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1. Abstract

This paper aims to describe and elaborate on a recent discursive change within the new-age 
movement. Since the seventies and the publishing of speculative popular science books like 
The Tao of Physics by Fritjof Capra and The self-aware Universe by Amit Goswami, the idea 
that quantum physics resonates with spirituality has become the topic of hundreds of books 
and movies. 

The quantum-spiritual discourse has three distinct ways to approach quantum physics in its 
discussion on spirituality: The parallelistic approach which emphasizes the similarities 
between eastern philosophies and modern physics, the monistic-idealistic approach which 
tells us that mind is the foundation of matter and the scientific spiritual approach which tries
to explain spiritual claims scientifically. In the quantum-spiritual discourse, quantum physical 
phenomena (e.g. non-locality and entanglement) are being called upon to validate 
metaphysical statements. The primary assumption of the discourse is that the shift of 
paradigm due to the establishment of modern physics also is a shift of paradigm of 
spirituality.

With the object to examine the common claims made in the discourse, cross-references 
between spiritual arguments and facts of quantum physics are being made. A discussion is 
held about the probable influence of the historical context, with particular focus on the 
monistic evolvement during the late nineteenth century.
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“We are poised on the brink of revolution – a revolution as daring and profound as Einstein´s 
discovery of relativity. At the very frontier of science new ideas are emerging that challenge 
everything we believe about how the world works and how we define ourselves. Discoveries 
are being made that prove what religion has always espoused: those human beings are far 
more extraordinary than an assemblage of flesh and bones. At its most fundamental, this new 
science answers questions that have perplexed scientists for hundreds of years. At its most 
profound, this is a science of the miraculous” – Lynne McTaggart

2. Inledning

New-age som begrepp och rörelse har beskrivits i åtskilliga böcker och artiklar. Det är dock 
dags att idéhistoriskt uppmärksamma en utmärkande gren inom nyandligheten som har blivit 
alltmer populär i västvärlden. Jag har i den här uppsatsen valt att kalla den för den 
kvantandliga diskursen på grund av namnets tydliggörande för vad diskursen handlar om.

Alltsedan den moderna fysikens lansering åren 1900-1930 har den varit föremål för såväl 
filosofiska som metafysiska diskussioner på grund av fysikens egenskaper. Där den 
Newtonska modellen talade om absolut rum och mekanik, talade den moderna fysiken om 
relativitet och probabilitet. Heisenbergs osäkerhetsprincip, våg-partikeldualiteten, icke-
lokalitet och relativitet berörde mer än bara fysikens natur.

För många människor innebar de nya upptäckterna i fysiken ett uppror mot materialismen och 
den deterministiska fångenskapen. Vetenskapen, som ju hade vunnit terräng från religionen, 
kunde nu äntligen också befatta sig med den djupare verkligheten. För många var resonemang 
som dessa ovetenskapliga absurditeter. För andra, helt i enlighet med framförallt 
kvantfysikens egenskaper.

Det nyandliga förhållningssättet till kvantfysiken växte fram under 70-talet och har de senaste 
tio åren lett till en ny marknad för kvantfysiska produkter och behandlingar. Idag finns det 
hundratals böcker och filmer som elaborerar kring kvantfysiken i mer eller mindre 
utstuderade försök att formulera hypoteser kring andliga fenomen. Den kvantandliga 
diskursens huvudtes är att den moderna fysiken innebär ett andligt paradigmskifte, där 
vetenskapen börjar erkänna den andliga aspekten av livet.

I den kvantandliga diskursen kan urskiljas framförallt tre förhållningssätt som sätter nyandliga 
resonemang i samband med kvantfysiska principer. Dessa är:
Parallellismen som jämför österländsk filosofi med fenomen inom kvantfysiken.
Vetenskaplifierandet av andligheten som beskriver andliga begrepp (t.ex. healing och 
telepati) med kvantfysiken.
Den monistiska idealismen som menar att fysiken utgörs av ande eller ett medvetande.

Förhållningssätten anknyter förstås till varandra i den kvantandliga diskussionen men har
alltså i slutändan olika innebörd för hur fysiken tolkas och används.
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2.1 Syfte och metod

Mitt syfte i uppsatsen är att formulera en tydlig redogörelse för den kvantandliga diskursens 
egenskaper och undersöka dessa i dels en historisk kontext och dels mot kvantfysiken som 
vetenskap. (Jag ska poängtera här att relativitetsteorin inte tycks vara av större intresse i de 
resonemang som förs i diskursen, varför jag inte heller kommer att beröra denna vidare.)

Jag har i min empiriska undersökning av den kvantandliga diskursen, med utgångspunkt från 
kända böcker och filmer, vidare undersökt litteraturkällor och hänvisningar för att hitta 
material. Utifrån artikelsökningar i databaser och Google-träffar har jag försökt rama in de 
vanligast förekommande påståendena och resonemangen angående kvantfysik och andlighet. 
Det har tydligt framgått i undersökningen vilka personligheter som är mest framträdande 
inom diskursen och vilka verk som oftast används som referenser. 

Problemet har sålunda inte varit att hitta material som verifierar kvantandligheten som rörelse,
utan att sålla bland källor för att ge en rättvis och variationsrik grund för mina resonemang. 
För att texten inte ska bli en enda lång lista på litteratur, har jag låtit ett större fokus falla på 
Lynne McTaggarts bok The Field, som i mångt och mycket representerar diskursens allmänna 
idéer. 

I min historiska undersökning har jag fokuserat på monismens utveckling eftersom jag menar 
att den i sin kontext (inte minst i dess filosofiska kamp mot den ortodoxa kristendomen) har 
spelat roll för framväxten av nyandligheten och således för diskursen. Jag har även lagt fokus 
på en del historiska resonemang kring lanseringen av kvantfysiken för att illustrera en 
stringent utveckling i det filosofiska förhållandet till den nya fysiken.

För att arbetet inte ska utmynna i parallellistiska resonemang, har jag begränsat min 
undersökning till den moderna tiden även om många av diskursens idérötter sträcker sig
längre bak i tiden. Den historiska exposén är alltså ett försök att undersöka en avgränsad,
filosofisk diskussion som kan kasta nytt ljus på resonemang om nyandligheten och 
kvantandligheten.

Det finns många kritiska artiklar som undersöker den nyandliga rörelsens användning av 
kvantfysik (några hänvisar jag till i texten), men en distinkt diskursiv undersökning av mötet 
mellan kvantfysiken och andligheten tycks inte ha gjorts tidigare

Det har varit min yttersta intention att beskriva diskursen på ett så lättförståeligt vis som 
möjligt, trots en del inbakad fakta om kvantfysik. Till min hjälp har fyra fysiker ställt upp 
med sin tid, material och svar på mina stundtals förvirrande frågor. Jag vill här ge ett stort 
tack till Jonas Larsson för hans mycket pedagogiska förklaring av nollpunktsfältet och andra 
svårbegripliga begrepp, Chad Finley för en klargörande bild av hur en fysiker arbetar, Thors
Hans Hansson för ett omfattande bidrag med material och ett speciellt tack till Sören Holst
som outtröttligt besvarat alla mina frågor och under skrivandeprocessen bidragit med 
insiktsfulla resonemang och granskning av min beskrivning av kvantfysiken. Slutligen vill jag 
tacka min handledare Thord Silverbark – hans kontinuerliga stöd och uppmuntran under 
arbetets gång har varit ovärderligt.
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3. Historisk kontext

Två viktiga koncept inom nyandligheten är det holistiska perspektivet och att allt består av 
energi eller genomsyras av en kraft. I åberopande av detta ställer man sig ofta på den 
monistiska idealismens sida. Definitionen av monism och idealism har varierat genom 
historien. I slutet på 1800-talet och början på 1900-talet talar man om den monistiska 
realidealismen som ”anser att det andliga och det kroppsliga är olika sidor eller aspekter hos 
samma enhetliga urväsen.”1

Idag säger monismen att allt som existerar, ytterst är av ett slag eller kan härledas från en 
princip. I den kvantandliga diskursen utmärks den monistiska idealismen med en diskussion 
om medvetandet som grunden för materien eller olika kraftbegrepp. Jag kommer nedan att 
sätta den kvantandliga diskursen i ett historiskt sammanhang som kanske kan säga oss något 
om dess utveckling.

Med en filosofisk (och till viss del fysisk) bakgrund formulerad av Descartes som satte jaget, 
världen och Gud åtskilda varandra, utvecklades under 1600-talet den newtonska fysiken,
oberoende av Gud och människan. Newtons mekanik innebar ett absolut rum, en absolut tid 
och mekaniska lagar efter vilka materien styrdes. Människan ställdes på detta vis vid sidan av
fysiken samtidigt som hon fick förhålla sig till kristendomen i ett alltmer komplicerat 
förhållande på grund av vetenskapens framfart.

Det är i samband med den här kontexten som man brukar beskriva romantikens framväxt  och 
uppror mot den mekaniska världsbilden. Den romantiska filosofin förknippas med idealism 
och enhetlighet – koncept som i vissa kretsar förhöll sig till fysiken som förklaringsmodell.2

Här hittar vi t.ex.fysikteologin och den romantiska naturfilosofin, som anammade 
kraftbegreppet och etern från Kants dynamistiska grundåskådning.3  

Försök att förena ande och materia är på intet sätt nytt men i och med den vetenskapliga 
utvecklingen, har den filosofiska diskussionens roll förändrats.  Fysiken har med sina tekniska 
framsteg och framgångsrika hypoteser getts företräde som tolkare av materien och filosofin 
har i sin tur tvingats förhålla sig till fysikens resultat.

