Både kvantfysik
och andlighet lär ut
att vi hör samman!

Det här är Ami

Ålder: 64 år.
Bor: I Hägersten, Stockholm.
Familj: Sonen Axel, 29 år.
Motto: Allt jobbigt som händer går att
använda för att förstå sig själv bättre.
Vision: Att djuren får den respekt de
förtjänar och att vi lyssnar till deras
kosmiska intelligens.
Aktuell: Med boken ”Livet enligt djuren”.
Facebooksida tillsammans med
Sandra: fb.me/PhysicsVisions
Kontakt: ami@amisundeman.se

Vad kan en medial djurkommunikatör
och en vetenskapligt sinnad civilingenjör
från flygindustrin ha gemensamt?
Jo, en önskan att bygga broar
mellan andlighet och vetenskap.
Kvantfysik
Följ med Näras reporter på
med
ett omtumlande föredrag
Ami & Sandra
om kvantfysik med Ami
och en
Sundeman och Sandra Deimer.
inre röst

Det här är Sandra

Den mediala
djurkommunikatören Ami och
den vetenskapligt
sinnade civilingenjören Sandra har
upptäckt att deras
världar hör väldigt
väl ihop.

TEXT OCH FOTO: HELENA BERGGREN

F

öreläsningssalen sorlar av förväntansfulla röster. Jag befinner
mig på Hälsans hus, ett center
för personlig utveckling, högt beläget
på en av Söders kullar i Stockholm.
I det mjukaste av skymningsdis kan
man se lampor och kulörta lyktor
glittra från Gröna Lunds nöjesfält på
andra sidan vattnet.
Sandra Deimer och Ami Sundeman
har på ett vänligt vis minglat bland
publiken, hälsat välkomna och fått alla
att känna sig som hemma, men nu är
det dags att börja. Ami blundar för ett
ögonblick:
– Jag har en inre röst som jag hör
lika tydligt som jag hör er. Den rösten
kallar jag Kosmos. För 20 år sedan,
när det hela började, blev det förstås
en jobbig process att våga säga allt
det där jag hörde inom mig. Även om
jag redan på den tiden visste att alla
människor har ett högre jag, och att
dessa högre jag dessutom hör ihop.
Inte nog med att Kosmos talade väl62

digt fort, ibland sa rösten dessutom
saker som var alltför knasiga för att
Ami skulle intressera sig för dem. Som
påståendet om att alla människor har
kopior/versioner och existerar i parallella verkligheter. Men när hon några
år senare snubblade över boken ”Vårt
matematiska universum” av fysikern

vetenskap är två extremer i hur man
beskriver ett och samma fenomen. Vi
behöver ha respekt för varandras terminologi.
Sandra berättar hur hon fick tag på
Amis bok ”Kosmosdialogerna”, ja hon
bara gick rakt fram till den på biblioteket, och låg sedan och sträckläste

”Meditera, så hittar ni in i universums frö,
sedan kan ni skapa fritt!”

Max Tegmark, som beskrev fenomenet
kopior/versioner ur kvantfysikens perspektiv, började hon förstå att Kosmos
var väldigt smart och inte någon röst
hon själv fantiserat ihop!

om kvällarna, rädd för att barnen
skulle vakna eftersom hon skrattade så
mycket.
– Kosmos hade ett så intelligent och
ödmjukt sätt. Jag kände att jag hade
hittat en äkta vän i världen! Vissa saker
Sanningens tid
Kosmos förklarade tangerade tankar
Sandra ler brett och berättar att hon
jag själv, och andra, har haft utifrån
själv genomgick en liknande process,
fysiken. Exempelvis använder sig även
fast omvänd.
växter, djur och människor av att dela
– Ja, det ska ni veta att det krävs
information omedelbart över avstånd.
mod att ställa sig i en sådan här miljö. Sandra pausar och Ami flikar in att nu
Men jag har insett att andlighet och
vill Kosmos presentera sig, och tillägger
www.tidningennara.se

leende att rösten förmodligen kommer
att säga att den kan allt och vet allt,
för det gör den alltid. Ami blundar
och börjar tala betydligt snabbare än
hennes vanliga långsamma mjuka
norrländska:
– Kära, kära vänner, jag är allt som
skapats och ska skapas. Jag är varje
människa, varje regndroppe, jag vet
allt, jag ser allt. Min energi är endast
kärlek och detta kommer att garantera
att ni lyckas med allt ni företar er.
– Nu är tiden kommen då ni ska vara
genuina och sanna så att det kosmiska
fröet inom er får utvecklas. Då komwww.tidningennara.se

mer det att hända fantastiska saker här
på jorden! Detta är sanningens tid.

