	
  

NOLLPUNKTSFÄLTET OCH GUDS EXISTENS
Lynne McTaggarts bok The Field redogör för att antal upprepningsbara experiment som
vi med en gammal världsbild, utgående från Descartes och Darwin, inte trodde kunde
verifieras vetenskapligt. McTaggarts bok väckte i mig frågan om vi är inne i ett mer
djupgående paradigmskifte än vi i det dagliga livet är medvetna om och om det vi nu
upplever hör samman med ett ökat vetande på det kvantfysiska och kvantmekaniska
området som är lika revolutionerande som på sin tid Copernicus’ och Galileis astronomiska
upptäckter. Bokens innehåll är värt en diskussion i en tid som präglas av djupgående kriser
på många områden, till exempel i ekonomin, i kyrkolivet och i politiken.

Av en händelse fick jag Lynne McTaggarts bok The Field i min hand förra sommaren. Första upplagan av boken
hade utkommit 2001, den andra 2002. Den har också kommit som pocket. Jag har inte sett att boken
uppmärksammats i vårt land.
Så vitt jag kan bedöma är McTaggart, bosatt i London, en saklig och seriös vetenskapsjournalist. Hon redogör
för att antal upprepningsbara experiment som vi med en gammal världsbild, utgående från Descartes och
Darwin, inte trodde kunde verifieras vetenskapligt. Bokens innehåll är värt en diskussion i en tid som präglas av
djupgående kriser på många områden, till exempel i ekonomin, i kyrkolivet och i politiken. Vi har svårt både att
se mönstren och de bärande linjerna framåt.
Lynne McTaggarts bok The Field redogör för att antal upprepningsbara experiment som vi med en gammal
världsbild, utgående från Descartes och Darwin, inte trodde kunde verifieras vetenskapligt. Bokens innehåll är
värt en diskussion i en tid som präglas av djupgående kriser på många områden, till exempel i ekonomin, i
kyrkolivet och i politiken.
McTaggarts bok väckte i mig frågan om vi är inne i ett mer djupgående paradigmskifte än vi i det dagliga livet
är medvetna om och om det vi nu upplever hör samman med ett ökat vetande på det kvantfysiska och
kvantmekaniska området som är lika revolutionerande som på sin tid Copernicus’ och Galileis astronomiska
upptäckter, till exempel att det inte är solen som kretsar runt jorden utan tvärtom.
McTaggart redovisar framgångsrika försök med telepati från månen, remote viewing (fjärrskådande), telepati,
healing m m. Hon förklarar detta med att hänvisa till the Zero Point Field. Detta begrepp översatte jag med
Nollpunktsfältet, okunnig om kvantfysikens och kvantmekanikens terminologi på svenska.
Nollpunktsfältet är ett hav av kollektivt medvetande. ”Den kommande vetenskapliga revolutionen kungjorde
dualismens slut i varje avseende. Långt från att avskaffa Gud bevisade vetenskapen för första gången Hans
existens – genom att påvisa att det där ute finns ett högre, kollektivt medvetande. Det behöver inte längre
finnas två sanningar, vetenskapens sanning och religionens sanning. Det kan finnas en enad världsbild.”

(s 226 i pocketupplagan).

När jag läste boken infann sig önskan och hoppet om ett seriöst samtal med kvantfysiker och andra
naturvetare. Är det så som Mc Taggart skriver får det konsekvenser för teologin och religionen. Bland annat

	
  

blir det konsekvenser för den antropomorfa Gudsbild som är så viktig för många troende. Nollpunktsfältet
lyfter fram Gud som Ande och inte som person.
Jag möter då och då människor som hävdar att kristna och muslimer inte har samma Gud. Upptäckten av
Nollpunktsfältet som ett gemensamt hav av kollektivt medvetande för alla jordens folk och alla jordens
religioner skapar nya förutsättningar för samlevnaden mellan de olika religionerna. En grund läggs för
överkonfessionell respekt och överkonfessionell dialog i en tid präglad av mångkulturella och mångreligiösa
möten på global nivå.
När en del av de fenomen som slentrianmässigt buntas ihop under rubriken New Age nu blir verifierade blir det
uppenbart att New Age och nyandlighet inte är ett enhetligt begrepp. Inom nyandligheten finns både agnar och
vete.
Synen på tron påverkas. Teorin om Nollpunktsfältet och dualismens upphörande innebär inte att tron fullt ut
ersätts av vetande. För mig förklarar Mc Taggarts bok en del fenomen som jag observerat men haft svårt att
förstå. Den utgör inte ett angrepp på trosdimensionen. Det gudomliga är alltjämt en osynlig kraft. Jag kan ta
till mig den och jag kan avvisa den. Mc Taggart förklarar en del fenomen och ser dem i samband med
Nollpunktsfältet men hon ersätter inte tron med vetande.
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