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ABSTRAKT 
 

Den här uppsatsen behandlar den brittiske tänkaren Aleister Crowley, hans tolkning av 

yoga, och hans tankars påverkan på moderna efterföljare av hans religion i Sverige. 

Uppsatsen behandlar frågorna om hur Crowleys syn på yoga utvecklats och hur den 

kan ses i svenska efterföljares tankar idag. Uppsatsen använder sig av litteraturstudier 

av Crowleys verk, samt intervjuer med medlemmar i ordern Ordo Templi Orientis 

Sverige. Uppsatsen utmynnar i att Crowleys tankar om yoga kan ses i sin historiska 

kontext påverkad av bland annat orientalism och religionism, och att Crowleys tankar 

fortsätter påverka moderna utövare av yoga inom O.T.O. 
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1 INLEDNING 
Denna kandidatuppsats behandlar Aleister Crowley (12 oktober 1875 – 1 december 

1947), hans tolkning av yoga, och dess effekt på moderna utövare av thelema i Sverige. 

Thelema är namnet på den religion som Crowley grundade och lärde ut. Jag har valt 

detta ämne för att jag tycker att det är intressant. Jag har själv utövat olika former av 

yoga sporadiskt under ganska många år, och jag tycker även att Crowley är en intressant 

person. Han levde ett mångfacetterat liv och hann med mycket, och var en av de tidiga 

västerlänningar som tog någon form av yoga från Indien och vidare västerut. Thelema 

är också en i mitt tycke fascinerande religion. Jag börjar uppsatsen med en bakgrund 

och kort summering av Crowleys liv och leverne. 

1.1 BAKGRUND 
Aleister Crowley växte upp i en övre medelklassfamilj i England och studerade vid 

Cambridge. Han gick år 1898 med i den ceremoniella magi-ordern Hermetic Order of 

the Golden Dawn, där han studerade ceremoniell magi med bland andra Allan Bennet 

som lärare, en man som senare skulle bli en av de första västerlänningarna att ordinera 

sig som buddhistmunk, i Burma. År 1900 reste Crowley till Mexiko och senare, år 1901 

till Sri Lanka och Indien, där han studerade yoga och buddhism under Bennet och Sri 

Parananda, Sri Lankas kronjurist (Kaczynski, 2010). Detta hade sedan ett stort 

inflytande på hans egen religion, som uppkom när han i Kairo år 1904 blev kontaktad 

av ett övermänskligt väsen kallat Aiwass. Detta väsen dikterade Lagens bok för honom, 

och hans tänkande utvecklades senare till en egen religion kallad thelema. Han 

grundade vidare den esoteriska orden A.A (förmodas betyda Astron Arguron, men 

Crowley var inte tydlig på den punkten) år 1907 för att sprida thelema.  

 

År 1910 blev han även invigd i orden Ordo Templi Orientis (O.T.O) och år 1912 blev 

han utsedd till ledare av orden, och ändrade dess praktiker från dess tidigare 

frimurarinfluerade ritualer, till att främst vara utövandet av thelema. O.T.O räknas idag 

som en av de större grupper som utövar thelema och förvaltar Crowleys arv. 

 

Crowley gav under sin livstid ut böcker och pamfletter om magi och thelema. Han skrev 

även poesi som han gav ut, och var också intresserad av bergsklättring och schack 

(Kaczynski, 2010). Crowley var även känd som individualist och förespråkade 
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brytandet av sociala tabun runt sex och droger, även inom det religiösa (Kaczynski, 

2010). 

 

År 1920 köpte Crowley ett hus i byn Cefalu på Sicilien där han tillsammans med sina 

lärjungar praktiserade thelema. Han använde sig både där och tidigare i sitt liv av sex 

och droger i magiska och religiösa syften. Han blev under sitt liv avskydd av den 

brittiska tabloidpressen, exempelvis kallade tidningen John Bull honom för ”satanist” 

och ”världens ondaste man”. Själv kallade han sig bland andra namn för ”Det Stora 

Vilddjuret” som kritik mot den fundamentalistiska kristendom han vuxit upp i 

(Kaczynski, 2010), därav uppsatsens titel. År 1923 hade skriverierna mot honom i 

tidningarna blivit så negativa att han blev deporterad från Italien. År 1937 höll han de 

föreläsningar i London som 1939 gavs ut i bokform med titeln Eight Lectures on Yoga. 

Crowley dog 1947 (Kaczynski, 2010). 

 

1.2 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Aleister Crowley har haft ett stort inflytande på modern ockultism ( se Bogdan & Starr, 

2013). Forskning har tidigare bedrivits om Crowley, hans liv, hans religiösa system och 

dess influenser och även hur Crowley har influerat andra. Forskningen om Crowley 

brukar räknas till forskningsfältet ockultism eller västerländsk esoterism. Detta 

forskningsfält behandlar fenomenen magi, alkemi, astrologi, nyplatonism och kristen 

förståelse av den judiska kabbalan, genom Europas historia från antiken till idag, som 

ett eget forskningsobjekt. Forskningen studerar hur dessa fenomen påverkat varandra 

och andra ämnen, såsom religion, musik, matematik och medicin. Detta enligt 

religionsvetaren Nicholas Goodrick-Clarkes The Western Esoteric Traditions (2008).   

 

Forskning har även gjorts på yoga och hur den har förståtts och förändrats genom 

tiderna, och hur yoga tagits emot i västvärlden. Även forskning om Crowley och yoga 

har gjorts, se till exempel religionsvetaren Gordan Djurdjevics artikel ”The Great Beast 

as a Tantric Hero” i Aleister Crowley and Western Esotericism (2013). Djurdjevic 

nämner i den artikeln till exempel att Crowley ”In his numerous writings and in his own 

spiritual practice and teaching, Crowley engaged and incorporated significant elements 

of Indian Yoga” (Djurdjevic, 2013 s.108) och han jämför även Crowleys användande 

av sexmagi med indiska tantriska praktiker. Han påpekar även att Crowley i grundandet 

av A.A. blandade indisk yoga och västerländsk ceremoniell magi, och Djurdjevic ser 
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det som ”a significant innovation, since the Eastern spiritual traditions had almost no 

role in the original Golden Dawn” (Djurdjevic, 2013 s.110). 

 

Trots att forskning om Crowley varit utbredd, har det inte studerats om hur Crowleys 

syn på yoga har påverkat den moderna ockultismen. Detta ämne har inte tidigare 

beskrivits så mycket, och det finns inte heller så mycket forskning om thelema i 

Sverige. Svenska avdelningar av thelema och O.T.O nämns bara kort på sidorna 346-

347 i religionsvetarna Henrik Bogdan och Olav Hammers Western Esotericism in 

Scandinavia (2016). Även Crowleys egen syn på yoga har endast sporadiskt behandlats, 

i huvudsak av Djurdjevic. Detta visar att mer forskning behövs, vilket denna uppsats 

förhoppningsvis kan vara ett bidrag till.  