                                                            
1Nordisk familjebok, Uggleupplagan. 18. Mekaniker - Mykale, Nordisk familjeboks förlag aktiebolag, Stockholm 
1913, sid 919ff  < http://runeberg.org/nfbr/0486.html> 2012-05-20
2Gunnar Eriksson, Romantikens världsbild, Whalström & Widstrand, Halmstad 1969, sid 12ff & 74ff 
3 Ibid, sid 74 & 140 ff
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3.1 En filosofisk debatt

Under  1920-talet publiceras Ernst Haeckels Monismen – som band mellan religion ock 
vetenskap, En naturforskares trosbekännelse.

”Ändamålet med min uppriktiga monistiska trosbekännelse är dubbelt. För det första vill jag 
därmed ge uttryck åt den förnuftiga världsåskådning, som genom den enhetliga 
naturkunskapens nyare framsteg med logisk nödvändighet trängt sig på oss; den härskar i 
nästan alla fördomsfria ock tänkande naturforskares inre, om ock blott få ha mod äller behof 
att öppet bekänna den. För det andra ville jag därigenom knyta ett band mellan religion ock 
vetenskap [...].”4

Haeckels monism är mycket lik Spinozas panteism och säger oss att varje atom både är 
materia och ande  – aspekter av varandra.5 Monismen vann gehör i många katolska delar av 
västvärlden och stod i polemik mot den ortodoxa kristendomen eftersom den dels avsade sig 
all teologisk ändamålsenlighet och dels för att den motsade den kristna dualismen.6 För 
Haeckel var monismen vetenskapligt belagd via empiriska undersökningar och med dess 
applicerbarhet också på moraliska och existentiella frågor, stod den som ett alternativ mot 
religionen i ett alltmer sekulariserat samhälle.

Harry Federley, finsk zoolog och professor i genetik, skriver år 1914 i Den monistiska 
världsåskådningen om effekten av Haeckels tidigare uttalanden om monismen
”Oafsedt huru det rent vetenskapliga omdömet om dessa Haeckels två senaste större arbeten 
må utfalla, står det fast att i främsta rummet just de förmått hos de breda lagren af 
kulturländernas befolkning framkalla ett tidigare oanadt intresse för naturvetenskaperna. De 
hafva bidragit till att skapa ett naturvetenskapligt tankesätt, frigjordt från den kyrkliga 
öfvertron och den gamla vidskepelsen [...]”7

I början på 1900-talet hade tänkare som Spencer, Huxley och den danska filosofen Harald 
Höffding (som också brevväxlat med Nils Bohr, en av kvantfysikens grundare)8 anslutit sig 
till monismen.9

Varför Haeckels monism är speciellt intressant i den här kontexten, är att den tog formen av 
en samhällsrörelse. År 1911, på den första internationella monist-kongressen med Wilhelm 
Oswald som ordförande, diskuterades monismens utbredning i kulturell partiverksamhet.10 En 
viktig poäng är också att en pågående rörelse menar att underbygga tesen att religion och 
naturvetenskap är förenliga, redan innan den moderna fysiken har lanserats i sin helhet.

                                                            
4 Ernst Haeckel, Två föredrag - Monismen, Whalström & Widstrand, Stockholm 1902, Ur företalet
5 Ibid, sid 29 
6Harry Federley, Den monistiska världsåskådningen, Finsk Tidskrift nr 4, 1914, sid 29 
<http://www.helsinki.fi/~pjojala/HarryFederley-Denmonistiskavarldsaskadningen_Finskts_1914-4-29.pdf>
2012-05-28
7 Ibid, sid 31
8 Nils Bohrs arkiv, Blegdamsvej 17, Köpenhamn. Tillgänglig via: nba.nbi.dk/icos/bsc.html 2012-06-01
9 Nordisk familjebok, Uggleupplagan. 18. Mekaniker - Mykale, Nordisk familjeboks förlag aktiebolag, Stockholm 
1913, sid 919ff  
10 Ibid
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3.2 Paradigmskiftet

Så vad är nu den moderna eller nya fysiken? Den klassiska fysiken (vanligen Newtons 
mekanik, Bolzmanns termodynamik och Maxwells elektromagnetism) kan tillämpas på 
många vardagliga fenomen, i alla fall i makrokosmos och vid en begränsad hastighet (långt 
under ljusets hastighet).

Om Einsteins allmänna och speciella relativitetsteori kom att utgöra ett paradigmskifte för 
förklaringen av makrokosmos, så innebar Bohrs atomteori detsamma på mikronivå.11 Ingen av 
dessa idéer är förenliga med den newtonska mekaniken vilken var tvungen att förkastas som
en av hörnstenarna inom naturvetenskapen. När vi talar om den mikroskopiska skalan och 
naturlagarna däri, handlar det förstås om kvantfysik (eller kvantmekanik) och det är där vi 
kommer att lägga vårt fokus i texten.

Kvantfysiken är den teori som förklarar fenomen i kvantvärlden (och ibland också 
makrokosmos – den synbara världen). Vissa fenomen har flera olika tolkningar och arbetet 
med att kartlägga mikrokosmos pågår fortfarande. En utmaning inom fysiken är att formulera
en teori för allt. (Ett exempel på teorier för allt är supersträngteorierna.) Det primära fokuset 
ligger här på att försöka hitta ett sätt att förena kvantfysiken och den allmänna 
relativitetsteorin bland annat för att kunna förstå situationer då båda teorierna blir nödvändiga 
att ta till, t.ex. angående vissa egenskaper hos svarta hål.12

Märkligheten hos kvantfysiken kan inte ha gått många förbi. Redan under den första hälften 
av 1900-talet (alltså inte lång tid efter att den formulerats) fördes resonemang om att 
kvantfysiken gav stöd åt indeterminism.13

Den filosofiska aspekten av den moderna fysikens upptäckter kom att bli en lika stor nyhet 
som fenomenen. Den moderna fysiken beskrivs idag som ett paradigmskifte, inte bara för 
vetenskapen utan också för hela världsbilden. Det newtonska tänkandet utbyts mot det
moderna. Vissa vetenskapsmän själva bidrog till den filosofiska diskussionen. Inte minst 
astrofysikern Arthur Eddington figurerade i den religiösa debatten och var en medlare mellan 
fysiken och allmänheten framförallt med sina populärvetenskapliga texter. Eddington säger 
själv att determinism omöjliggörs med den nya fysiken eftersom vi måste acceptera att den 
inte kan ge oss full vetskap om världen.14

                                                            
11 Tor Ragnar Gerholm, Fysik - Från naturfilosofi till modern fysik, Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm 
1971, sid 10
12 Skriftlig intervju med Sören Holst 2012-05-23
13 Thord Silverbark, Fysikens filosofi – Diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantfysiken i Sverige 
1910-1970, Brutus Östlings bokförlag, Stockholm 1999, sid 351ff
14Arthur Eddington, The nature of the physical world, The Gifford lectures 1927, At the University press 
Cambridge, Cambridge 1927, sid 228 
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År 1930 publiceras den brittiska astrofysikern James Jeans bok The Mysterious Universe. Allt 
är vågor, skriver han, inkapslade eller okapslade. Han fortsätter: “These concepts reduce the 
whole universe to a world of light, potential or existent, so that the whole story of its creation 
can be told with perfect accuracy and completeness in the six words: 'God said, Let there be 
light.’”15

Även Heisenbergs Physics and philosophy som kom ut under 50-talet, diskuterades med 
anledning av dess (som namnet också antyder) filosofiska karaktär. En samtida 
filosofiprofessor med Heisenberg, Marc Wogau från Uppsala, ställer sig bl.a. kritisk till hans
diskussion kring elementarpartiklarnas natur.16 Heisenberg skriver:
”As a matter of fact, if two such particles [elementary particles], moving through space with a 
very high kinetic energy, collide, then many new elementary particles may be created from 
the available energy and the old particles may have disappeared in the collision. Such events 
[..] offer the best proof that all particles are made of the same substance: energy.”17

Den filosofiska diskussionen kring kvantfysiken har handlat om allt mellan epistemologi till 
fysikens förhållande till kristendomen. Trots en del spekulationer kring medvetandets roll för 
kvantfysiska fenomen och sporadiska metafysiska utlägg om den moderna fysikens karaktär, 
så syns en tydlig diskursiv utveckling först under 70-talet. Kvantfysiken började då 
sammanvävas med nyandligheten vilken hade tagit en alltmer tydlig form sedan 1800-talet. 

Metafysiska diskussioner började då ersätta vetenskapsteoretiska och snart hade en diskursiv 
utveckling utmynnat i en rörelse med en populärvetenskaplig kvantfysik där nyandligheten 
hade mycket att hämta. De aspekter av fysiken som ledde till spekulationer och diskussion i 
början av 1900-talet är ingalunda avslutade utan utgör just de kvantfysiska principer som 
nyandligheten har intresserat sig för.