Samtal med djuren

Redan som liten kände Ami att hon
kunde uppfatta ett slags ”språk” från
djurvärlden. Av rädsla för att uppfattas
som psykiskt sjuk tog det lång tid innan
hon började finslipa sin förmåga, men
hon etablerade sig så småningom som
medial vägledare och djurkommunikatör på heltid.
Efter sju år vaknade en längtan att
skriva en bok om djurens spännande
värld. Den aktuella boken heter ”Livet

Ålder: 43 år.
Bor: I Linköping.
Familj: Ja, min bästa!
Intressen: Fysik, barn, musik och yoga.
Motto: ”Det ordnar sig” och ”Är man
stark behöver man vara snäll”.
Vision: Att få bidra till en värld där vi
förenar känsla/upplevelse med teoretisk kunskap.
Aktuell: Med företaget Physics
Visions – energi i teori och praktik.
Facebooksida tillsammans med Ami:
fb.me/PhysicsVisions
Hemsidor: www.5-3-2-1.se (om kvantfysik), www.reiki.deimer.se (om reiki).

enligt djuren” och bygger på samtal
med hästen Trolle, katten Rizzan,
hunden Peggy samt en flock kor! Det
blir många skratt i publiken när Ami
delar med sig av vad olika djur har
sagt om människan. Hästen Trolle
berättar att han är så trött på oss att
han snart inte orkar med en enda
människa längre, och vem skulle
kunna tro att man en dag skulle bli
dissad av en tupp?
Ami skrattar:
– En tupp jag pratade med tyckte att
människorna var ena primitiva varelser som kommunicerar fattigt och
utan nyanser!
Enligt tuppen har vi förlorat denna
förmåga eftersom vi inte går in i oss
själva utan låter kommunikationen
gå via intellektet och genast ut genom
munnen.
– Och tuppen berättade stolt att själv
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Två kvinnor och en inre
röst – Kosmos. Det bjuds
på många skratt när Ami
Sundeman och Sandra
Deimer föreläser ihop
med Kosmos.

Kloka ord från Kosmos till
människor – via Ami:
l Om människorna kommunicerade
på djurens sätt, som är mer nyanserat, smartare och går snabbare, skulle
ni bara få ärlighet från varandra. Med
det verbala språket kan ni dölja era
sanna jag. Det rör till hela er existens.
l Lyssna på djuren så kommer en
helt ny värld att öppna sig. Förminska
dem inte. Om ni håller fast vid att
djuren inte förstår så mycket har ni
begränsat er själva.
l Det fina med djuren är att de
inte tvivlar på sin storhet, så som
människor ofta gör. Djuren vet att
de hör ihop med alltet. Om du ställer
en komplicerad andlig fråga till en
människa kommer hon med stor
sannolikhet att låsa sig på grund av
tvivel. Ställer du samma fråga till en
hund tycker hon att det är väldigt
spännande och vill gärna svara. Frågan är bara om ni vågar tro på svaret.

kunde han välja om han ville kommunicera med en höna, eller med alla
samtidigt!
Det är nu vi börjar närma oss kvantfysikens domäner och förstår varför
Ami och Sandra blev intresserade av
varandras världar. För även hästen
Trolle började prata kvantfysik, den
gången Ami åkte ut i hagen för en två
timmar lång pratstund.
– Trolle berättade att när hästarna
kommunicerar skickar de energier och
bilder till varandra. Detta går på ett
ögonblick, det finns ingen fördröjning.
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Hästen Trolle sa att djur kommunicerar via alla celler, därför var han
tacksam över att ha en klok ägare som
lät honom slippa skor eller hästtäcke
på kroppen eftersom dessa hämmar
informationsflödet.