 

1.3 DISPOSITION 
Uppsatsen är upplagd på det sättet att efter denna bakgrund beskrivs syfte och 

frågeställning. Därefter följer en metod- och teoridel, där mina litteraturstudier och 

intervjuer beskrivs liksom den teoretiska bakgrunden. Efter det följer en resultatdel i 

form av litteraturanalys och intervjuanalys och därefter avslutas uppsatsen med en 

diskuterande del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna uppsats är att dels ge en översikt över och tolkning av Aleister 

Crowleys syn på indisk yoga, och dels att försöka förstå hur denna syn har påverkat 

svenska utövare av Crowleys religion thelema. Då detta är ett tidigare outforskat ämne, 

anser jag det vara en lämplig uppgift för en kandidatuppsats. Jag har därför i den här 

kandidatuppsatsen försökt svara på frågeställningarna: 

1.Hur kan Crowleys syn på yoga beskrivas och förstås? 

2.Vilken påverkan har Aleister Crowleys tolkning av Yoga haft på utövare av thelema 

i Sverige?  

3. METOD OCH TEORETISK ANSATS 
I denna undersökning har jag använt mig av litteraturstudier, och även av intervjuer 

med personer ur den svenska avdelningen av Ordo Templi Orientis. De böcker jag har 

studerat är Crowleys bok Eight Lectures on Yoga, och jag har även analyserat Del I av 

Crowleys bok Magick, Liber ABA, Book 4 som publicerades i tidningen The Equinox 

vintern 1912–13. Jag har valt dessa böcker då jag tycker att man i de kan finna de 

tydligaste exemplen på Crowleys tankar om yoga. Litteraturstudier har jag gjort för att 

få en förståelse för Crowleys idéer och deras utveckling. Intervjustudierna har jag gjort 

för att kunna jämföra informanternas upplevelser med Crowleys idéer. Litteraturstudier 

har valts för att det har varit det bästa sättet att få information om Crowleys idéer, då 

han lämnade efter sig många böcker. Intervjustudier har valts för att det har varit enklare 

än till exempel deltagande observationer, då O.T.O inte har någon loge norr om 

Stockholm, och jag varken haft tid eller pengar att ta mig dit. 

 

3.1 INTERVJUER 
Jag har utfört två av intervjuerna över Skype med några av medlemmarna i O.T.O 

Sverige. En av intervjuerna har jag utfört på telefon. Jag har utfört intervjuerna som 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer (se Kvale & Brinkmann, 2009). Detta innebar i 

mitt fall att jag har haft några grundfrågor som jag har försökt få svar på, men annars 

har jag låtit intervjuerna vara ganska så öppna, för att informanten skulle kunna prata 

fritt och därmed delge mig information som kanske annars inte hade kommit upp om 

jag bara använt mig av strikt strukturerade frågor. Dessa frågor nedan har jag ställt till 

de intervjuade:  

1.”Har du utövat yoga som thelemit?”  
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2.”Har du utövat någon annan form av yoga än den form som thelema lär ut? 

3.”Har du märkt någon skillnad mellan de olika formerna?”  

4 ”Vad är målet med övningarna inom thelema?”  

 

Jag skickade dessa frågor till sekreteraren i svenska avdelningen av O.T.O, som sedan 

har hört av sig till medlemmarna i O.T.O Sverige med information och förfrågan om 

intervjun, så att de medlemmar som ville ställa upp på en intervju sen har kunnat 

kontakta mig. I transkriberingen av intervjuerna har jag tagit bort tillfällen då 

informanterna upprepade sig eller var tysta. Efter intervjuerna har jag analyserat svaren 

för att söka efter kopplingar mellan medlemmarnas upplevelser och Crowleys tolkning 

av yoga. I analysen har jag lagt fokus på de utsagor som har haft likheter med Crowleys 

idéer. Jag har analyserat svaren och lagt fokus på meningen utifrån Kvale & 

Brinkmanns bok, för att kunna jämföra informanternas upplevelser med Crowleys 

texter, enligt kapitel 12 i Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). När det gäller intervjuerna så har de utförts utifrån bästa förmåga. Dock har 

intervjun med ”Sandra” utförts över telefon istället för Skype. Det har medfört vissa 

problem, då jag inte kunnat spela in och transkribera intervjun efter den var klar, utan 

jag tvingades skriva ner intervjun medan den pågick. Detta har troligen medfört att 

informationen från den intervjun har blivit av något lägre kvalitet. En brist i intervjuerna 

är också det låga antalet. Jag har endast gjort tre intervjuer, och det kan göra det svårt 

att generalisera utifrån de uppgifterna. Akademisk forskning bör i mitt tycke kunna 

generaliseras för att vara av högsta kvalitet. Med ett litet antal informanter blir 

forskningen därför endast en liten översikt. Även om gruppen av Thelemiter i Sverige 

är en väldigt liten grupp, kan tre informanter ändå vara ett litet antal. 

 

3.2 LITTERATUR 
När det kommer till litteraturstudierna så har jag till största del använt primärkällor. 

Detta har både för- och nackdelar. Fördelen är att jag har tillgång till Crowleys egna 

tankar och idéer direkt från honom själv. En nackdel kan vara att jag inte har några 

kritiska artiklar eller böcker om Crowley, vilket kan göra att jag har missat vissa delar 

av hans tankar eller personlighet. Uttalat kritiska källor har undvikits till förmån för 

akademisk litteratur, som har högre krav på objektivitet. Som sekundärlitteratur har jag 

endast använt mig av akademisk litteratur, både när det gäller forskningen om Crowley 

och detaljer om hans liv. Anledningen till det är att jag har försökt hålla mig så 
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vetenskapligt objektiv som möjligt. Ingen forskare är väl någonsin helt neutral då vi 

alla bär på fördomar, förutfattade meningar och egna kunskaper som påverkar hur vi 

bearbetar information. Genom att använda mig av akademisk litteratur har jag i alla fall 

hoppats få fram en så vetenskaplig bild av Crowley som jag har haft möjlighet till. När 

det gäller religionismen som teori så har jag använt mig av den endast för att jag anser 

det vara den tydligaste delen av Crowleys egna tankegångar angående yoga, detta 

innebär från min sida varken ett förnekande eller accepterande av själva teorins 

slutsatser.  

  

3.3 ETIK 
Jag har försäkrat mig om informanternas samtycke, och även hört av mig till dem efter 

att jag transkriberat intervjuerna, för att höra efter om det har funnits något de vill 

tillägga eller ta bort. En av informanterna har även delgivit extra information i ett 

dokument över mail, och jag har tagit hänsyn till detta då jag gjort min intervjuanalys.   