                                                            
15 Jeans James, The Mysterious Universe, Cambridge university press, Cambridge 1930, sid 137
16 Thord Silverbark, Fysikens filosofi – Diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantfysiken i Sverige 
1910-1970, Brutus Östlings bokförlag, Stockholm 1999, sid 354
17 Werner Heisenberg, Physics and philosophy, George Allen & Unwin Ltd, London 1959, sid 68
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4. Kvantfysiken

Bohrs modell säger att atomen består av en positivt laddad kärna vilken elektronerna kretsar 
kring i vissa tillåtna banor. När en elektron hoppar från en bana till en annan avges eller 
absorberas ljus (fotoner). Detta förklarar de regelbundenheter i det periodiska systemet och 
atomernas spektra som redan hade upptäckts. Det fanns dock några problem. Om atomerna 
hade olika karaktäristiska spektra, hur vet t.ex. elektronen  med vilken frekvens den ska 
vibrera för att avge ljus? Här föreslog emellertid Louis de Broglie 1925 att en vågrörelse 
svarar mot varje partikel. Det bekräftades två år senare genom att en, för vågen karaktäristisk,
interferens visade sig uppstå även hos en ström av partiklar.18 Den bohrska modellen 
omtolkades nu och en våg- eller kvantmekanik byggdes upp av Schrödinger och Heisenberg.
Bohr formulerade också sin komplementaritetsprincip – att våg och partikel är aspekter av 
samma fenomen.

I det här sammanhanget kommer ett annat välkänt begrepp upp – Heisenbergs 
osäkerhetsprincip. Den säger att vi aldrig samtidigt kan veta en partikels läge och
rörelsemängd. Vid tillfället vi mäter det ena måste vi helt enkelt ge upp ambitionen att veta 
det andra. Den här principen används i nyandliga sammanhang för att påpeka att vi aldrig kan 
ha exakt kunskap om materien, vilket för somliga tycks öppna upp för mystik.
Indeterminismen spelar och har som vi sett spelat en viktig roll i filosofiska diskussioner 
kring kvantfysiken. 

Här tar vi ett tydligt steg bort från de förutsägbara newtonska lagarna och Laplaces 
tankemodell som säger att vi, genom att vid en given tidpunkt känna till materiens exakta 
rörelse och position, också får total kunskap om framtiden och det förflutna.19 Den nya 
fysiken tycks öppna upp för den fria viljan och i det här sammanhanget också för en andlig 
utveckling.  

Nu kommer vi också till en slutsats som har spelat en mycket stor roll inom den kvantandliga 
diskursen, nämligen det som brukar refereras till som observatörens påverkan. När vi 
beskriver ett kvantmekaniskt system, alltså ett antal möjligheter av kvanttillstånd (t.ex. en 
fotons färdväg), som en vågfunktion (materien kan ju beskrivas både som våg och partikel),
kan fotonen befinna sig på två ställen samtidigt.20 Man säger att den befinner sig i 
superposition. Men när vi sedan observerar systemet och i det här fallet fotonens tillstånd så 
reduceras vägarna omedelbart till ett tillstånd. Man säger att vågfunktionen kollapsar. Det här
är ett grundläggande problem inom kvantfysiken.

Så vad är det som reducerar möjligheterna till ett tillstånd – som kollapsar vågen? Vad är 
observatören? Ett allmänt antagande inom den kvantandliga diskursen är att det är 
medvetandet hos människan som spelar roll för kollapsen.

                                                            
18Tor Ragnar Gerholm, Fysik - Från naturfilosofi till modern fysik, Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm 1971,
sid 124 (Interferens innebär en samverkan mellan flera vågrörelser som förändrar vågmönstret)

19 Thord Silverbark, Fysikens filosofi – Diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantfysiken i Sverige 
1910-1970, Brutus Östlings bokförlag, Stockholm 1999, sid 22
20 En foton kan här befinna sig i interferens med sig själv
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Att medvetandet skulle vara avgörande för hur materien beter sig, kan förstås antas ge vissa 
implikationer. Steget från medvetande som avgörande för materien, till tanken eller 
intentionen som avgörande, verkar inte vara så långt. Intentionspåverkan inom 
kvantandligheten är ett verktyg inom distanshealing, programmering av stenar eller elektriska 
apparater och skapar utrymme för tankekraftens påverkan i våra liv i allmänhet. 
Observatörens påverkan tycks ge oss större kontroll över vår verklighet och resonemanget har 
lett till många böcker om våra tankars inverkan på t.ex. vår materiella tillgång och hälsa.

Av märkliga företeelser inom kvantvärlden återstår i det här sammanhanget en som Einstein 
opponerade sig emot, nämligen den spöklika avståndsverkan – det snärjda (eller 
sammanflätade) tillståndet.21 Det snärjda tillståndet beskriver hur rumsligt åtskilda system
(partiklar) påverkar varandra på avstånd efter att ha varit i kontakt med varandra (t.ex. en 
kollision). Om vi går tillbaka till observatörens påverkan, vet vi att en mätning ögonblickligen 
leder en superposition till ett tillstånd.  I ett snärjt tillstånd innebär detta att mätningen som 
görs på den ena partikeln också påverkar den andra partikeln ögonblickligen oavsett om det är 
ljusår emellan dem. 

Begreppet icke-lokalitet måste introduceras här för att klargöra det snärjda tillståndet (även 
kallat entanglement eller hoptvinning). Rumsligt åtskilda system som icke-lokalt påverkar 
varandra innebär att påverkan alltså inte sker via något slags kommunikation eller rumslig 
kontakt vid tiden påverkan sker. Det innebär således inte något brott mot relativitetsteorins 
påstående att ingenting kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Icke-lokalitet är föremål för 
många missförstånd och spekulationer kring avståndsverkan och dess applicerbarhet gör den 
mycket vanlig inom science fiction och nyandlighet.

Kvantfysiken som förklaringsmodell är inte enkel att ta till sig. De fenomen som den 
beskriver visar sig bryta mot minst en av tre intuitiva föreställningar:22

Att omvärlden finns oberoende av våra mätningar – Världen vill vi t.ex. anta fanns innan vi 
kunde observera den 
Frånvaron av bakåtkausalitet – Orsak förväntas ligga innan verkan på en tidslinje
Lokalitet – Påverkan på ett objekt sker via något slags förbindelse, t.ex. kommunikation eller 
fysisk kontakt

För de fenomen som kvantfysiken undersöker gäller att en eller en kombination av dessa 
föreställningar är fel. Olika tolkningar av fenomen kommer av vilken/a av punkterna man 
väljer att förkasta. Så vi kan härmed konstatera att kvantfysiken är ointuitiv, abstrakt och 
väldigt märklig. Kanske är det då inte så underligt med alla spekulationer och feltolkningar.

                                                            
21 För originaldokumentet av Einsteins kritik i den s.k. EPR-paradoxen se: www.drchinese.com/David/EPR.pdf
tillgänglig 2012-06-01
22 Muntlig intervju med Sören Holst 2012-05-03
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5. Populärvetenskapens frammarsch

Idag kan vem som helst lära sig om kvantmekanikens fundamentala regler. Vi kan i 
populärvetenskapliga böcker läsa och skapa bilder i vårt inre av hur elementarpartiklarna 
bygger upp världen, hur ljuset både är partiklar och vågor och att tiden och rummet egentligen 
inte går att separera. 

År 1985 kom den brittiska Vetenskapsakademien ut med en uppmaning att “Scientists must 
learn to communicate to the public, be willing to do so, and indeed consider it their duty to do 
so.”23 Uppmaningen hittas i publikationen The public understanding of science, vilken blev 
grogrunden för PUS-rörelsen vilken kämpade för att tillgängliggöra vetenskapen för 
allmänheten.24

Beviljandet av forskningsmedel började innefatta krav om ”public outreach” och 1988 
grundades det första bokpriset för vetenskapsböcker. Samma år hände något som enligt 
Felicity Mellor förändrade synen på populärvetenskapen – Cambridgefysikern Stephen 
Hawkings A brief history of time publicerades för första gången och blev rubricerad som A 
record-breaking bestseller.25 Den låg på topp tio i Storbritannien i 234 veckor. Det här ledde 
förstås till en förändrad syn på populärvetenskap både hos bokhandlare och förlag.26

Att vetenskapliga teorier och upptäckter tillgängliggörs för allmänheten är förstås positivt för 
den som är nyfiken på vetenskap. Men det finns också problem som uppkommer av 
lättillgängligheten. Läsare, som inte är insatta i kvantfysikens premisser och koncept, kommer 
inte att kunna ha mer exakt kunskap om hur saker förhåller sig än gränsen för författarens 
egen fantasi och beskrivande språk. Och även om fysiken redan av det här skälet har 
simplifierats, är kvantmekaniken och relativitetsteorin så komplexa modeller att 
beskrivningen av dem måste förenklas ytterligare för att nå ut till allmänheten. Det säger sig 
självt att materialet som läsaren tar del av inte kan ge en korrekt eller omfattande bild av 
kvantmekaniken.

I mediaprocessen kring populärvetenskap – recensioner, citeringar och tolkningar – finns 
också risken att fysiken blir mer populär än vetenskaplig. Utan att bli spekulativ är det säkert 
att säga att intentionerna bakom populärvetenskapliga verk varierar. Förutom ekonomiska 
intressen och viljan att skapa en större förståelse hos allmänheten, fungerar den 
populärvetenskapliga arenan också som en lanseringsbas för egna teorier och möjlighet att 
bemöta andras.

