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Sjovfilm med dybt budskab
FiItnen INhatthe bleepdo we (k)now!?ilhtstrererpi en
underholdendeog lererig mAdepistanden om, at vi selv
skabervoresvirkelighedmed tanker og fOIeIser.
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ell.rs en serios filtr otr sA store emcr
som kYanie!,sil9 neurologi, Gud og
mysiicismc?En film, som vel at m;erk€
samiidigcr forstieligog rnderholdende
nok til, ai folk holder ved.
HovedpersoncnAmanda,godt spillet
af dovstumhe Marlce Matlin, er en folograt der oven pe et nislykket egicskabtager antidepressilerfor ai kume
holde bide job og liv ud.
Vi moder hende modlos og nedbykt
pa vej til endnu en sur arbejdsdag,da
hun inviiercsiil ai spillebasketballafen
ung knagt. Som .n gamel vismand
forklarer han hende mdervcjs, at fysi
ske objekterfaktisk .tdrig rurer hinandcn. Alt imens han smilende dlu*e.
boldcn mod asfalten.
D€iledcr til en fyndig gememgangaf
kvaniefysikkcnsgrmdlpggende anta
gelser:Universetcr fakijsk tomt. Der er
reelt langtnrerc "in8cnting" €nd sloftil
stede. Stoffet er kun til stede, nar vi kiggcr efter det. Uden observationer der
Kvantcfysikt€n ibner dermed et felt
af mulithcdcr op: Hvis miverset farst
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eksisterer,nar vi beiragter det, kan det
ikke vare ligegyldigL hvilke ianker og
overb€visninger vi behagier medl
Klantefysikken giver med andrc ord os
memesker et skabende medansvai for
vores egen lykke og verdens tilstand.
Deme poinle uddybes, da Ammda
ser en udstilling af dr. Emotos fascinerende billeder af iskrystaller. Forneme
kan pavi.kes af ord og ianker har han
Der er ilC(e noget 'Aende" derude,
som er uafhrngigt af det,
der sker "herinde".
FrcdAIan wolf

rcs afh-ngighed af bestemie folelser
Ogsa selvom de! er folelser vi pe det
bevidsie plan hverken vil eje e er have
- Ii mindrevard, angst og skyld.
bet af festenfihens

_.

;ft",il:i;^;:eligi hele.Hun lyser
oP. laSeren ninS

virketise,nArdu
blivertilstrakkelig bevidst og lerer, hvordan
du skal brugedin hensigt.
William Tiller
Et tredje forhold

hmaa Hu forsid nu for alvor, at hrm
og ingen mdre er ffivarlg for sil velbefindende og sh virkelighed. En gffike
fin og opbygg€nde morale.

vist. Smul<ke ord giver smukle manshe. En tilfeldig forbipasseiende siger
lil Amanda: "Hvis iar*er km gure det
ved vmd, hvad km de se *ke gore ved

Hold€r det?
Ai filmen overhovedet eksisterer, rct
fardigggor den nesten i sig sel{ For
indtil nu hd fomidlingm af disse emner veret begrdsei til dei skMe ord.
Den s€hing bliver ikke kun ved ai
Men pludselig er der lykkeligvis ogse
rumstelE i Amanda, men er reelt filmens
kapital til fi1m i denne genre.
kenebtdskah vi skrtut selx oa4 ri*e'
Tre Se.refer ei ddet ekempel. James
|igfurl. Tmk pasitixt, og rli! lio blils posi- Redfields Detr nieflde ifldsigt og DM
Minmns De fredetigetnisersuj et o9se
pa vej ud pa alverds leteder
Afhengig af frlelser
Til filrnen htrer i ovriSt bogen velden
pd ,rorrdei.Sefilmen og ]€s bogm - i den
De! skal dog flere forklaringer lidi drama og yderligere herlige computerani
rakkefolge. S€lvom dvd-ens ekstramamerede finessei ril, for Ammda beglnteriale med intesiews med bade pro
der ai drage konsekven*n af sin nye
ducere og medvirkende bibringer filviden: Ai hu hellere ma tage mvd for
men uddybende numcer, sa findes muLighedm for den seriose fodybelse i
Undenejs exce erer filnskabeme for
bogen. Med forklarende tekter og flot
grafik giver den overblik over de bealvor i en teknisk kraftanstrengelse d€r
far sna, faNesiralende gumnibobl€rcnde ianker og teorier.
m€nd til at poppe
Filmen ei meget
o p u d er pn br v l- ,,.
dmbi l i o\ oe bl an
rups<cene
oPrnpo coo,re<u'o'ojn4e
afAmddaoqddJe
tat
interviews,
bordet, rummet, tFppet - kun er
gastei
skuespillere, comDe sjove boblepuieranimerede fimdige bevegelser afbevidsthed.
gurcr og alskens efm:end er vores celAmit Goswami
fekter. Men selvom
le., der paviikes ke
misk af forskellige
fiinen er sterkt an
neuoirdsmittere(sigmlsiofferineFebefalelsesverdig, fascineEnde og s€tsystemeD,hvilket efterfolgende ender i
ier oveFejelser i gd& melder der sig
,lnonnolePfterr-nLar

Pa denne legende mede fAr vi et indblik i, at vi gor os selv afh:engige af be'
stemte neumtransmittere, fordi vi er af
hengige af de folelsea der falger med
Og derfor, lyder film{s te*, hd vi
det med at skabeden sanie slags situationer igen og igen, der kan opb,lde vo-

Dei er uvist, om filmens pastande om
kvanie8.sik holder vand i alle natunidenskabeligekredse. Vil positivi indstillede forskere, der egentlig er enige i, at
mysticisme og kvmtefysik har megei til
fels, v€re kld til ogsa at hge dei radikal€ skidL der tagesi d€rme filn, nemlig at vi selv skaber vores virkelighed
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ud fra vores iar*er og foleiser?
Og tillegger filmens str€ben efier at
fa miuvideNkabm
tii at bakke op om
myshcismens sandh€der egendig ikke

er,at filmensmestinteriewede ekspert,
l.Z. Knighi, angivetgl kmaliserer den
35.000ar SanrleentiletRamiha.Vidnsblad fra et 35.000ar garmelt, ikke'fysiskv€senskalnok ogsefab€kr€ftet en
del skeptikelEi deresfo.domme.
Endelig er filmen slet ikke inde pa,
hvad sexmisbruSte
mindrearige,handicappede og andre ulykkesramte ma
havehaft af tanl<erog folelser sidende
Det er meget vigtigt, at vi langt
'tilbage besluttede at holde end
og videnskab adskift. Sadanblev
vi i stand til at lere at forske.
Men nu har vi lErt, og vi kan
patage os den store opgaveat
lere at {orske,ner bevidsthed er
en del af ekspedmentet.
william Tiller
ha mmifesteretsadme brutalevirkelighedei

Disse forhold vjl ubestrideligt fAman
qe bl atsL:ti l baS cuderhol dt npn m ed
noveoe,uo ar Mvrog.porgs'D.
Menhvo or ikke lade tvivlen kome
dig til gode? I sidste ende km det nappe skade os at tage msvd, tenke positivt og agere son om vi s€lv skaber vores virkelighed. For hvad ved vi egent'
l1,gl?
D
Bo Heimann
Henu:Bo
er coachog lorlatler.
Hemann Coaching& Communicaiions,
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udgavervia Internetlet
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