Jag har även anonymiserat informanterna i utskrivningen och analyseringen av 

intervjuerna genom att ge dem fingerade namn. Detta för att försäkra mig om att allt 

gått etiskt rätt till, enligt Rienecker och Jörgensen (2014, s. 202). Att höra av mig till 

de intervjuade efter transkriberingen har gjorts som ett sätt att ”återkoppla till fältet” 

som Ahrne och Svensson beskriver det i Handbok i kvalitativa metoder (2015 s.26). 

Återkopplingen har gjorts för att öka studiens trovärdighet. Härefter beskrivs Wouter 

Hanegraafs förklaring om religionism som religionsvetenskaplig teori inom 

forskningen om esoterism, och även som en teori som Crowley själv använder sig av. 

 

3.5 RELIGIONISM ENLIGT HANEGRAAF 
I religionsvetaren Wouter Hanegraafs bok Western Esotericism – A Guide for the 

Perplexed (2013) beskrivs en idé inom religionsvetenskapen kallad religionism. Denna 

tankeströmning, vars främsta förespråkare Hanegraaf ser Mircea Eliade som, anser att 

alla religiösa och andliga system till sin essens, är olika vägar till samma gudomlighet, 

oavsett yttre skillnader. Eliade använder själv termen religionshistoria för att beskriva 

sina tankar. Jag använder mig istället av namnet religionism genom denna uppsats då 

jag tycker Hanegraaf beskriver den på ett tydligt sätt. Eliade brukar även räknas som 

en av de främsta moderna forskarna inom den del av religionsvetenskapen som brukar 

kallas religionsfenomenologi eller comparative religion. Denna del av 

religionsvetenskapen har ofta, med utgångspunkt från Eliade, jämfört olika religioner 
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för att hitta en tänkt ”kärna” av religiös upplevelse som är samma oavsett vilken religion 

det handlar om. (Hinnells, 2009). Även detta jämförande visar Crowley prov på, vilket 

beskrivs nedan. Religionism och religionsfenomenologi har på senare tid kritiserats för 

att vara essentialiserande och alltför förenklande. Kritik har även riktats mot att den 

ignorerar skillnaderna i religionerna som studerats (Hinnells, 2009). Jag beskriver 

nedan orientalism som idéströmning. 

 

3.6 ORIENTALISM 
Orientalism är ett tankesätt som enligt litteraturvetaren och postkoloniala tänkaren 

Edward Said (1935 – 2003) fanns under 1800-talet och till viss del fortfarande finns i 

västerländsk forskning och i idéer angående Mellanöstern, Nordafrika och Asien. 

Forskningen om orientalism har senare utvecklats och breddats, och även kritiserats för 

att vara alltför förenklande (King, 2009). Orientalismen som tankesätt nedvärderar 

”Österlandet” som statiskt, outvecklat och bakåtsträvande och upphöjer ”Västerlandet” 

som rationellt, utvecklat, flexibelt och nytänkande.  Orientalismen gör samtidigt en 

tydlig åtskillnad i kultur och tankesätt mellan öst och väst, genom att påstå att det finns 

en fundamental skillnad i kultur och tankesätt mellan de två (King, 2009). Orientalism 

inom religion har uttryckts i både romantiserande och nedlåtande beskrivningar av icke-

kristna religioner så som islam, hinduism och buddhism. Crowleys orientalistiska 

tankesätt exemplifieras nedan under analysen. 

 

3.7 AVGRÄNSNING 
Jag har avgränsat mina studier till användning av litteratur och intervjuer. Detta har 

gjorts då litteratur varit relativt lätt att få tag på, då det finns få inspelade intervjuer eller 

filmer med Crowley. Intervjuer med informanter har använts då har varit den enklaste 

metoden att få kontakt med och information från thelemiter i Sverige, som beskrivet 

ovan. Jag övergår här till resultatredovisningen.  
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4. RESULTAT 
Jag börjar analysen med en kort jämförelse av Crowleys skrifter om yoga, och fortsätter 

sedan med en analys av Del I av Liber ABA. Jag presenterar därefter en genomgång och 

analys av varje enskild föreläsning i Eight Lectures on Yoga, som gavs ut som följetong 

i Crowleys tidning The Equinox men som inte gavs ut som bok förrän 1939. Då Liber 

ABA skrevs före Eight Lectures on Yoga har jag valt att börja analysera den, och därefter 

fortsätta med Eight Lectures on Yoga. Vissa likheter finns mellan böckerna vilket därför 

gör vissa beskrivningar av enskilda delar kortare. 

 

4.1 LITTERATURANALYS 
I  del 1 av Crowleys bok Magick finns en ”Summary” i slutet av texten, där frågor och 

svar ställs. I dessa frågor och svar ger Crowley uttryck för sin religionism. Detta visas 

bland annat när Crowley, under pseudonymen Frater Perdurabo, i fråga-och-svar-form 

skriver utifrån en tänkt diskussion mellan Crowley som lärare (A) och en lärjunge som 

ställer frågor (Q), angående olika religioners instruktioner:  

 

 Q. But their instructions differ widely! A. Only in so far as each was bound by 

conditions of time, race, climate and language. There is essential identity in the method. 

Q. Indeed! A. It was the great work of the life of Frater Perdurabo to prove this. 

Studying each religious practice of each great religion on the spot, he was able to show 

the Identity-in-diversity of all, and to formulate a method free from all dogmatic bias, 

and based only on the ascertained facts of anatomy, physiology, and psychology. Q. 

Can you give me a brief abstract of this method? A. The main idea is that the Infinite, 

the Absolute, God, the Over-soul, or whatever you may prefer to call it, is always 

present; but veiled or masked by the thoughts of the mind, just as one cannot hear a 

heart-beat in a noisy city. (Crowley, 2018, s. 91) 

 

Denna tanke visar Crowley också prov på i den första av Eight Lectures on Yoga där 

han säger “For research has shown that similar methods producing similar results are 

to be found in every country. The details vary, but the general structure is the same.” 