Populärvetenskapens framgång öppnade upp för ytterligare en aspekt, något som visserligen 
redan Ingemar Hedenius påpekade på sin tid – gehöret för den personliga åsikten hos fysikern. 
När kvantfysiken hade vunnit terräng ute hos allmänheten och verken började bli mer 

                                                            
23Felicity Mellor, Between Fact and Fiction: Demarcating Science from Non-Science in Popular Physics, Social 
Studies of Science, Vol. 33, Nr. 4 Sage Publications, sid 510 <http://www.jstor.org/stable/3182967> 2012-03-20  
24 Ibid
25 Felicity Mellor är en brittisk fysiker och forskar om populärvetenskap via Imperial College i London
26 Felicity Mellor, Between Fact and Fiction: Demarcating Science from Non-Science in Popular Physics, Social 
Studies of Science, Vol. 33, Nr. 4 Sage Publications, sid 511
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varierade och spekulativa, blev det svårare att veta vilken idé som var vetenskaplig eller ej. 
Var det fysikerns åsikt som beskrevs eller var det vetenskap?

Läsaren kan i sin tur välja svårighetsgrad och ämne för att förkovra sig i den moderna 
fysikens principer. Det är svårt för den utan djupare kunskaper att veta vad som är 
spekulationer och vad som har vetenskaplig validitet. Kvantfysikens möte med allmänheten 
har också möjliggjort för lekmän utan djupare kunskap om fysik, att börja använda sig av det 
tillgängliga språket och konstruera egna teorier. Därmed har fysiken också blivit aktuell för 
tillspetsad journalistik. 

6. En diskursiv analys

Sedan 70-talet har en mängd böcker med idéer kring den moderna fysikens harmonisering 
med andlighet kommit ut och även om många har skrivits av journalister och andra entusiaster 
utan formell utbildning inom området, så har en uppsjö faktiskt också skrivits av fysiker. 

I den här genren finner vi dels parallellismen som belyser likheterna mellan den moderna 
fysiken och österländsk filosofi och dels den nyandliga tolkningen av kvantfysik som 
förklaringsmodell av andliga fenomen (healing, tankeöverföring, holistiska resonemang om 
världen och så vidare). En ytterligare gren vidhåller att det är anden (i den här kontexten 
synonymt med medvetandet och i vissa fall Gud) som är grunden för fysiken. Jag kommer att 
beröra vart och ett av dessa tre förhållningssätt och fokus läggs vid hur kvantfysik och 
andlighet ömsevis utgör varandras förklaringsmodeller. 

6.1 Parallellismen

Fritjof Capras bok Fysikens Tao kom ut på mitten av 70-talet och sammanfattar de 
grundläggande principerna inom den moderna fysiken. I den kan läsaren förundras över den 
mystik och skönhet som omger kvantfysiken och relativitetsteorin och presenteras för
fascinerande paralleller mellan österländsk filosofi och den västerländska fysiken. Koans,27

vedaskrifter och långt dragna metafysiska resonemang avlöser varandra.

Robert Oppenheimer, amerikansk fysiker, skrev 1954 i sin bok Science and common 
understanding:
”Om vi till exempel frågar om elektronens position förblir densamma måste vi svara nej. Om 
vi frågar om elektronen 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.”28

                                                            
27 Korta filosofiska texter vanliga inom zenbuddhismen
28 Fritjof Capra, Fysikens Tao, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1989, sid 138
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Parallellt till Oppenheimers citat ställer Capra en kort text från Upanishaderna:

”Det rör sig. Det är orörligt. 
Det är fjärran. Det är nära. 
Det är inom allt detta 
och det är utom allt detta.”29

Fritjof Capra är själv utbildad atomfysiker och har skrivit flera böcker. Hans bok Fysikens 
Tao har blivit en klassiker och haft en betydande roll för den kvantandliga diskursen. Det 
verkar t.o.m. som att den kan ha varit startskottet.

Fyra år efter att den publicerats, utkom en annan bok – De dansande Wu Li-mästarna skriven 
av en lekman på området Gary Zukav. Boken var menad att översiktligt beskriva  
kvantfysiken och samtidigt påvisa den andliga aspekten genom att, återigen, dra paralleller 
mellan österländska idéer och fysik. Boken har översatts till 16 språk och vann  The American 
Book Award for Science 1980.

Inte förrän dessa böcker vunnit terräng, började andra mer spekulativa böcker publiceras av 
fysiker. Medvetandets roll i fysiken blev återigen föremål för diskussion under 80-talet och 
kvantfysikens andliga aspekter började framhävas av fysiker själva.

Sal. P. Restivo, författare till bl.a. boken The Social Relations of Physics, Mysticism, and 
Mathematics: Studies in Social Structure, Interests and Ideas, ställer sig kritisk till 
ovanstående verk.30 I sin artikel Parallels and Paradoxes in Modern Physics and Eastern 
Mysticism påpekar han att jämförelsen mellan österländsk mysticism och modern fysik inte 
grundas på en vetenskaplig metod. Material samlas inte in enligt samma kriterier, vilket är ett 
validitetsproblem. Österländska, filosofiska skrifter, dessutom skrivna i ett helt annat 
paradigm, är vidöppna för tolkningar.

I Lai Pan-Chius artikel Buddhist-Christian Complementarity in the Perspective of Quantum 
Physics, diskuteras framförallt parallellerna som dras mellan den kvantfysiska våg-
partikeldualiteten och religiösa föreställningar.31

Pan-Chiu ställer illustrerande observatörens effekt mot de centrala tankarna inom 
Madhyamikabuddhismen vilken framhåller mittenvägen som den rätta vägen. ”The Middle 
Path school further elaborates by stating that underlying the ever changing process of 
becoming (dependent co-arising), there is no static and unchanged substance or self-nature 
(svabhava).”32

                                                            
29 Fritjof Capra, Fysikens Tao, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1989, sid 138
30Sal P. Restivo Parallels and Paradoxes in Modern Physics and Eastern Mysticism, Social Studies of Science, Vol. 
8, No. 2 (May, 1978), Sage Publications, sid 15 <http://www.jstor.org/stable/284675> 2012-03-02
31 Lai Pan-Chiu är professor i religion vid det kinesiska universitetet i Hong Kong. <http://www.uni-
leipzig.de/chinesereligions/staff.php?ID=10&navi=part> 2012-03-02
32Lai Pan-chiu, Buddhist-Christian Complementarity in the Perspective of Quantum Physics, Buddhist-Christian 
Studies , Vol. 22, University of Hawai'i Press 2002, sid 155 <http://www.jstor.org/stable/1390574> 2012-03-02
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Skillnaden här är förstås att kvantfysiken påvisar ett fysiskt fenomen positivt genom en 
princip om komplementet medan buddhismen vill poängtera att ensidighet är en illusion. Går 
det verkligen att dra en värdefull parallell mellan något så allmänt som komplementet och 
illusionen om ensidighet?

Bohr elaborerade kring att ett epistemologiskt förhållningssätt (vanligt inom religionen) kan 
vara nödvändigt för förståelsen av våg/partikel-dualiteten inom kvantfysiken. Pan-Chiu 
noterar att Bohrs resonemang har omtolkats av teologer till ett försök att dra en parallell 
mellan religion och kvantfysik och att själva poängen därmed har missats.33

De hårdragna, mer allmänna parallellerna mellan religion och fysik uppstår ofta på detta sätt. 
En abstrakt diskussion förekommande inom både fysik och religion blir föremål för 
parallellism trots att varken förhållningssättet eller värdet av diskussionen har gemensamma 
beröringspunkter.

Dana Zohar, författare till Kvantjaget presenteras som fysiker på sin hemsida (hon har ingen 
formell, högre utbildning i fysik) och är en ofta anlitad talare över hela världen (enligt hennes 
hemsida ska hon även ha föreläst på svenska på Volvo och numera nedlagda Astra Zeneca i 
Södertälje).34 Zohar ger utbildningar i ledarskap – kvantledarskap som grundar sig på bl.a. 
dessa punkter: 

Quantum Holism and “Entanglement”
Quantum Indeterminacy
Heisenberg’s Uncertainty Principle
The Principle of Complimentarity

Det säger sig självt att det inte går att inkorporera de här punkterna i ledarskap på annat sätt 
än metaforiskt. När punkter som de ovanställda antas ha en reell effekt i livet, går vi över till 
ett annat förhållningssätt till kvantfysiken. Då antas kvantfysiken kunna förklara andliga 
fenomen och således ge en vetenskaplig grund för de kvantandliga påståendena.

                                                            
33 Lai Pan-chiu, Buddhist-Christian Complementarity in the Perspective of Quantum Physics, Buddhist-Christian 
Studies , Vol. 22, University of Hawai'i Press 2002, sid 151
34 Danah Zohar  <http://dzohar.com/?p=58> Tillgänglig:2012-03-02
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6.2 Den vetenskapliga andligheten

Tre utmärkande idéer kan identifieras i de kvantandliga resonemangen:

 Allting är på ett eller annat vis sammanknutet
 Vi har möjlighet att påverka vår verklighet
 Allt utgörs av något slags energi, fält eller vågor 

Dessa idéer, satta i olika resonemang kring kvantfysiken, har gett upphov till helt nya 
begrepp, yrken och esoteriska rörelser. Den vetenskapliga frammarschen, Hawkings-effekten, 
parallellismen och fysikers egna, alltmer spekulativa böcker har nu lagt basen för den 
kvantandliga diskursen som utvecklas vidare. Människor utan studier i fysik  har numer 
möjlighet att diskutera kvantfysiska fenomen och hänvisa till fysikers arbeten för att framhålla 
giltigheten i egna, spekulativa hypoteser.

