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MEDVETEN RUMTID
Jan Pilotti
Kompleterande resedokumet till Människan är en andlig varelse samtal på Resebyrån för Inre
resor 7 sept 2014
Einsteins fyrdimensionella rumtid.
En händelse, t.ex. att bestämma träff, beskrivs med som vad som händer var och när
Var beskrivs i fysiken med tre rumskoordinater relaterade till rummets längd, bredd och
höjd.
När beskrivs med tidpunkt.
Så i fysiken används fyra dimensioner längd, bredd, höjd och tid: vår värld är fyrdimensionell.
Einsteins speciella relativitetsteori visar att rum och tid hänger ihop på ett djupare sätt än vi
uppfattar i vardagen. T.ex. blir föremål kortare och klockor går långsammare när det rör sig i
förhållande till den som mäter. (Men det märks inte i vardagen utan först när vi närmar oss
ljushastigheten, som är 300 000 km/s (7,5 varv runt jorden på en sekund).)
Så tid och rum är relativa, beror på vem som mäter. Men Einstein visade också att det finns
något absolut, som är samma för alla : intervall i rumtiden som kan beskrivas matematiskt.
Vi kan peka i rummets riktningar, längd, bredd och höjd men vi kan inte peka i tidens riktning
så det är svårare att föreställa sig rumtiden direkt. Jämför med hur en platt varelse har svårt att
föreställa sig tre dimensioner (en fin animation se dr Quantum1) . Men låt mig försöka
åskådligöra rumtiden.
Om vi har två klot som krockar och studsar ifrån varandra kan vi rita en bild
som dock blir något ”grötig”

Siffrorna visar läget vid tiden 0, 1,2, och 3
Men om vi ändå ritar tiden utsträckt i rummet som om den vore en rumsdimension och med
klotens lägen vid tiden 1 ”en trappa upp” vid tiden 1 osv. får vi en tydligare bild, en bild av
rumtiden.
TID

I rumtiden existerar alla händelser i klotens kollision på en gång och rumtiden är
oföränderlig.
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Men att rum och tid (mätning av längd och
tid) är relativa, olika för olika observatörer
medan intervall i rumtiden är absoluta,
samma för alla, visar att rumtiden är mer
grundläggande än rum och tid var för sig. I
rumtiden existerar allt som har hänt, allt som
händer och allt som ska hända på en gång.
Det kan åskådliggöras med en endimensionell
tidslinje där varje punkt är hela världen, allt
som existerar vid den tidpunkten.
Men vi upplever det som tredimensionella
kroppar i nuet som ändras i tiden. I fysiken
finns inget nu, så detta måste ha med
medvetandet och hjärnan att göra.
Nära-döden-upplevelser (NDU)
Många som varit nära att dö berättar att det sett hela sitt liv på en gång, som en hel
”sammanhängande bild”:
“Total awareness, I could see everything at the same time and it was not limited by distance
and not limited by time either ... felt as if everything was happening at once.
Past, present and future, it all felt like it was happening simultaneously”.2
Detta kan tolkas som att den fyrdimensionella rumtiden är tillgänglig för direkt upplevelse.
Det kan också förklara att de som haft NDU ofta säger ”det är det verkligaste jag varit med
om men det finns inte ord för att uttrycka det”. Vårt språk innehåller substantiv för
tredimensionella föremål och verb för förändring men inget ord som t.ex. beskriver
ett-frö-stoppas i jorden-en sprirande planta-en blomma.
Sexdimensionell rumtid
Det finns matematiska och fysikaliska skäl att
utvidga den fyrdimensionella rumtiden till sex
dimensioner med tre rums och tre tidsdimensioner3.
Detta kan åskådliggöras med en ”tidslåda” där varje
punkt är en hel möjlig tredimensionell värld.
Kan detta ha med medvetandet att göra i analogi med
tolkningen att personer i NDU kan uppleva den
fyrdimensionella rumtiden?
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Kan Nära-döden-upplevelser vara verkliga?
Det finns också NDU där personer efteråt berättar att de tyckt sig vara utanför sin kropp som
de såg och att de också såg vad som hände och som i flera fall stämmer med det som
verkligen hände4. Dessa upplevelser kan inte bara vara hallucinationer ”hjärnspöken”. Dr
Sabom4 tror att NDU återspeglar en klyvning mellan sinnet (mind) och hjärnan och undrar om
det ändå inte kan vara så att sinnet är själen som kan lämna kroppen och ha upplevelser även
efter döden. Den materialistiske filosofen Hans Rosing erkänner att dessa upplevelser som
stämmer med det som verkligen händer är svåra att förklara5. Han menar att måste vara något
okänt fält som gör att hjärnan kan hämta information på annat sätt än genom våra fem sinnen6.
Inte omöjligt men helt okänt. Men han tycker också dr Sabom är naiv som tycks ta på allvar
den dualistiska7 uppfattningen att skilja på kropp och själ. Och hur kan själen se utan ögon
och hjärna? Och vad ska vid då med ögon och hjärna till5?
Mycket bra frågor. Men hur kan vi se med ögon och hjärna? Men det är väl ändå klart hur
signaler från omvärlden till hjärnan ger en hjärnprocess som ger upplevelsen.
Vad kan en hjärna verkligen göra?
Faktum är att det inte finns någon hjärnförklaring av våra upplevelser med vår fem sinnen.
Även forskare som är övertygade om att hjärnan skapar medvetande erkänner så sent som
2003
” No one has produced any plausible
explanation as to how the experience of
the redness of red could arise from the
action of the brain.”8