(Crowley 1969, s. 5). Han ger vidare prov på detta på olika ställen i Eight Lectures, 

vilket behandlas nedan. Religionism kan i citatet ovan ses när Crowley påstår att alla 

religioner är olika metoder för att nå samma mål. Religionism är alltså ett genomgående 

tema i Crowleys tankar om religion. Jag börjar här min litteraturanalys med Book I av 

Liber ABA. 
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4.1.1 Book I – Mysticism 
Boken börjar med ett förord av Crowleys sekreterare Mary d’Este Sturges, där hon 

förklarar att Crowley är den mest ärlige religiösa ledaren, och i följande citat kan vi 

även se Crowleys syn på sin religion som individualistisk, när Sturges förklarar 

Crowley med orden ”He does not ask for followers; would despise and refuse them. He 

wants an independent and self-reliant body of students to follow out their own methods 

of research” (Crowley, 2018, s. vi). Boken fortsätter sedan med ”Preliminary Remarks” 

av Crowley, som börjar denna del med att förklara sin undersökning av och jämförelse 

av olika religioner, utifrån ett, i hans eget tycke, vetenskapligt förhållningssätt för att 

se om det finns några likheter mellan dem. Detta kan igen ses som ett exempel på 

Crowley religionism, och framförallt som ett exempel på användandet av jämförande 

religionsforskning. Crowley fortsätter sedan med att hävda att det finns en likhet mellan 

många av religionsgrundarna: Moses, Buddha, Muhammed och andra hade ”genius” 

(Crowley, 2018, s.4). De var religiösa genier, och alla grundarna hade även en period 

då de levde isolerat: Muhammed fick sina uppenbarelser i en grotta, Buddha lämnade 

sitt hem för att leva i vildmarken och Moses besteg Sinai berg. Crowley hävdar också 

här, som han även gjort i Eight Lectures, att de olika religionerna föreslår liknande 

utövningar:  

The methods advised by all these people have a startling resemblance to one another. 

They recommend “virtue” (of various kinds), solitude, absence of excitement, 

moderation in diet, and finally a practice which some call prayer and some call 

meditation. (The former four may turn out on examination to be merely conditions 

favourable to the last.) (Crowley, 2018, s.10) 
 

Denna idé, att de olika religionerna delar samma metoder, och i förlängningen är vägen 

till samma religiösa upplevelse, är återigen ett exempel på Crowleys religionism. 

Crowley fortsätter sedan med att beskriva både bön och meditation som varandes ”the 

restraining of the mind to a single act, state, or thought” (Crowley, 2018, s.10). Han 

fortsätter sedan med att hävda att för att komma någon vart i andliga frågor måste 

människan vara fri från yttre påverkan och göra sina övningar i avskildhet. Även 

aktiviteter under dagen behöver minskas till ett minimum. Sömn och mat behöver också 

förenklas och göras till en rutin, så att så mycket så möjligt av tiden kan användas till 

andliga övningar. Crowley rekommenderar även att utövaren skriver ner sina 

upplevelser under meditation för att kunna jämföra dem med varandra. Han nämner 

sedan olika upplevelser som kan uppkomma under meditation, för att sedan nämna att 
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meditation slutligen bör leda till en upplevelse av att subjekt och objekt smälter 

samman. Han hävdar att detta är samma upplevelse som beskrivits på olika sätt i olika 

religioner, och visar därigenom återigen prov på sin religionism. Han avslutar denna 

del av boken med att säga  

 

”As it will be seen later, the ‘vision of God’, or ‘Union with God’, or ‘Samadhi’, or 

whatever we may agree to call it, has many kinds and many degrees, although there is 

an impassable abyss between the least of them and the greatest of all the phenomena 

of normal consciousness. To sum up, we assert a secret source of energy which explains 

the phenomenon of Genius.” (Crowley, 2018 s.19) 

 

Även detta, att beskriva dessa kategorier av religiösa upplevelser som likadana med 

bara benämningen som skiljer de åt, kan ses som ännu ett exempel på Crowleys 

religionism, genom att han hävdar att upplevelserna ”samadhi” inom hinduismen och 

”union with god” inom kristendomen är samma sak. Jag fortsätter nu med det första 

kapitlet i boken. 

 

4.1.1.1 Chapter I – Asana 
I detta kapitel förklarar Crowley, med hänvisning till de indiska medeltidsförfattarna 

Patanjali och Sankhya, asana som vilken kroppsställning som helst som går att hålla en 

längre tid. Han ger sedan även exempel på asanas som han själv utformat och beskrivit 

i en annan bok. Han fortsätter även med att förklara att utövandet av asana oftast är 

förenat med upplevelser av smärta i kroppen, men att utövaren efter en tid av träning 

istället känner sig utvilad och uppfriskad av en utförd asana-kroppsställning.  

 

4.1.1.2 Chapter II – Pranayama and its parallel in speech, Mantra Yoga  
I detta kapitel förklarar Crowley användandet av mantra och ger exempel på olika 

mantran från olika religiösa traditioner. Detta kan ses som ett exempel på Crowleys 

religionism, då mantran vanligtvis brukar tillräknas specifika religioner, medan 

Crowley menar att olika mantran från olika religioner syftar till samma sak. Crowley 

nämner också att andningsövningar, pranayama, bör utövas flera timmar om dagen.  
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4.1.1.3 Chapter III – Yama and Niyama 
Här fortsätter Crowley att visa tecken på sin religionism, då han nämner olika moraliska 

föreskrifter inom olika religioner och hävdar att alla dessa är till för ”mental calm” 

(Crowley, 2018, s. 41). Han visar här också prov på sin orientalism, då han hävdar: 

No fixed rule can be laid down. The “non-receiving of gifts,” for instance, is rather 

important for a Hindu, who would be thoroughly upset for weeks if any one gave him 

a coconut: but the average European takes things as they come by the time that he has 

been put into long trousers. (Crowley, 2018, s. 42) 

 

Detta kan tolkas som ett nedvärderande av den indiska yogans instruktioner, genom att 

hävda att hinduer blir ”upset for weeks” av att få gåvor, och det är därför den 

instruktionen i  indisk yoga existerar, medan ”the average European” tar saker som de 

kommer. Detta upphöjande av ”the average European” och den nedlåtande synen på 

hinduer är i mitt tycke tydlig orientalism,  både det att en tydlig åtskillnad görs mellan 

de två och nedvärderandet av hinduer. Även ett exempel på Crowleys individualism 

visas när han säger ”let the student decide for himself what form of life, what moral 

code, will least tend to excite his mind” (Crowley, 2018, s.43). Han avslutar sedan 

kapitlet med att säga att det bästa maximet i etiska frågor är thelemas ”Do what thou 

wilt shall be the whole of the law” (Crowley, 2018, s.43). 

 

4.1.1.4 Chapter IV – Pratyahara 
I detta kapitel nämner Crowley kort pratyahara, och förklarar det här som olika försök 

att stilla sinnet och få stopp på tankar på olika sätt. Han hävdar att precis som under 

utförandet av asana så verkar sinnet först upprört, men efter en tid av utövning ger 

pratyahara lugn och övergår till dharana, vilket han också tar upp i nästa kapitel, som 

här följer.  