Att sätta kvant framför hälsoapparater, metoder och teorier ger en falsk vetenskaplig 
kredibilitet. När resonemang förs kring andliga fenomen med kvantmekaniken som 
förklaringsmodell, upplevs fenomenen paradoxalt nog som mer välgrundade och rationella 
(intuitivt resonabla, kausala och logiska). Begrepp som fält, energi, icke-lokalitet, kvanthopp, 
osäkerhetsprincipen, potentialitet, entaglement, enhet och vågor gör till synes vetenskapligt 
oförklarbara fenomen lite mer begripliga. Idag finns olika former av kvantterapi, en mängd 
apparater som ska kunna hjälpa oss på kvantnivå och otaliga forum och sidor på nätet som 
guidar oss i vårt andliga liv genom kvantfysiken t.ex.: Quantum holographic healing, 
Quantum therapy PC, Terraquant och The Quantum centre.35

Svenska Dagbladet hade år 2006 en serie med artiklar om kvantmedicin (också kallat energi-
eller frekvensmedicin) som beskrevs som en behandling med vetenskapligt stöd i 
kvantfysiken. Påståenden som:

– Cellkommunikationen i kroppen och de självkorrigerande mekanismerna beskrivs bäst efter 
kvantfysiska principer.36

– Det hela har mynnat ut i en vetenskaplig modell av människan som baseras på kvantfysik. 
Samtidigt som den utgår från modern forskning förklarar den mekanismerna bakom 
österländska medicinska traditioner.37

                                                            
35Quantum holographic healing <http://quantumholographichealing.com/Quantum_Therapy.html>
Tillgänglig:2012-04-01, Quantum Therapy PC <http://www.quantumtherapyinc.com/> Tillgänglig:2012-03-28, 
Quantum-Touch <http://www.quantumtouch.com/index.php?id=3&option=com_content&view=article> 
Tillgänglig:2012-03-28,  Terraquant <http://www.terraquantusa.com/quantum_therapy.php> Tillgänglig:2012-
03-28, The Quantum centre of excellence <http://www.thequantumcenter.com/> Tillgänglig:2012-06-01
36 Schönström Suzanne, “Ökat intresse för kvantmedicin i Norge” SvD 2006-08-29 
<http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/okat-intresse-for-kvantmedicin-i-norge_347964.svd> 
Hämtad:2012-04-20
37 Schönström Suzanne, ”Våra kroppar är levande nätverk” SvD 2006-08-23
<http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/vara-kroppar-ar-levande-natverk_346430.svd>
Hämtad: 2012-04-20
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– Vår kropp bör betraktas som informationsstruktur snarare än en maskin [....] Enligt 
kvantfysiken existerar allt, även minsta partikel, i form av både materia och som frekvenser 
(svängningar som bildar elektromagnetiska fält). Alltså även vår kropp.38

– Begrepp som spontanläkning, livsenergi, healing blir möjliga att förstå, kanske till och med 
mätbara och därför avmystifierade. Med en förklaringsmodell och ett vetenskapligt språk ökar 
trovärdigheten.39

Vetenskapliga och nyandliga begrepp används här om vartannat. De kvantfysiska fenomenen
generaliseras till kroppens funktioner och psyket. I citat som dessa, blir definitionen på 
kvantfysiska begrepp flytande. Energi har inom kvantandligheten varierande innebörd och 
kan betyda t.ex. en känsla av inspiration, mekanisk energi som rörelseenergi eller kemisk 
energi i kroppen. Att använda olika energibegrepp som synonymer bidrar till uppmålandet av 
en holistisk bild och den vanligt förekommande monistiska idealismen inom diskursen.

”Människan tror att hon består av en fysisk kropp och ett själsligt medvetande. I själva verket 
består vi av energi. Allt hos dig som är synligt för ögat, allt du tänker och känner är energi: 
molekyler i rörelse.” säger Heide Cederborgh, svensk healer.40

I böcker och filmer som The Secret, av Rhonda Byrne eller Quantum Success, av Sandra 
Anne Taylor, används energibegreppet och attraktionslagen som två viktiga komponenter i 
det vardagliga livet.41 Principen lyder att tankegångarna i huvudet attraherar den materiella 
verkligheten. Detta möjliggörs genom att allt består av energi och olika frekvenser som kan 
matchas med varandra. Vi kan tap into an infinite source of energy och helt enkelt få det vi 
vill ha.

I den här kontexten används begrepp som quantum thinking coherence och charged emotion
eller emotional resonance och the observer effect för att förklara hur vi kan påverka vårt liv i 
positiv riktning.42 Ett kvanttänkande, till skillnad från det mekaniska newtonska tänkandet, 
innebär att ta i beaktande de kvantfysiska principerna och på ett eller annat vis implementera 
dem i vårt dagliga liv.43 Här hittar vi alltså observatörens påverkan som, överfört till 
makrokosmos, innebär att vi påverkar händelser genom att vara medvetna om dem.44 I de här 
resonemangen är det uppenbarligen medvetandet som kollapsar vågfunktionen, fast i 
makrokosmos.

                                                            
38Schönström Suzanne, ”Våra kroppar är levande nätverk” SvD 2006-08-23
39Schönström Suzanne, ”Dags för helhetssyn i vården” SvD 2006-08-24
<http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/dags-for-helhetssyn-i-varden_346604.svd> Hämtad: 
2012-04-20
40 Citatet är hämtat från www.diambra.se/larare/heide-cederborgh/ Tillgänglig:2012-05-06
41 Sandra Anne Taylor <www.sandrataylor.net> Tillgänglig: 2012-05-27
42Global coherence initiative <www.glcoherence.org> Tillgänglig: 2012-05-20
43 Youtube:Gregg Braden & Sandra Anne Taylor Part 2 @ ICDI Vegas 2008, 
<http://www.youtube.com/watch?v=CHr5SFXGJeY> Tillgänglig: 2012-06-01
44 Ibid
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Energibegreppet kopplas också till känslotillstånd. Negativa känslor, kanske kopplade till ett 
trauma i barndomen, har hög frekvens.45 Taylor, som är psykolog i grunden, beskriver den 
emotionella resonansen som “[...] one of the most powerful expressions of your energetic 
vibration, and your daily feelings send out clear signals about what you expect in your life.” 46

Två kända personligheter inom den här diskursen är Dean Radin, författare till Entangled 
minds och The conscious universe, och Gregg Braden, författare till The divine matrix och 
Entanglement – A tales of everyday magic novel. Båda författarna, som man redan märker av 
de nämnda titlarna, åberopar kvantfysiken för att förklara andliga fenomen och mystifiera 
livet (Gregg Braden florerar ofta i media och talar gärna om tankens kraft och 
attraktionslagen).

Dean Radin: “One of the most surprising discoveries of modern physics is that objects aren't 
as separate as they may seem. [...] The idea of the universe as an interconnected whole is not 
new; for millennia it's been one of the core assumptions of Eastern philosophies. What is new 
is that Western science is slowly beginning to realize that some elements of that ancient lore 
might be correct.”47

Citatet kan mycket väl sägas representera hela den kvantandliga diskursen. Vi möts av det 
snärjda tillståndet och den österländska filosofins holism. Dean Radin har varit en av 
nyckelpersonerna inom diskursen och inte mindre än sex av hans arbeten används som 
material för boken The Field.48 Hans arbete har varit inflytelserikt kanske främst på grund av
hans omfattande forskning om psi-fenomen.49

I likhet med andra författare inom diskursen låter Radins slutsatser angående paranormala 
fenomen tämligen logiska. Vad händer, frågar han, om man applicerar det snärjda tillståndet i 
makrokosmos? När två människor är snärjda, möjliggörs telepati. När istället ett föremål och 
människa snärjs, talar vi om telekinesi. På det här viset kan vi också förklara healing och 
andra andliga fenomen. 

                                                            
45 Youtube: Anne Taylor Gregg Braden Icdi vegas 2008 part 2, Tillgänglig: 2012-06-01
46Hayhouse Radio <www.hayhouseradio.com/hosts.php?author_id=178> Tillgänglig: 2012-05-19
47 Dean Radin <http://www.deanradin.com/NewWeb/EMindex.html> Tillgänglig: 2012-04-23
48Lynne McTaggart, The Field the quest for the secret force of the universe, HarperCollins Publishers 2001, sid 
260 
49 I stort sett synonymt med “parapsykologiska” fenomen
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6.2.1 Fältet

Lynne McTaggarts bok The Field – the quest for the secret force of the universe beskrivs med 
dessa ord på Lynne McTaggarts hemsida:
“This is the seminal work of the New Age, and one which provides a scientific explanation 
for psychic phenomena such as ESP, spiritual healing and remote viewing. It explains that 
everything is connected by the Zero Point Field (ZPF), a sea of energy that reconciles mind 
with matter, classic science with quantum physics, and science with religion. The ZPF is ´a 
cobweb of energy exchange´, as Lynne describes it, and she calls on numerous quantum 
physicists to provide an impressive canon of research data and discoveries to support the 
theory.”50

The Field är ett synnerligen ambitiöst försök att använda kvantmekaniken som 
förklaringsmodell för andliga fenomen. Det är ambitiöst för att detaljbeskrivningarna av 
fysiken är utförliga och ofta helt korrekta. McTaggart är journalist och hennes arbete har 
accepterats av ett flertal mycket kända författare och personligheter inom den andliga genren 
(såsom Deepak Chopra, Gregg Braden och Larry Dossey) och vi känner, på den korta 
beskrivningen, igen de nyandliga principerna.51