På världskonferensen Towards a Science of Consciousness i april i år 2014 i Tuscon var det
också klart att denna fråga ännu inte är löst.9
Det är alltså lika oförklarat hur vi kan se med ögon och hjärna som hur vi skulle kunna se utan
ögon och hjärna!
Var är våra sinnesupplevelser?
Du läser detta på en skärm eller papper. Var finns skärmen/papperet? Jag tror du håller med
om att det finns utanför ditt huvud? Var finns din synupplevelse av skärmen/papperet?
Om du svarar ”i hjärnan eller i ögat” hur vet du då att det finns en skärm/papper framför ditt
huvud? Något vi har lärt oss uppfatta så? Ja men hur? Neurofysiologen Libet menar att denna
subjektiva lokalistaion av sinnesstimuli till omvärlden är mysteriös.10
Mer än hjärnan?
Flera forskare ifrågasätter den vanliga uppfattningen att våra sinnesupplevelser är
representationer av världen i vår hjärna.
Hjärnforskaren och filosofen Alva Noe ” the brain is not the thing inside you that makes you
conscious,...we’ve been thinking about consciousness the wrong way –as something that happens in us, like
11
digestion- when we should be thinking about it as something we do, as a kind of living activity.”
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Medvetandeforskaren Ricardo Manzotti går ännu längre
”I expereince a red apple, because, for a moment, I am identical with the red apple I have an
expereince of”.12
Även forskaren Francois Tonneau argumenterar tydligt för ”Consciousness outside the
head”.13

Så min hypotes är att
Sinnesupplevelser är utanför hjärnan
i kroppen (t.ex. känsel) eller i rummet
omkring oss (syn, hörsel) i nuet.
Men var finns då våra ”mentala bilder”
som minnen, tankar, drömmar och
fantasier. De finns ju inte i rummet
omkring oss nu.
Jag tror dessa upplevelser kan beskrivas
som händelser i tiden, i möjliga världar
i sexdimensionell rumtid utanför
hjärnan.
Om medvetandet inte skapas av
hjärnan vad gör hjärnan då?
Kanske kan NDU och utomkroppsliga
upplevelser ge en ledtråd? Eftersom vi inte alls vet hur och därför inte ens om hjärnan är
nödvändig för alla upplevelser kan vi på försök ta UKU för vad de synes vara: att vi under
speciella omständigheter kan ha direkt upplevelse av händelser i rumtiden utan förmedling av
hjärna och sinnesorgan. Det hjärnan gör normalt är då att anpassa/avgränsa våra vardagliga
upplevelser till delar av den tredimensionella världen och delar av den mentala världen i
sexdimensionell rumtid. Processer i hjärnan skapar då inte upplevelserna utan är ”spår” av hur
medvetandet kommer i kontakt med olika upplevelser i rumtiden utanför hjärnan. Med en
förenklad analogi: det som händer i TV apparaten när vi byter kanal skapar inte
programminnehållet men möjliggör att vi kan ta del av programmet.
Om, vilket jag tror, medvetandet inte har sin grund i hjärnan talar det för att vi i grunden är
något bortom den materiella kroppen, andlig varelser och kanske som
beskrivs av en person som haft en NDU
“I felt like I had a greater self … It´s like waking up in another dimension…This energy that I
am this being is actually eternal … Felt like I become one with everything, I understand
everything and everyone now” “as we all shared the same consciousness… all expressions of
the same consciousness
All of us are just different facets of one greater whole”.2
Och som många som haft nära-döden-upplevelser uttrycker:
meningen med det här livet före döden, med dess begränsningar,
är att växa i kunskap och kärlek.
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