 

4.1.1.5 Chapter V – Dharana 
I detta kapitel beskriver Crowley sin syn på dharana, och nämner här att det betyder att 

fokusera sinnet på en och samma punkt. Han tar som exempel att föreställa sig en 

symbol, tillexempel ett vitt kors, och sedan försöka hålla kvar fokus på det i ungefär en 

halvtimme till att börja med. Detta medför svårigheter, då den inre bilden lätt förändrar 

sig. Han fortsätter även med att nämna att utövaren bör ha penna och papper och skriva 

ner varje gång uppmärksamheten vandrar från bilden. Crowley nämner även att efter 

en tids utövning, när utövaren ägnar sig åt dharana runt två-tre timmar om dagen, börjar 

olika ”breaks” (Crowley 2018, s.57) inträffa. Dessa breaks, eller pauser i 
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koncentrationen beskriver Crowley på olika sätt, han nämner t.ex. att dagdrömmar och 

glömska kan uppstå under utövandet av dharana. Crowley fortsätter med att säga att när 

utövaren fyller större delen av sin tid med Dharana och övningar som hjälper med det, 

och samtidigt har upplevelsen att vara ”on the brink of something big” (Crowley, 2018, 

s.60) så skall utövaren läsa nästa kapitel i boken.  

 

4.1.1.6 Chapter VI – Dhyana 
I detta kapitel förklarar Crowley sin tolkning av Dhyana. Alldeles i början av kapitlet 

visar Crowley prov på sin religionism, genom att hävda att yogans dhyana och 

buddhismens jhana är samma sak. Dessa fenomen brukar beskrivas som olika 

meditationsstadier inom religionerna, och genom att hävda att de beskriver samma 

upplevelser oavsett skillnaderna mellan de, visar Crowley på religionism. Han visar 

även prov på sin orientalism, när han hävdar, angående olika yogaförfattares 

beskrivning av övernaturliga krafter som kan uppkomma av utövning: ”All this is filth. 

What is the curse upon religion that its tenets must always be associated with every 

kind of extravagance and falsehood? There is one exception; it is the A∴A∴” (Crowley, 

2018, s.64). Här blir Crowleys orientalism tydlig, då han direkt gör en jämförelse 

mellan indiska yogaförfattare och sin egen religion, i det här fallet hans orden A.A för 

att visa på sin egen religions förträfflighet samtidigt som han ger uttryck för ett starkt 

nedvärderande av indiska författare av yoga. Crowley fortsätter sedan med att hävda att 

Dhyana är sammansmältningen mellan subjekt och objekt, och att den upplevelsen är 

så drastiskt annorlunda mot andra upplevelser att det är lätt att utövaren upplever det 

hela som ett möte med Gud. Crowley hävdar även att alla andra upplevelser kan kännas 

värdelösa efter en upplevelse av dhyana. I slutet av kapitlet ger Crowley återigen 

uttryck för sin religionism när han säger: ”This state has been described not only by the 

Hindus and Buddhists, but by Mohammedans and Christians” (Crowley, 2018, s.76). 

Detta jämställande av dhyana med upplevelser i andra religioner, och därigenom ett 

hävdande att de alla är samma upplevelser, är ett tydligt exempel på religionism. Jag 

går nu vidare till det sista kapitlet i boken. 

 

4.1.1.7 Chapter VII – Samadhi 
Crowley börjar detta kapitel med att förklara sin etymologiska tolkning av ordet 

samadhi, och ger uttryck för sin religionism när han menar att ”[…]a reasonable 

translation of the whole word would be “Union with God,” the exact term used by 
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Christian mystics to describe their attainment” (Crowley, 2018, s.80). Han implicerar 

här att yogans samadhi och den kristna mystikens enhet med Gud är samma fenomen. 

Efter detta visar Crowley återigen sin orientalism, då han angående buddhismens 

terminologi för mystiska upplevelser säger ”The vulgarism and provincialism of the 

Buddhist canon is infinitely repulsive to all nice minds” (Crowley, 2018, s.80) Här 

nedvärderar Crowley buddhistiska texter och kan tolkas upphöja europeiska tänkare. 

Crowley fortsätter sedan att hävda att samadhi följer på dhyana att och de är liknande 

upplevelser, men att samadhi är mycket kraftigare och svårare att få till med vilja från 

utövaren. Crowley avslutar sedan Book I med den ”summary” som beskrivits ovan i 

början av litteraturanalysen. Jag fortsätter här min litteraturanalys med att beskriva 

Crowleys Eight Lectures on Yoga.  

 

4.1.2 First Lecture – First Principles 
Crowley börjar sin föreläsning om yoga med att kalla yoga för ”a great science” 

(Crowley, 1969, s.4). Han beskriver även yoga  genom att förklara ordets betydelse 

utifrån olika sorters etymologiska förklaringar, då yoga kommer från sanskrits yeug 

som betyder förening. Crowley hävdar alltså att det mesta är yoga, den förening i 

biologi av manliga och kvinnliga könsdelar som skapar liv, den förening av atomer i 

fysik som skapar molekyler, och den förening av subjekt och objekt i sinnet som skapar 

kunskap. Han nämner dock att det andliga utövandet av yoga har ett specifikt mål, 

nämligen ”union with the Absolute” eller ”the Yoga of the atom with the entire 

universe” (Crowley, 1969, s.7). Han likställer även yogans upplevelse av enhet med det 

Absoluta med den västerländska mysticismens enhet med Gud (Crowley, 1969). I det 

likställandet ser vi ytterligare ett exempel på Crowleys religionism. Crowleys försök 

att länka samman religiösa idéer med för sin tid modern vetenskap, speciellt 

naturvetenskap och psykologi, var väldigt vanligt bland religiösa tänkare under den 

andra halvan av 1800-talet och den första halvan av 1900-talet. Detta enligt 

religionshistorikern Marco Pasi i artikeln ”Varieties of Magical Experience” (Pasi, 

2013). Jag fortsätter nu med nästa föreläsning. 

 

4.1.3 Second Lecture – Yama 
Crowley ger även i denna föreläsning uttryck för sin religionism. Han hävdar i början 

av föreläsningen, angående olika sorters mysticism från olika delar av världen:  
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It was immediately apparent that the results all over the world were identical. They 

were masked by sectarian theories. The methods all over the world were identical; this 

was masked by religious prejudice and local custom. But in their quiddity-identical! 

(Crowley, 1969, s.9) 

 

Detta, att hävda att olika metoder inom olika religioner till sin essens är identiska, och 

att det endast är yttre saker som skiljer de åt, är ett typexempel på religionism. Crowley 

fortsätter sedan med att förklara sin tolkning av begreppet yama inom yoga. Han utgår 

i sin tolkning av yoga från den indiske läraren Patanjalis (runt 400 e.Kr) bok Yoga 

Sutra. Patanjali delar där upp yoga i åtta delar som bör följas för att uppnå befrielse 

från världen. Dessa delar tar Crowley upp i sina föreläsningar, och börjar med yama. 