Zero Point Field – nollpunktsfältet som McTaggart beskriver i boken, är vad det lägsta 
energitillståndet i ett kvantfält kallas.52 Hon skriver:
“The existence of the Zero Point Field implied that all matter in the universe was 

interconnected by waves, which are spread out through time and space [...] tying one part of 
the universe to every other part. The idea of The field might just offer scientific explanation 
for many metaphysical notions[...] It even echoed the Old Testament´s account of God´s first
dictum ´Let there be light´, out of which matter was created.“53

Det McTaggart refererar till när hon skriver waves, är vakuumfluktationer som bidrar till att 
elementarpartiklar sätts i rörelse.54 Hennes parallell till Bibeln handlar om de fotoner (ljus) 
som avges vid elektronhoppen.55 McTaggart fortsätter med att beskriva nollpunktsfältet som 
en minnesbank och en bärare av information, en förklaring till mirakel och likställs med 
Gud.56 Människans direkta kontakt med fältet (alltså inte bara tron på högre makt eller effekt 
av sekundära premisser orsakade av fältet) menar McTaggart också kan påverka vår hälsa.57

                                                            
50Lynne McTaggart <http://lynnemctaggart.com/the-books> Tillgänglig: 2012-03-19
51 Lynne McTaggart <http://lynnemctaggart.com/about> Tillgänglig: 2012-03-19
52 Den minsta mängd aktivitet möjlig i ett vakuum
53Lynne McTaggart, The Field the quest for the secret force of the universe, HarperCollins Publishers 2001, sid 24
54 I vakuum finns alltid viss aktivitet –virtuella partiklar som har extremt kort livsläng
55 En elektron, som befinner sig i ett exciterat skal (dvs längre från atomkärnan än vanligt)  och hoppar ner till 
en lägre nivå sänder ut en foton.
56Lynne McTaggart, The Field the quest for the secret force of the universe, HarperCollins Publishers 2001, sid 
90, 95, 223, 21 & 96
57 Ibid, sid 194
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McTaggart skriver i sin prolog:
“Although aware of each other´s work, these are men and women in the laboratory, who often 
dislike venturing beyond experimentation to examine the full implications of their findings or 
don´t always have the time necessary to place them in context with other scientific evidence 
coming to light. [... ] no one has been bold enough to declare it continent. The Field represents 
one of the first attempts to synthesize this disparate research into cohesive whole. In the 
process it also provides a scientific validation of areas which have largely been the domain of 
religion, alternative medicine or New Age speculation.”58

Vi förstår genom denna introduktion till boken att McTaggart själv har satt ihop olika teorier 
från skilda fält för att skapa en mer enhetlig teori. Hon fortsätter: “[...] at times, with the help 
of scientists concerned, I´ve had to engage in speculation as to how all this fits together.”59

Den största delen av information, i form av idéer och forskning som McTaggart har samlat in, 
kommer från fysikern Harold “Hal“ Puthoff som också är känd i nyandliga sammanhang på 
grund av sin forskning i remote viewing (fjärrsyn). Puthoff är numera CEO i 
forskningsorganisationen EarthTeach International vilken sysslar med innovativa idéer inom 
fysik.60

Till McTaggarts mest förekommande referenser hör också Edgar Mitchell som var den sjätte
mannen att gå på månen (1971) och driver en sida som heter Quantrek som sägs syfta till att 
hjälpa mänskligheten att förverkliga sina drömmar genom vetenskap och då i synnerhet 
forskning om medvetandet och kvanthologram.61 Detta sker med hjälp av ett globalt team av 
respekterade vetenskapsmän.62

År 2004 medverkade McTaggart i en film vars budskap rimmade väl med hennes eget. I den 
medverkade även fyra fysiker.

                                                            
58 Lynne McTaggart, The Field the quest for the secret force of the universe, HarperCollins Publishers 2001, sid 
xix
59 Ibid
60 EarthTech International <http://www.earthtech.org/> Tillgänglig: 2012-06-02
61 QuanTrek <http://www.quantrek.org/mission/mission.htm> Tillgänglig: 2012-05-20
62 Quantrek <http://www.quantrek.com/scientific_team_uniqueness/scientific_team_uniqueness.htm> 
Tillgänglig: 2012-05-20
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6.3 What the bleep do we know och idealismen

Filmen What the bleep do we know, vars titel ju indikerar inte så mycket, har släppts i 30 
länder och finns också som bok och community på Internet. De tre filmskaparna William 
Arntz, Betsy Chasse och Mark Vicente  har varit studenter på Ramatha´s School of 
Enlightenment, en andlig skola i USA som sägs drivas av en indisk gud.63  

Även om filmen har vunnit ett antal priser bl.a. Maui Film Festival 2004 och DC Independent 
Film Festival 2004, så har mottagandet varit varierande. Det som är intressant med filmen, är
att de medverkande fysikerna själva ämnar påvisa ett paradigmskifte som innebär både att den 
moderna fysiken kan förklara andliga fenomen men också att den monistiska idealismen kan 
förklara fysiken. 

What the bleep do we know do we know, eller What tнē #$*! D�ө ωΣ (k)πow!? 
(fortsättningsvis förkortad What the bleep), är gjord som en blandad dokumentär/spelfilm och 
innehåller en mängd kortklippta intervjuer med fysiker, biologer, psykologer och även 
Ramatha den upplysta personifierad i kroppen av JZ Knight. Jag kommer enbart att fokusera 
på påståenden gjorda av de fysiker som medverkar, samt några åsikter framförda  av 
fysikfilosofen David Albert. Dessa utsagor är mest representativa eller väsentliga för den 
kvantandliga diskursen.

Vi har tidigare konstaterat att två av grundpelarna inom kvantandligheten är att världen utgörs 
av  något slags kraft och att allt är sammanknutet på något vis. Att allt utgörs av samma 
substans är en monistisk hållning. Den är vanligt förekommande inom vetenskapen där den 
tenderar att vara materialistiskt monistisk och den är också vanligt förekommande inom 
nyandligheten även om den inte lika specifikt redogör för vad för slags substans som allt 
utgörs av.

Diskussionen som förs kring monism i den kvantandliga diskursen utmynnar i panteism –alla
(Pan) former av verklighet utgörs av ande (notera den historiska skillnaden i definitionen av 
monism). Det här står i motsats till den materialistiska monismen som hävdar att allt, även 
tankar och känslor, har sin grund i materien. Man kan fråga sig varför vi behöver en monistisk 
världsbild alls? Varför kan vi inte likaväl sortera in sinne och ande i ett fack och den 
materiella, yttre verkligheten i ett annat?

Amit Goswami ställer i sin artikel Physics within Nondual Consciousness upp en lista på 
dualiteter:  
sinne/hjärna
objekt/subjekt 
medvetande /materia
Sedan ställer han frågan: Vad finns mellan dessa dualiteter, vilket är mediet? 64

                                                            
63 Ramatha´s school of enlightenment <www.ramatha.com> Tillgänglig: 2012-06-01
64Amit Goswami, Physics within Nondual Consciousness, Philosophy East and West Vol. 51, No. 4, Nondualism,
Liberation, and Language: The Infinity Foundation Lectures at Hawai'i, 1997-2000 (Oct., 2001), sid 535
Tillgänglig via: University of Hawai'i Press, http://www.jstor.org/stable/1400167 2012-06-01
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Amit Goswami, fysiker vid Oregons universitet i USA sedan 1968 (numera pensionerad), är
en av fysikerna som medverkar i filmen What the bleep. Goswami kallar sig för kvantaktivist 
och vidhåller att medvetandet spelar den avgörande rollen för materien eller ”mind matters” 
som han säger. Spekulationerna kring medvetandet har också varit föremål för hans forskning 
sedan 80-talet och utgör, enligt honom, grunden för hela den fysiska världen. 

Vi kan likna Goswamis tankegång vid Platons grotta, som är en vanligt förekommande 
allegori. Den beskriver hur människor sitter och tittar bort från grottans öppning, mot grottans 
vägg och därför bara ser skuggorna av vad som händer utanför – i verkligheten. Ljuset, som 
ju möjliggör skuggspelet i den här liknelsen är, för Goswami, medvetandet i verkligheten.65

Goswami ber oss dock inte att ge upp realismen, vilket kan tyckas paradoxalt. Han menar att 
vår hjärna är en del av ett medvetande som har två sätt att organisera verkligheten. 

Goswami skriver:
“[the consciousness has] one aspect that is local, quite confined within the empirical brain, 
and another global consciousness that encompasses the experience of all empirical objects, 
including the empirical brains.”66

Med empirisk hjärna menar Goswami en hjärna som står utanför ett upplevt objekt – alltså ett 
kriterium för realism. I Goswamis resonemang blir medvetandet också icke-lokalt, men frågan 
kvarstår – hur sker interaktionen med detta icke-lokala medvetande. 

Enligt fysiker som Goswami och John S. Hagelin fungerar våra hjärnor som ett slags 
mottagare eller mätningsapparat. Idén om att vi kan ta del av ett universellt medvetande och 
få tillgång till information och insikt rimmar synnerligen väl med nyandlighetens idé om 
energi- och informationskanalisering (Lynne McTaggart skriver ”tap into The Field”). Vi 
känner t.ex. igen tankegångarna från medium som förmedlar budskap från avlidna och healers 
som kanaliserar universell energi.

