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Alle snakker om evolusjonen – hvordan livet er i konstant utvikling gjennom individenes 
kamp for tilværelsen og den dyktigstes overlevelse, ved gradvis tilpasning og naturlig utvel-
gelse – men er det noen som snakker om evolusjonens årsak og drivkrefter? 
 
Charles Darwin bare avslørte og teoretiserte en av naturens mange kjensgjerninger, som 
mennesket selv i prinsippet hadde befattet seg med direkte gjennom skjønnsom husdyravl, 
spesielt når det gjelder hunden, allerede i flere tusen år. Som et produkt av den etablerte 
vestlige oppfatningen gjennom de til da siste 1500 år, som var basert på mytologisk-religiøst 
tankegods fra den semittiske kulturtradisjonen, visste han ikke at naturens gradvise utvikling 
alltid hadde vært et kjent og akseptert fenomen i Østen. Og siden de ikke har en lineær for-
ståelse av utvikling slik vi har her i Vesten, men en rytmisk eller syklisk, er forståelsen av 
evolusjonens mekanismer mye mer omfattende og dypere der enn her. 
 
Hvordan kan vi forstå evolusjonens innerste vesen? Hvorfor er livet i evolusjon og hele uni-
verset i ekspansjon? For å få svar på dette tilsynelatende umulige spørsmålet kan vi like gjer-
ne bare spørre oss selv om hva det er som driver oss i våre liv! Hvorfor er vi alltid i aktivi-
tet? Hvorfor er vi alltid på søken? Hvorfor lengter vi alltid etter noe? Hvorfor ønsker vi alltid 
noe som kan tilfredsstille oss? Hvorfor er det alltid en framdrift i alle ting og i alt som skjer? 
Hvorfor har vi alltid en trang til å forbedre og å perfeksjonere alle ting? Hvorfor synes vi at 
livet må gi oss mening for at vi skal kunne leve? Og hvorfor er vi alltid opptatte av å skape 
en bedre fremtid for våre barn? Det er fordi alt liv, bevisst eller ubevisst, ønsker å utfolde sitt 
potensial og å oppfylle sin hensikt. Det ligger implisitt i livet som sådan og er drivkraften 
bak enhver utvikling. Dette er noe som alle egentlig vet med seg selv, eller føler, eller kan se 
i sitt liv og i sine nærmeste omgivelser. Alle vet at i et ørlite frø kan potensialet ligge til et 
kjempestort tre. Og det som setter i gang denne prosessen er ingen tilfeldig eller blind kraft, 
men en velordnet og intelligent energiutfoldelse som har et formål, og som aktivt søker sin 
fullbyrdelse. 
 
Slik er det både på det individuelle nivået, så vel som på det overordnet kollektive nivået. Og 
bak alt – i dypet av den universelle bevisstheten – ligger ønsket om fullkommen manifesta-
sjon. Det er dette ønsket som er årsaken til skapelsen, og det er selve utfoldelsen som fører 
til virkeliggjørelsen av ønsket, som er den prosessen vi kaller ’evolusjon’. 