Han hävdar att yama vanligtvis översätts som ”kontroll”, och fortsätter sedan med en 

förklaring av hur begreppet vanligtvis förstås som följande av specifika regler, till 

exempel en regel att inte ta emot gåvor. Han börjar med att hävda ”We shall not be 

surprised therefore if we find that the perfectly simple term Yama (or Control) has been 

bedevilled out of all sense by the mistaken and malignant ingenuity of the pious Hindu.” 

(Crowley, 1969, s.10). Han förklarar sedan idéen om att inte ta emot gåvor som en 

konsekvens av att ”the Hindu mind is so constituted that if you offer a man the most 

trifling object, the incident is a landmark in his life. It upsets him completely for years.” 

(Crowley, 1969, s.11) och “However, all these considerations do not apply to the 

average European mind.” (Crowley, 1969, s.11). Detta anser jag vara ett tydligt 

orientalistiskt synsätt, där andra kulturer än den västerländska ses på ett nedlåtande sätt 

och som mindre värd än den västerländska, samtidigt som en tydlig uppdelning görs 

mellan ”the Hindu mind” och ”the average European mind”. 

 

Crowley fortsätter sedan med att hävda att det bästa sättet att följa yama är att hitta egna 

regler specifika för personen, och att det bäst görs genom thelemas regel ”Gör vad Du 

Vill ska vara Lagens Helhet.” Crowleys beryktade individualism visas sedan, när han 

förklarar thelemas lag med orden  

 

Because the Law of Thelema is the law of liberty […] the exercise of liberty means 

that you have to think for yourself, and the natural inertia of mankind wants religion 

and ethics ready-made. However ridiculous or shameful a theory or practice is, they 

would rather comply than examine it. (Crowley, 1969, s.13) 
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Crowley nämner i denna föreläsning även att problem i utövandet av yoga kan 

uppkomma som har sitt ursprung i det omedvetna. Här märks ännu ett användande av 

för sin tid modern vetenskap, i detta fall Freuds psykoanalys.  

 

4.1.4 Third Lecture – Niyama 
Crowley förklarar här sin förståelse av yogans koncept niyama. Han förklarar det som 

varande olika kvalitéer hos personer som behövs för att utöva yoga. Han börjar med att 

säga att vissa problem kan uppstå i utövandet av yoga då utövaren blir hyperkänslig för 

sinnesintryck, till exempel kan luften mot huden kännas med samma intensitet som en 

knytnäve i ansiktet. Därför är yoga enligt Crowley omöjligt att kombinera med ett 

vardagligt liv med familj i samhället; ”Social existence of any kind renders any serious 

Yoga absolutely out of the question; domestic life is completely incompatible with even 

elementary practices” (Crowley, 1969, s.14).  

 

Crowley fortsätter sedan med att relatera olika niyamakvalitéer med den astrologiska 

förståelsen av de olika planeternas påverkan och symbolik. Till exempel representerar 

Mars den fysiska ansträngning yoga kräver, Merkurius representerar sinnet, osv. Detta 

sätt att förklara niyama genom att hänvisa till astrologi, och i förlängningen Kabbala, 

är ett religiöst nytänkande som enligt Djurdjevic är ett exempel på ”an exercise in 

comparative esotericism” (Djurdjevic, 2013 s.113). Crowley påvisar även enligt 

Djurdjevic den i mitt tycke religionistiska tolkningen om varierande detaljer och 

metoder med samma resultat som nämnts ovan, och förbinder det med kognitivism 

inom religionsvetenskapen; ”Crowley thus anticipates the cognitive view of religious 

systems, championed recently by the late Romanian scholar Ioan P. Couliano. 

According to this view, various religions are fundamentally systems generated by the 

human mind.”(Djurdjevic, 2013 s.113). 

 

Crowley fortsätter sedan med att diskutera de praktiska förberedelser som måste göras 

innan man kan utöva yoga. Han föreslår att det bästa vore att utöva yoga i ett land med 

pålitligt klimat och ren luft, men preciserar inte vad han menar med pålitligt klimat. 

Viktigt är också en kultur där invånarna uppskattar yoga och kan hjälpa till med 

utövandet, men om det inte är möjligt så kan man stanna i det land där man befinner 

sig, i detta fall England. Då behövs dock isolering, till exempel en stuga i skogen med 

någon anställd hemhjälp, så att utövaren helt kan fokusera på yoga. Crowley nämner 
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även att utövaren av yoga på något sätt drivs av sin karma, så att det land där hen växt 

upp till slut ändå är det bästa landet för utövandet. Han nämner även att det inte finns 

någon plan som passar alla, utan att yama och niyama är en funktion av utövarens Sanna 

Vilja. Här visar Crowley återigen en förklaring av yoga med sin egen religion thelema, 

genom att hävda att yama och niyama bäst kan förstås med hjälp av hans egna tankar 

om Sann Vilja.  

 

4.1.5 Fourth Lecture – Asana och Pranayama 
I denna föreläsning talar Crowley om yogans koncept asana och pranayama. Han 

översätter asana som hållning och pranayama som kontroll av andningen. Han börjar 

föreläsningen med att påpeka att idén att se handlingar som onda eller goda måste 

överges ”The only question that arises is that of convenience in respect of any proposed 

operation. The whole of the moral and religious lumber of the ages must be discarded 

for ever before attempting Yoga” (Crowley, 1969, s.22). Han påpekar sedan att ett av 

yogans mål är att förhindra tankar och handlingar från att uppstå i sinnet och kroppen. 

Därför behövs asana för att kontrollera omedvetna och medvetna kroppsliga muskler, 

”the static aspect of the body” och pranayama, för att kontrollera kroppens ”dynamic 

aspect” (Crowley, 1969, s.22). Crowley förklarar sedan asana som varandes vilken 

kroppsställning som helst där utövaren kan hålla sig stilla en lång tidsperiod. En bra 

asana skall även sätta kroppen i bra balans, med armarna fria för användning i viss 

pranayama, och så obehindrad andning som möjligt.  