Goswami tänker sig att en kvantmekanism gör att hjärnan öppnar upp för det icke-lokala 
medvetandet och att den ”klassiska delen” av hjärnan amplifierar och tillfälligt dokumenterar 
informationen som ”plockas upp”.67

Den idealistiska idén är gemensam för fysikerna i What the bleep. John S. Hagelin beskrev 
denna tankegång först i artikeln Restructuring Physics From Its Foundation in Light of 
Maharishi Vedic Science via Maharishi International University 1989. Under de senare åren 
har han, förutom att medverka i filmen, grundat The US Peace Government (2003) och har 
genom den rörelsen forskat i hur meditation och tanke kan påverka vår omgivning och 
framförallt brottsstatistik.68

                                                            
65Amit Goswami, The self-aware Universe – how consciousness creates the material world, Penguin group inc. 
1995, sid 48
66 Ibid, sid 144
67 Ibid, sid 162
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Också enligt Hagelin finns ett immateriellt fält av medvetande. Ett enhetligt medvetande (eller 
intelligens) som ligger till grund för alla fysiska lagar. Det här fältet som man kan uppleva 
som ett fjärde medvetandetillstånd, bekräftas genom supersträngfältet och beskrivs i 
Vedaskrifterna.69

Hagelin menar att vi skapar vår värld både biologiskt genom vårt neurologiska nätverk och 
genom supersträngfältet som vi alla är del av. Fältet, som är som ett hav av vibrationer,
filtreras genom vårt nervsystem. Förklaringen blir inte tydligare än detta men tankegångarna 
liknar Goswamis. För Hagelin finns också möjlighet till upplysning genom att förstå att vi är 
en enhet. Vad som menas med det resonemanget specificeras inte men verkar resultera i en
större tillgång till det icke-lokala medvetandet.

I kompletterande intervjuer med Hagelin efter att filmen What the bleep hade släppts, ville 
intervjuarna ha mer specifika svar angående de kvantmekaniska funktionerna i hans
resonemang. Det är dock svårt att se något av hans svar som en direkt kvantmekanisk 
förklaring. Det står klart att det för Hagelin är medvetandet som kollapsar vågfunktionen och 
resonemanget dras långt på ett, får man väl anta, metaforiskt vis när Hagelin talar om 
subjektet som skapare av verkligheten. Man möts av många abstrakta och metafysiska 
begrepp i intervjun som tittarna omöjligen skulle kunna ha gemensamma koncept av.

En vag förklaring av verkligheten kommer även från Fred Alan Wolf som i filmen inte heller 
ges rollen att förklara något ingående. Idén är lik Hagelins. För Wolf är grunden för allt 
varande God self, som han kallar det. Fred Alan Wolf (också känd som Dr Quantum) är 
teoretisk fysiker (pensionerad efter 12 år vid San Diego State University) och författare till 11 
populärvetenskapliga böcker om hur andlighet kan förenas med kvantfysik.70

Den tekniska biten av fysik är i stort sett utelämnad när Wolf intervjuas i What the bleep. Den 
idealistiska idén förklaras med observatörens påverkan på materien som en nödvändighet. 
Utan ett medvetande skulle universum vara en enda röra. Eftersom materia antas ha existerat 
mycket längre än människa måste vi anta att något annat slags observatör finns. Detta är God 
self – som gör att materien uppenbaras eller ”popping the quiff” som Wolf utrycker det.

Filmen What the bleep är fragmentariskt uppbyggd vilket lämnar mycket tolkningsutrymme åt 
tittaren. En person som motsatte sig det här, och framförallt hur hans egna citat framställdes i 
filmen, är fysikfilosofen David Albert. Hans främsta invändning var hur observatörens 
påverkan konsekvent antyddes ha att göra med medvetandet – att det är medvetandet som 
kollapsar vågfunktionen.71

I en senare intervju som gjordes med anledning av Alberts kritik av den första filmen, 
poängterar han att idén om att medvetandet alls spelar någon roll var populär för flera 
decennier sedan och förkastades för att senare adopteras av nyandligheten. Hans kritik handlar 
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också om hur de resonemang som presenteras i filmen verkar undantagna matematiska lagar
och att de snarare fyller en funktion i att ge människor en behaglig upplevelse av filmen än i 
sökandet efter sanningen.

David Albert står naturligtvis inte ensam med sin kritik. Man kan inte hävda att några av de 
här idéerna är inomvetenskapliga eller på något sätt representativa för fysikforskningen idag 
och detta gäller alla idéer som har presenterats inom den här diskursen. Av den här 
anledningen kommer jag nu att gå igenom de problem vi stöter på i fullföljandet av vissa av 
dessa tankegångar och hur de korresponderar med vetenskapen idag.

7. Diskussion

Den kvantandliga diskursen har, som vi nämnt tidigare, tre olika förhållningssätt till
kvantfysiken. För parallellismen finns några uppenbara frågor att ställa: Vari ligger
vetenskapligheten i parallellistiska resonemang? Vari ligger värdet i paralleller som Zukav 
och Capra gör och vilka lärdomar kan vi dra av dem?

Genom parallellismen kan fysiken mystifieras enbart genom ett konstaterande att en text, bild 
eller idé är lik en annan. När Fritjof Capra på 70-talet beskrev parallellerna mellan fysik och 
österländsk mystik, var poängen helt enkelt att visa på likheterna och ”vidga perspektivet”.

Men istället för att införliva ambitionen att ge den västerländska vetenskapen ett bättre rykte 
genom att påpeka dess förmodade  samklang med den ”österländska visheten”, mystifierade 
han kvantfysiken för människor som nu både hade skäl och medel att dra egna (men i 
slutändan felaktiga) slutsatser om världen.72

Det tycks som att den kvantandliga diskursen utvecklades vidare under 80-talet för att gå över 
till ett mer förklarande förhållningssätt. Vi kan se en populärvetenskaplig förändring under 
den här tiden i kvantfysikers egna publikationer, t.ex. Star*Wave: Mind, Consciousness and 
Quantum Physics, av Fred Alan Wolf och The self-aware Universe, av Amit och Maggie 
Goswami. Den första av böckerna syftar till att förklara medvetandet med hjälp av kvantfysik 
medan den senare tvärtom förklarar fysiken med medvetandet.

Som vi har sett har det sedermera gjorts tolkningar av redan spekulativa idéer och forskning 
från olika håll inom diskursen som har använts i olika hopplock, sammanfattade av olika 
amatörer som vill formulera egna, mer omfattande teorier.

Lynne McTaggart är öppen med sitt pusslande av vetenskapliga hypoteser. Hon använder 
logik för att sätta ihop vitt skilda dicipliners resultat för att hitta en egen teori om allt. 
Nollpunktsfältet spelar den yttersta rollen och kan kanaliseras ner hos människan och bidra 
med kunskap och välmående.
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Matematikprofessorn Walter Schempps arbeten, som sägs ligga till grund för Edgar Mitchells 
idé om kvantholografin (som i sin tur ger stöd åt McTaggarts teori), är i stort sett 
tillintetgjorda efter Mitchells omtolkningar. Det finns inget stöd, från de vetenskapliga 
hypoteser som Quantrek hänvisar till, för de lösa påståenden som går att finna på Quantreks 
hemsida (vilken drivs av Mitchell).73

Av de 14 personer som sägs utgöra det globala teamet av vetenskapsmän, är tre fysiker: Wei 
Li Luo (Weili Lou på Quantreks sida), Peter Rowlands och Schempp och möjligen har ingen 
av de här personerna någon aning om att de ingår i denna skara entusiaster. Framförallt är det 
väsentligt att påpeka att ingen av dessa tre heller har skrivit något som ger stöd åt de idéer 
som Quantrek står bakom.74

Det är uppenbart, efter en noggrann genomgång av referensmaterialet till McTaggarts och 
andras böcker, att det är en viss rundgång bland välkända förespråkare och att ett högst
begränsat antal arbeten ligger till grund för de idéer som förs fram. 

Återigen bör poängteras det ekonomiska intresset, som blir påtagligt i närmare undersökning 
av de organisationer och forskning som några av diskursens nyckelpersoner driver själva.
William (Bill på Quantreks sida) Tiller som också medverkar i What the bleep do we know, 
Puthoff och Mitchell bedriver forskning som finansieras genom donationer eller produkter 
kopplade till forskningen.75

Ett allmänt problem i kvantandlig media och förstås också What the bleep, är att experter inte 
talar om sina egna ämnen. Biologer talar om fysik och psykologer talar om biologi och så 
vidare Det blir sällan uppenbart vilka av alla uttalanden som har grund i forskning.

Amit Goswamis redogörelser för sina egna hypoteser är visserligen diskuterande, vilket gör 
att man som läsare (eller lyssnare) inte lämnas helt ensam i sina egna funderingar. Men 
axiomen som Goswami ställer upp måste brytas ner eftersom det kan råda delade meningar 
om ett antal anknutna premisser.

I Goswamis resonemang kring dualismen blir vi presenterade för motsatspar. Här måste det 
framhållas att det inte går att påvisa något slags dualiteter i egentlig mening. Vi kan uppleva 
ljust och mörkt eller objekt och subjekt som motsatspar, men huruvida vår semantiska 
konstruktion och upplevelse av dessa par faktiskt har någon motsvarighet i verkligheten, är en 
annan fråga.

Goswami säger att en operationalistisk hållning av medvetandet är omöjlig eftersom 
medvetandet ger uttryck som kreativitet, andlighet och etik. Men det här förutsätter att man 
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överhuvudtaget godtar premissen att t.ex. kreativitet inte är strikt biologiskt betingad (alltså en 
neurologisk respons och effekt i det endokrina systemet).

