevisning. Religion innebærer, som regel, troen på bestemte skrifter og regler som
reelle uttrykk for det guddommelige, så vel som troen på
historiske hendelser og personer. Det virker som om BergHansen ikke tar stilling til dette, når hun hevder at «Gud»,
slik dette begrepet har vært omtalt innenfor alle mulige religiøse tradisjoner, kan reduseres til en strøm av energi. En
strøm av energi er på sett og vis ikke nok til å fylle Guds
plass, verken med tanke hvilke attributter denne strømmen av energi har, eller hva den har kapasitet til å tilføre
menneskets liv.
Konklusjon
Maryanne Berg-Hansens masteroppgave er likevel interessant lesning. Den frembringer spørsmål som befinner
seg på siden av moderne akademisk virksomhet, innenfor
tema som befinner seg på den akademiske og vitenskapelige dagsorden. Hun har en kreativ holdning til problemstillingene hun fremlegger. Språket i oppgaven er fritt og
lite fagterminologisk, og hun benytEn strøm av energi er
ter til og med egenkonstruerte ilpå sett og vis ikke nok lustrasjoner i teksten. Denne åpne,
til å fylle Guds plass, skjønt spekulative og subjektive
verken med tanke holdningen, er tekstens styrke så
hvilke attributter vel som akilleshæl. Hun grunnlegger oppgaven i spørsmål av en svært
denne strømmen av personlig art, og beskriver hvordan
energi har, eller hva eksistensiell fundering og religiøs
den har kapasitet til å søken ledet henne inn i spørsmålene
tilføre menneskets liv. om hva mystisk erfaring er. Dette
betyr at vi må holde et kritisk blikk
til allmenngyldigheten i Berg-Hansens slutninger. Ofte
kan det virke som personlig tro og overbevisning leder til
konklusjonene i oppgaven, heller enn logisk argumentasjon eller empirisk grunnlag. Oppgaven blir da i større
grad en personlig religiøs og metafysisk tekst enn et arbeide som nøkternt tar for seg mystisk erfaring. På grunnlag
av dette kan den virke useriøs og betvilelig. Samtidig er
det også slik at temaet mystisk erfaring kan trenge en personlig vurdering uavhengig av bestemte tradisjoner. Disse
erfaringene innebærer som nevnt møtet med noe utenfor
vår hverdags overflate. Og slik sett kan det være nødvendig å ha forskjellige analyser av disse fenomenene, analyser som beveger seg utenfor den tradisjonelle akademiske
virksomheten.
Berg-Hansens tanker om væren, selv og bevissthet
er nokså langt utenfor det vanlige. For meg synes hun å
foreta en rekke inndelinger som til syvende og sist er ar70
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bitrære. De er mulige perspektiver, men det finnes ingen
nødvendighet, eller noe vitenskapelig grunnlag, for det
hun hevder. Dette gjelder også tankene hennes omkring
den fysiologiske analysen til Newberg, D’Aquili og Rause.
Denne kan knapt sees som annet enn et svært hypotetisk
og spekulativt rammeverk for å se på mystisk erfaring og
meditasjon.
Kanskje skyldes allikevel dette vilkårlige preget ikke så
mye Berg-Hansens argumentasjon som at hun argumenterer innenfor et område der det først og fremst handler
om å skape de mest velfungerende teoriene, ikke om logisk
nødvendige sannheter og empiriske fakta? På det religiøse
området er vi nødt til å la det ufalsifiserbare og ulogiske
være primitiver; vi velger å tro på metafysiske størrelser,
uten at disse er nødvendige. Skal vi følge Berg-Hansens
argumentasjon må vi også tillate slike steg (uten at vi nødvendigvis må si oss enige i disse antakelsene av den grunn).
Berg-Hansen besvarer de spørsmålene hun stiller i innledningen av oppgaven, og gir et konsistent og helhetlig
rammeverk for forståelse av mystisk erfaring. Konsistent
kanskje fordi det dreier seg om påstander som ikke er falsifiserbare. Men dersom vi kan stille oss åpne for eiendommelige metafysiske slutninger, og subjektive vurderinger
av hvordan mennesket er konstituert, åpner oppgaven
for interessante spørsmål omkring religion, mystisisme og
erfaring.
NOTER
I motsetning til en «vid» definisjon som ikke innebærer at mystiske
erfaringer må være «unitive». Definisjoner av den «smale» typen er de
mest brukte når vi snakker om mystiske erfaringer.
2
Berg-Hansen mener selv at dette prinsippet ikke innebærer å utelukke
eksistensen av noen «Absolutt Gud», som jeg forstår som en utenomverdslig «høyere skapning». Dette er jeg enig i. Men prinsippet synes
å utelukke at mystikeren kan komme i kontakt med denne absolutte
Guden. Den Gud som beskrives innefor de monoteistiske trosretningene er for øvrig utelukket av dette prinsippet, ettersom Guddommelig
transcendens er reelt innenfor tradisjonene.
3
Samtidig er dette problematisk med tanke på beskrivelser av mystiske
erfaringer som ikke innebærer subjektets aktive deltakelse. Mystiske
erfaringer har vært beskrevet som en plutselig «opprykking» fra denne
verden. Berg-Hansen nevner Dr. Jill Bolte-Taylor i sin oppgave. BolteTaylor opplevde et hjerneslag, og beskrivelsen av dette slaget kan
samsvare med de kvalitative beskrivelsene av mystiske erfaringer, så
vel som den fysiologiske analysen til Newberg, D’Aquili og Rause. Et
hjerneslag kan jo knapt sies å innebære et subjekts aktive deltakelse.
Allikevel virker det problematisk å hevde at alle skildringer av mystiske
erfaringer som ikke innebærer et subjekts aktive deltakelse egentlig er
uttrykk for hjerneslag. Men denne problemstillingen diskuterer ikke
Berg-Hansen i oppgaven, og jeg har også valgt å se bort fra den i min
kritikk.
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