 

Crowley ger här också ytterligare ett tecken på sin orientalism, då han innan sin 

förklaring av asana säger: ”When we approach the details of Asana, we are 

immediately confronted with the refuse-heap of Hindu pedantry” (Crowley, 1969, 

s.23). Att beskriva de indiska detaljerade asana som en ”refuse-heap of Hindu pedantry" 

ser jag som ett utslag av orientalism, speciellt i kombination med att Crowley i  Magick 

nämner att hans egna asanas är de bästa att använda (Crowley, 2018). Crowley relaterar 

även asana till sin egen formel, beskriven i boken Magick, formeln IAO, som enligt 

honom ”covers all learning” (Crowley, 1969, s.24). Formeln beskriver hur all kunskap 

går igenom vissa steg när man lär sig den, först är den spännande, sedan tråkig och 

plågsam, och till slut fantastisk och en del av ens liv. Crowley fortsätter sedan med att 

förklara hur utövandet av asana först är smärtsamt, men efter att utövaren helt bemästrat 

positionen, ger en stark avslappning och återhämtning.  
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Crowley förklarar sedan pranayama som olika andningsövningar, till exempel att andas 

in i 30 sekunder och ut i 15, att andas in och ut väldigt snabbt och ytligt, osv. Han 

beskriver även de resultat som kan uppkomma, svettning, att kroppen blir stel, att 

kroppen sedan omedvetet börjar röra sig som en lövhög i vinden, och till slut sägs 

levitation kunna inträffa. Crowley säger själv att han varken kan bekräfta eller förneka 

den möjligheten. Han fortsätter sedan med att upprepa att ett seriöst studium av yoga 

kräver en daglig rutin där yogan blir huvuddelen av ens liv. Han avslutar sedan 

föreläsningen med att nämna mantra yoga, alltså upprepandet av ett mantra konstant, 

som varandes en bra förberedning för målet i yoga. 

 

4.1.6 Fifth Lecture 
Crowley börjar föreläsningen med att sammanfatta sina tidigare föreläsningar om yoga 

med att förklara att ordet yoga betyder ”union” och beskriva detta som en enhet mellan 

en persons medvetande och universum. (Crowley, 1969, s.29). Han jämför sedan yoga 

med sin egen magiska teori enligt boken Magick, genom att använda sig av kabbala och 

de fyra klassiska elementen. Han fortsätter sedan med att beskriva några övningar för 

att arbeta upp koncentrationsförmågan, och upprepar vad han sagt i de tidigare 

föreläsningarna; att ägna sig åt yoga kräver förberedelser och att utövaren får in en 

stadig rutin och ägnar större delen av sin tid åt yogan. Crowley går sedan vidare med 

att definiera de fyra sista delarna av yogan: pratyahara, dharana, dhyana och samadhi. 

Pratyahara definierar han som ”introspection” (Crowley 1969, s.32), och dharana som 

meditation, i det här fallet att hålla fast sinnet vid ett valt objekt. Dhyana förklarar 

Crowley genom att hänvisa till Magick, där han säger att dhyana innebär en förening 

mellan subjekt och objekt, och ett upphävande av dualism. Han menar sedan att 

samadhi förhåller sig till dhyana ungefär som den tidigare beskrivna kroppsrörelsen 

under asana förhåller sig till levitation:  

 

In other words, Dhyana is an unbalanced or an impure approximation to Samadhi. 

Subject and object unite and disappear with ecstasy mounting to indifference, and so 

forth, but there is still a presentation of some kind in the new genus of consciousness. 

(Crowley, 1969, s.33)  

 

Crowley jämför också det medvetandetillstånd som kan uppnås under dharana med 

teoretiska matematiker som använder sig av irrationella tal. Han säger att under 
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meditation kan utövaren uppleva att rationalitet inte kan förklara tillståndet. Här är ännu 

ett exempel av Crowleys användning av modern vetenskap för att förklara religiösa 

koncept, i detta fall matematik. Crowley ger sedan instruktioner för Dharana tagna ur 

tidningen The Equinox som han var redaktör för. Det handlar i korthet om att föreställa 

sig ett objekt i sinnet och ha kvar fokus på objektet så länge som möjligt. Han avslutar 

sedan föreläsningen med att förklara problem som kan uppkomma under utövandet av 

dharana, till exempel svårigheter med koncentration, och andra mentala problem som 

dagdrömmar och liknande. (Crowley, 1969). 

 

4.1.7 Sixth Lecture 
I denna föreläsning hävdar Crowley att för att kunna förstå yoga måste man lämna 

förnuftet bakom sig, och att yoga i slutändan endast kan förstås genom en inre 

upplevelse bortom förnuftet. Han förklarar detta genom att hålla en lång utläggning om 

logiken och förnuftets irrationalitet om dess premisser dras till sin spets. Crowley 

hävdar även att upplevelsen av samadhi inom yoga liknar den upplevelse av tomhet, 

som även finns inom andra religioner, till exempel judendom, nyplatonism och 

zoroastrianism.  

 

If there is any sense in any of this at all, we may expect to find an almost identical system 

of thought all over the world. There is nothing exclusively Hebrew about this theogony. 

We find, for example, in the teachings of Zoroaster and the Neo-Platonists very similar 

ideas. […] The differences in the terminology, when examined, appear as not much more 

than the differences of local convenience in thinking. (Crowley, 1969, s.39) 

 

Detta hävdande att olika religiösa traditioner pekar på samma gudomlighet eller 

upplevelse trots skillnader när det gäller terminologi och trosuppfattningar är ännu ett 

exempel på Crowleys religionism. Crowley berättar även om en vision han haft under 

en retreat, och ber åhörarna läsa Bertrand Russells bok Introduction to Mathematical 

Philosophy för att där se Crowleys upplevelse validerad. Han ger inget specifikt 

argument, utan hävdar bara att ”I can do no more than refer the critic to Bertrand 

Russell's 'Introduction to Mathematical Philosophy', where the above position is 

thoroughly justified” (Crowley, 1969, s.40). Här ser vi ytterligare ett exempel på 

Crowleys sammanlänkande av modern vetenskap och religiösa idéer. Ännu ett exempel 

på detta är när Crowley, angående sin vision av universum, hävdar: ”I want you to note 

in particular the astonishing final identification of this cosmic experience with the 

nervous system as described by the anatomist” (Crowley, 1969, s.40). Crowley hävdar 
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sedan att sinnestillstånd som uppnås genom yoga eller magi bäst beskrivs genom poesi 

och konst, eftersom de inte kan beskrivas förnuftigt. Han avslutar sedan föreläsningen 

med att berätta att han i nästa föreläsning tänker beskriva olika tekniker för att uppnå 

samadhi.  