Problematiken är inte alls specifik för den här diskussionen. Det är en återkommande tendens 
att blanda ihop semantik och metafysiska begrepp med fysiska fenomen, eller att förutsätta att 
ett fenomen tillhör den ena eller andra kategorin. Redan Hedenius kritiserade detta i sin bok
Tro och vetande.76

Oviljan i allmänhet att specificera och tekniskt begrunda resonemang som förs, är ett ständigt
problem i hypoteser inom kvantandligheten. Den här attityden kan möjligen antas ha att göra 
med en missuppfattning om vad kvantfysiken faktiskt kan säga oss om verkligheten. 
Kvantfysiken kan tyckas vara en mängd olika, motsägelsefulla och allegoriskt uppställda
hypoteser om hur materien beter sig. Ibland används också osäkerhetsprincipen för att försöka 
omkullkasta kvantmekanikens möjlighet att uttala sig om världen.

Så, vad kan då kvantfysiken säga? Öppnar kvantfysiken upp för andlighet i det 
paradigmskifte vi hör talas om i diskursen? 

7.1 Fysikens invändning

En fysikalisk teori består av ett matematiskt system för hur man ska använda begrepp. 
Alltsedan Newtons införande av gravitationskraften, har abstraktionsnivån höjts genom 
införandet av nya begrepp i fysiken. När vi möts av virtuella partiklar och antimateria kan 
abstraktionsnivån tyckas säga något om trovärdigheten hos den fysikaliska teorin. Vidare kan 
principer om osäkerhet, vågor och möjligheter tyckas vara så diffusa att man kan undra om 
kvantfysiken egentligen har något konkret att säga oss. 

För att bemöta de mer tekniska påståenden i den kvantandliga diskursen får vi gå in lite mer 
på detaljer. De vanligt förekommande resonemangen inom kvantandligheten är diffusa och 
generaliserade. Diskussionen kring olika kvantfysiska fenomens applicerbarhet är 
ovetenskapliga men personligheter som McTaggart använder sig av så pass många 
välformulerade illustrationer av kvantfysiken, att faktafelen och t.o.m. absurda påståenden 
riskerar att gå läsaren förbi. 

Ett av de mest uppenbara problemen är att den kvantandliga rörelsen försöker att förklara 
makrokosmos med kvantmekanik – ett försök som är dömt att misslyckas redan från början 
eftersom kvantmekanik sysslar med just mikrokosmos. 

För att kunna utreda de märkliga fenomen som kvantandligheten nämner och refererar till i 
kvantfysiken, krävs extremt avancerad utrustning med isolerade och rena system och bra 
vakuum för att kunna se några effekter överhuvudtaget. Det är förstås inte teknik som går att 
köpa online för hemmabruk. Inte heller kan man bortse från de fysikaliska lagarna i 
resonemang kring kvantfysiska fenomen. 
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Frekvensmedicinens förespråkare, som gärna vill få oss att tro att kvantmekaniken kan 
tillämpas i makrokosmos, bortser från att interferensen blir svårare att detektera ju större 
molekyler man undersöker. När vetenskapen talar om att vågegenskaper har kunnat 
konstateras (med viss svårighet) i molekyler om ett hundratal atomer, så kan vi helt enkelt 
konstatera att frekvensmedicin, som talar om vågegenskaper hos organ, kan förkastas som 
behandlingsmetod. 77  

Ett vanligt resonemang om kvantfysikens tillkortakommanden handlar om att den inte kan 
säga oss något med säkerhet. Vi har tidigare tittat på resonemang om indeterminism och att 
Heisenbergs osäkerhetsprincip lämnar oss helt åt slumpen eller, om vi vill, den fria viljan.

Vi kan inte i kvantfysiken, i analogi med Laplaces tankemodell, se t.ex. hur en boll kommer 
att träffa en annan och utifrån den kunskapen räkna ut vilka banor bollarna kommer att ta efter 
träffen. Men det säger heller inte att vi inte med säkerhet kan uttala oss om vad som faktiskt är 
möjligt eller hur sannolikt ett utfall är.

Thors Hans Hansson, svensk fysiker, skriver: ”Kvantfysiken har förvisso tvingat oss att 
revidera våra naiva uppfattningar om vilken slags kunskap vi kan ha om atomer och 
elementarpartiklar – den skiljer sig från den vi kan ha om fotbollar. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att den kunskap vi kan ha är lika exakt, och teorin för den lika deterministisk, 
som någonsin den Newtonska mekaniken.”78

Den nya fysiken är på intet sätt ett tacksamt forum för egna spekulationer. Men med ett 
kvantfysiskt symbolspråk tillgängligt tycks endast logik behövas för att sätta ihop hypoteser 
till en teori. Men det är naturligtvis inte så enkelt.

När Lynne McTaggart skriver att det snärjda tillståndet implicerar att ”Einstein´s most 
fundamental axiom wasn´t correct.”79 (alltså att inget kan färdas snabbare än ljuset) så har hon 
gjort en egen tolkning som det inte finns utrymme för. Icke-lokalitet, som vi har nämnt 
tidigare ger inget stöd för informationsöverföring (eller någon annan överföring).

Vissa resonemang i kvantandligheten är så vedertagna att ingen hänsyn längre tas till vad  
kvantfysiken säger. Antagandet att det faktiskt är den mänskliga observatörens medvetande 
som ”kollapsar vågfunktionen” är inte en allmän, inomvetenskaplig tolkning. ”Det som 
spelar roll är inte vad någon observatör gör eller inte gör, utan vad fotonen (eller 
fotonsuperpositionen) råkar ut för.”80

Misstag, som t.ex. McTaggart och Mitchell gör genom att dra egna slutsatser om kvantfysiken
av redan feltolkade premisser, förvränger den till något simpelt och logiskt på bekostnad av 
vetenskaplighet och hundratals år av kunskapsinsamlande.

                                                            
77 Sören Holst, Den magiska kvantvärlden – Myt eller verklighet?, SANS Magasin Nr 2 2011, sid 32
78 Thors Hans Hansson, Fysik och mystik, i Jekert Jesper & Hanson Sven Olof (red), Vetenskap eller villfarelse,
Leopard förlag, Stockholm 2005, sid 46
79Lynne McTaggart, The Field – the quest for the secret force of the universe, HarperCollins Publishers, New York 
2001, sid 12
80 Sören Holst, Den magiska kvantvärlden – Myt eller verklighet?, SANS Magasin Nr 2 2011, sid 32
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8. Slutsats

I mitt arbete med den diskursiva analysen, har jag framförallt ställts inför en fråga: Hur 
kommer det sig att kvantandligheten är så populär när den inte har formellt (om alls) stöd i 
vetenskapen? Vi kan konstatera att den monistiska idealismen som tar sig uttryck i diskursen,
öppnar upp för tankegångar och fenomen som materialismen avsäger sig. På punkter där 
vetenskapen historiskt har stått i polemik med andligheten, påstår kvantandligheten att det nu 
råder harmoni. Att vi kan vara vetenskapliga och andliga på samma gång är givetvis den 
kvantandliga diskursens trumfkort.

En aspekt, som jag tror är viktig för diskursens utbredning och framfart, är att det finns ett 
stort intresse i att acceptera och vidhålla de kvantandliga idéerna från alla parter inblandade. 
Å ena sidan rör vi oss här med begrepp som berör oss på djupet och skapar mening och 
sammanhang i våra liv. Å andra sidan har många författare, mediapersonligheter och andra 
aktörer inom den kvantandliga sfären, förutom chans att beröra människor, också stora 
ekonomiska vinster och berömmelse att hämta ur allmänhetens intresse. 

Idéerna som beskrivs inom diskursen – att fysik och idealism harmoniserar, att monismen är 
vetenskapligt belagd och att det finns något slags världseter är knappast nya. Haeckel beskrev 
världssjälen och den gudomliga kraften i kosmos inre, enligt honom på matematisk grund,
med hänvisning till den klassiska fysikens Helmholtz och Robert Mayer.81

Det här resonemanget leder mig in på en viktig poäng. Vi har läst om fysikens märklighet. 
Den kvantandliga diskursen syftar till att åberopa kvantfysikens egenskaper som ett bevis på
en andlig aspekt av verkligheten och använder sig av kvantfysiken för att förklara andliga 
fenomen. Utifrån den kunskap vi har om fysiken, grundad på vetenskapliga metoder  så måste 
vi dock peka på de uppenbara brister som finns i de kvantandliga resonemangen. 

Vi har utifrån uppsatsens syfte tittat på diskursens egenskaper och dess påståenden och på de 
kvantandliga idéerna. Dessa idéer har vuxit fram historiskt i en religiös och vetenskaplig 
kontext men framförallt har idéerna vuxit fram i människor med förhoppningar.

Jag ställde en fråga i diskussionen, som jag inte ämnade besvara förrän nu: Öppnar 
kvantfysiken upp för andlighet i det paradigmskifte vi hör talas om i diskursen?
Min slutledning är: Den andliga aspekten av fysiken har inte med fysikens natur att göra, utan
med dess tolkare.

”A little boy goes into a grocer´s shop with a penny in his hand and asks: ‘Could I have a 
penny´s worth of mixed sweets?’ The grocer takes two sweets and hands them to the boy 
saying: ‘Here you have two sweets. You can do the mixing yourself.’” – Bohr

                                                            
81Ernst Haeckel, Två föredrag - Monismen, Whalström & Widstrand, Stockholm 1902, sid 12
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