Kvantfysik som poesi

Djuren säger att de kan se energier
och därför märker de när energi och
ord ger dubbla budskap, något som
hunden Peggy tyckte var synnerligen
obehagligt, berättar Ami.
– Peggy beskrev hur människans
ord ”bryter” energin i rummet, när
ord och energi inte överensstämmer.
Peggy önskade istället att människan
lärde sig tala utan ord så att ”allt det
vackra blir kvar i luften”.
Ami pausar och en leende Sandra
utbrister:
– Förstår ni nu att jag blev helt förtrollad när jag träffade Ami och fick
ta del av dessa underbara historier! Jag
beundrar verkligen människor som
förstår flödet och kan jobba med det!
Det är intressant att Sandra väljer
ordet ”flöde” för att beskriva det fält
av information som Ami har lättare
än de flesta människor att läsa av. För
ordet ”flöde” kan ju nästan ses som en
synonym till ordet ”vågor”, som i sin
tur är flitigt förekommande när man
förklarar kvantfysik.
Och nu är det dags för den del av
föredraget då Sandra ska förklara

den moderna kvantfysikens grunder.
Sandra är otroligt pedagogisk och
strukturerad och jag upplever många
ögonblick då allt känns fullkomligt
glasklart och begripligt. För att i nästa
ögonblick känna att alla insikter plötsligt är som bortblåsta.
Många av kvantfysikens formuleringar är märkligt lika den intuitiva
beskrivningen av den andliga världen,
en värld som religiösa skrifter och
poeter i alla tider försökt sätta ord på,
utan att alltid lyckas.
– Så ta nu del av Sandras ord som om
de vore poesi och låt det undermedvetna
sköta resten, uppmanar Ami glatt!

Allt är vågor av energi

Sandra berättar att forskare redan på
1920-talet upptäckte att ljus kunde
beskrivas som vågor.
– Den stora upptäckten, som kom att
lägga grunden för det vi kallar kvantfysik, var att allt kan beskrivas som
vågor. Atomer är vågor. Molekyler är
vågor. Människor, djur, stenar. Allt är
vågor av energi. Som dessutom sitter
ihop! Och som dessutom breder ut sig
överallt, i hela universum! Förutom
när vi bestämmer oss för att mäta en
våg. Då bryts nämligen till synes detta
tillstånd av oändlig utbredning.
– Så när vi mäter fältet, låser vi fast
det i en version av sig självt, skulle
man kunna säga. Vi låser det eftersom
vi observerar det, och denna observation är aldrig objektiv. Fältet är fortfarande där. Denna låsta variation av
verkligheten är fortfarande ett fält av
vågor, och en del av det stora fältet.
Vilken rolig tanke! Då skulle alltså
exempelvis min hand bestå av vågor,
trots att den är helt ogenomskinlig?
– Absolut, materia är naturligtvis
också uppbyggd av energivågor, och
när dessa kopplar starkt till andra fält
och vågor, kan det bildas energiförtätningar som vi uppfattar som fast
materia i en tredimensionell värld.
Tänka sig – en människa är alltså ett
vågpaket i ett oändligt fält som man är
en del av, men också medskapande i!
– Javisst, vetenskapen har idag börjat
kunna bevisa och förklara sådant som
www.tidningennara.se

Den moderna kvantfysikens grundprinciper:

Sammanfattat av Sandra, i amerikanske fysikern Everetts anda:
• En observation kan aldrig vara objektiv – den som upplever utgör obönhörligen
en del av upplevelsen och definierar den genom sin blotta existens.
• Det pågår och existerar parallella tillstånd. De existerar parallellt till det du
eventuellt uppfattar som verkligt. De är lika verkliga och sanna som det du
uppfattar.
• Det finns därmed inte en objektiv verklighet. Förutom en verklighet eller uppfattningsförmåga som innehåller och tillåter samtliga tillstånd samtidigt.
• Allting som existerar kan beskrivas som uppbyggt av vågor och fält, vilka alla
har en oändlig utbredning. Kombinationer av fält och det individuella (subjektiva) perspektivet kan göra att man upplever saker som enskilda, isolerade
objekt. Alla vågor/fält interagerar dock hela tiden med sin omgivning. Därmed
finns det inget i universum som är isolerat.
• Ett naturligt tillstånd i universum är det som kallas “sammanflätat tillstånd”
(eng. entanglement). Det betyder att två eller flera objekt delar sina tillstånd.
Det som kan upplevas som ”separerade partiklar” kan därför ändra och dela
sina tillstånd utan tidsfördröjning. Det beskrevs redan på 1920-talet av E.
Schrödinger som kvantfysikens mest grundläggande karaktärsdrag. Om det
sammanflätade tillståndet bryts kallas det dekoherens.

