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«Den vediske visjonen viser oss hvordan verden og virkeligheten er,
ikke hvordan vi oppfatter det.»

BhagavaD gitaS viSjon
Gita avslører at Jegets natur er grenseløs: Uforanderlig, ufødt, allestedsværende, 
altgjennomtrengelig bevissthet, eksistens, lykksalighet og kjærlighet, som er 
synonymer på vår natur. 

Gitas visjon er veldig relevant i dagens verden, fordi det tilfredsstiller menneskets jakt 
til å finne meningen med livet, og den adresserer følelsesmessig vekst, som gjelder 
hvert menneske. I dagens verden med økende komplekser, krever det en undervisning 
som vil veilede oss til å gjøre passende valg om retningen, som våre liv burde ta. 

Gita legger vekt på nødvendigheten for personlig vekst og transformasjon. Den 
forteller oss hvordan vi kan bli modne og objektive mennesker for å se visjonen klart. 
Modenhet gjør oss i stand til å takle våre begjær, vurdere situasjoner objektivt, til å 
gjøre passende handlingsvalg i vanskelige situasjoner, og til å respondere effektivt til 
utfordringene livet gir oss. Undervisningen viser oss hvordan takle følelsesmessig 
bagasje, som vi har båret gjennom våre liv til nåtiden. Gita hjelper oss til å forstå oss 
selv og får oss mer i stand til å uttrykke medfølelse og omsorg. 

Å forstå den grunnleggende ikke-dualitetsvisjonen er viktig, fordi visjonen vil være 
der i bakgrunnen av vår modenhet. Visjonen kan bli oppsummert som en likning 
mellom individet og det totale: tat twam asi – du er det. For å forstå dette på en 
korrekt måte, må vi granske i de to sidene av likningen – Jegets natur, individet, twam 
– deg og universets årsak, tat – det.  

Gita sier at bevissthet er uten enhver begrensning eller bindinger. Når vi gjenoppdager 
at det ikke finnes noen steder hvor Jeg ikke er og hvor Jeg ikke eksisterer: Den 
gjennomtrenger alt. Vi kan nå se at vi er ikke individer vi trodde vi var. Vi er faktisk 
grenseløs bevissthet-eksistens. 
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