Sandra förklarar vidare att man gjort
experiment med två kristaller, där
man lyckats kontrollera en liten del av
respektive kristall. Det märkliga är att
därefter börjar dessa delar av kristallerna att synka, det vill säga dela sin

Under 80-talet lär en grupp vetenskapsmän ha studerat apor på den
japanska ön Koshima och utfört följande experiment: man släppte ned
sötpotatis i sanden som aporna förstås
ville äta, men sanden var inte trevlig att
få i munnen. En ung aphona upptäckte
då att hon kunde tvätta av potatisen i
vatten och lärde ut detta beteende till
övriga apor. Och enligt legenden lär

information och bete sig som om de
var en och samma enhet, trots att de
inte ens befinner sig på samma plats!
Detta fenomen kallas ”entanglement”
– sammanflätat tillstånd.
Så spännande! I den här delen av
föredraget är det frestande att börja
associera till de effekter som vissa
lärare påstår man kan uppnå via meditation. Minns ni Maharishi Mahesh
Yogi som på 80-talet påstod att världsfred skulle inträffa om en tillräckligt
stor mängd människor utövade hans
metod TM – Trancendental Meditation? Eller minns ni legenden om
den hundrade apan, beskriven av Ken
Keyes Jr i boken med samma namn?

det märkliga ha hänt att när en kritisk
massa om låt oss säga hundra apor lärt
sig tricket, uppvisade plötsligt apor på
andra öar samma beteende. Sant eller
inte?
Kanske är det en vandringshistoria
som fångat upp en verklighet våra hjärnor inte kan förstå? Einstein lär ha sagt:
”Det enda av sant värde är intuition.”
Nu vill Kosmos göra ett inlägg i
debatten. Låt oss återkoppla till när
hästen Trolle berättade att han inhämtar information genom alla celler i
kroppen och därför inte gillar hästtäcken och skor.
– Sök inte svar på era frågor genom
ert intellekt. Sök istället i hela krop-

intuitiva människor i alla tider ”vetat”,
säger Sandra.

Sammanflätat tillstånd

”Alla människor har kopior och existerar
i parallella verkligheter”

www.tidningennara.se

pen, lyssna på känslan i kroppen, där
får ni ett sant svar som sedan intellektet kan ordna upp rent praktiskt. Tillåt
er att vara förvirrade. Universum jobbar för er. Sitt bara lugnt i båten!

Parallella tillstånd

Den mest svårsmälta delen av kvantfysikens grunder måste nog ändå
vara teorin om parallella tillstånd, ett
resonemang som klingar märkligt
välbekant för den andligt intresserade.
Kvantfysiken har nämligen visat att det
inte existerar någon objektiv verklighet. Parallellt med det vi uppfattar som
vår verkliga värld, finns parallella världar! Eller versioner/kopior, om man så
vill. Och den version som vi uppfattar
som vår värld, har blivit vår verklighet
eftersom vi har låst den, eftersom det
är den vi valt att betrakta.
Puh! Låt oss höra efter vad Kosmos
har att säga om saken, så att vi får
vädra hjärnan en stund.
– Ni människor behöver börja agera
utifrån vetskapen om att ni är en del
av ett väldigt kosmiskt fält av vågor
som består av ljus, som i sin tur är ren
kärlek. Det är rädsla och kontrollbehov som gjort att ni tappat kontakten
med era kopior och parallella världar,
men om ni blir medvetna om den
oändliga rikedomen och ert stora
värde, er födslorätt, kan ni påbörja ert
helande och er väg tillbaka.
Kosmos menar att när man är rädd,
skapar man fler kopior eller alternativa verkligheter, men om man blir
mer kärleksfull och tar hand om sig
börjar man hämta hem sina alternativa verkligheter och läka sig själv.
Andlig terapi? Det hela är enkelt,
tycker förstås Kosmos:
– Meditera, så hittar ni in i universums frö, sedan kan ni skapa fritt!
Och låsa fast en positiv kopia av
verkligheten, för att tala med kvantfysikens språk. Sandra tillägger entusiastiskt:
– Det både kvantfysiken och andligheten lär ut är att vi hör samman!
Och vad får denna kunskap för
konsekvenser, om vi riktigt låter den
sjunka in? ¢
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