 

4.1.8 Seventh Lecture 
I denna föreläsning fortsätter Crowley att diskutera sin tes om förnuftets gränser när det 

gäller att förklara religiösa upplevelser. Han påstår att den enda fungerande definitionen 

av ordet ”faith” är ”the direct experience of spiritual truth” (Crowley, 1969, s.45). Han 

fortsätter sedan med att förklara sin syn på hur jesuiterna utbildar sina medlemmar 

genom att låta aspiranten helt underkasta sig och sitt förnuft under sin lärare. Detta gör 

enligt Crowley att aspirantens vilja blir stark, och i slutet av sin träning är aspiranten ”a 

perfect function of the machinery of the Order ” (Crowley, 1969, s.45). Han fortsätter 

sen med att hävda att Ignatius av Loyolas Andliga övningar till sin essens är yoga och 

magiska övningar. Detta, tillsammans med Crowleys senare hävdande att ”There is, it 

is true, a general similarity between the ecstatic outbursts of the great mystics all over 

the world. Comparisons have often been drawn by students of the subject” (Crowley, 

1969, s.46) är ytterligare ett exempel på Crowleys religionism, då han hävdar att Loyola 

och stora mystiker över hela världen har haft liknande upplevelser och metoder, och 

därmed implicerar att de har upplevt samma gudomlighet. 

 

Crowley förklarar sedan vissa fenomen som kan uppkomma under utövning av 

pratyahara. Han nämner till exempel möjligheten att tillsynes bli osynlig genom 

koncentration. ”When your mind has gone so deeply into itself that it is unconscious of 

itself and its surroundings, one of the most ordinary results is that the body becomes 

invisible to other people” (Crowley, 1969, s.47). Han nämner också möjligheten att 

genom att koncentrera sin uppmärksamhet på små specifika delar av kroppen, både 

uppnå extrem fysisk njutning, och även ”a sort of complete understanding of the 

organism of the universe, and an ecstatic adoration of its marvel.” (Crowley, 1969, 

s.48). Han fortsätter sedan med att förklara sin förståelse av den buddhistiska 

meditationstekniken Mahasatipatthana, som börjar med ett fokus på andetaget, och 

fortsätter med att utövaren identifierar sig med det fokuserande medvetandet, tills en 

upplevelse av alltings illusion infinner sig. Även här, med förklarandet av buddhistisk 

meditation under en föreläsning om yoga, visar Crowley prov på sin religionism genom 
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att hävda att buddhistisk meditation och indisk yoga är olika metoder för att uppnå 

samma mål. Crowley avslutar sedan föreläsningen med att säga att det är svårt att 

förklara de fenomen han pratar om, och att det viktigaste är själva utövandet. 

 

4.1.9 Eight Lecture 
Crowley börjar föreläsningen med att hävda att han i de tidigare föreläsningarna försökt 

förklara yoga genom att använda sig av filosofi och vetenskap. Detta är ännu ett 

exempel på Crowleys användande av modern vetenskap för att legitimera sina religiösa 

idéer. Han fortsätter sedan med att hävda att yoga och hans eget religiösa system, här 

kallat magick, har visat sig vara liknande fenomen och ge upphov till samma resultat. 

Han beskriver här olika exempel på magiska/religiösa ceremonier som en utövare av 

magi eller han själv genomfört, och jämför dem med upplevelser han haft under 

utövande av yoga. Detta, att hävda att de upplevelser han haft under utövande av 

magick och yoga i grunden är samma sak, kan ses som ett utslag av religionism. Han 

gör sedan en jämförelse med sitt eget utövande av magi på resande fot med den 

traditionella yogautövningens regler, och visar återigen på prov på sin nedlåtande 

orientalism när han i citatet nedan hävdar att hans egen tolkning av yogan är en ny form 

som är mer rätt än den indiska: 

 

A pox on all these formalistic Aryan sages! Unless one wants to be very pedantic, it is 

rather absurd to contend that this form of ritual forced upon me, first by external and 

next by internal circumstances, was anything else but a new form of Asana, Pranayama, 

Mantra-Yoga, and Pratyahara in something very near perfection; and it is therefore not 

surprising that the Magical exaltation resulting from such ceremonies was in all 

essential respects the equivalent of Samyama. (Crowley, 1969, s.52-53) 

 

Han fortsätter sedan med att jämföra upplevelser som kan uppkomma under yoga och 

meditation med drömmar och vaket tillstånd, och hävdar att precis som drömmar ses 

som overkliga när människor vaknat, och vakentillståndet ses som mer verkligt, så ses 

de tillstånd som yogan och magi kan leda till, som mer verkligt än det vanliga 

vardagstillståndet. Crowley fortsätter också i denna föreläsning att jämföra yoga och 

magi med konstformer av olika slag, och hävdar att dessa konstformer är det bästa sättet 

att beskriva religiösa fenomen på. Han avslutar sedan föreläsningen med att beskriva 

den orden som han grundat, troligtvis A.A, och hur den är uppbyggd på så sätt att en 

medlem metodiskt kan göra framsteg inom yoga och thelema. Jag övergår nu från 

litteraturanalys till intervjuanalys. 
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4.2 INTERVJUANALYS 
Intervjuerna började med frågeställningen om informanterna utövat någon form av 

yoga och fortsatte sedan med deras förklaringar av vad yoga betydde för dem. Därefter 

fortsatte intervjuerna med diskussioner om skillnader mellan olika yogaformer som 

informanterna antingen utövat eller hade egna åsikter om. Vidare fick informanterna ge 

förklaringar av olika upplevelser som de haft under sitt yogautövande. Intervjuerna 

avslutades sedan med frågan om de eventuella målen med thelema överhuvudtaget och 

diskussioner av olika sätt att se på thelema och yoga. 

 

4.2.1 Intervju med ”Fredrik” 
I den första intervjun med Fredrik kan vi se en uppdelning mellan yoga som den utförs 

inom thelema och andra yogastilar (intervju med ”Fredrik” 4/5 2018, sidan 2): 

 

Crowley har ett.. hans instruktioner för yoga ingår i en större kontext av Det 

Stora Arbetet.. och där blir det lite sekundärt och det är lätt att underprioritera 

det.  Medans för många yogautövare traditionellt så är det liksom yoga där det 

börjar och slutar. Du gör yoga och sen så går du hem och så lever du på som 

vanligt. Så det är nästan diametralt motsatta perspektiv där. 

 

Detta kan vi även se prov på hos Crowley, när han i sina skrifter framhäver sin egen 

tolkning av yoga över andra indiska former av yoga. Även en till uppdelning mellan 

thelemisk yoga och andra former, i det här fallet tibetansk yoga, visar Fredrik när han 

jämför olika upplevelser som kan uppkomma under olika former av utövande: 

  

”Så där [i tibetansk yoga] är upplevelserna mer illusoriska och bedrägliga medan i det 

andra fallet så är det specifika upplevelser som man, eller specifika kvalitéer i 

upplevelsen som man kultiverar.” (intervju sidan 3) Detta kan även ses i en del av 

Fredriks svar på frågan om han märkt skillnader mellan olika yogaformer: ”för en 

thelemit så tror jag man vänder på det och så tittar man på lilla yogan som är en liten 

del av en större kontext” (intervju sidan 2) och ”som svennebanan yogautövare så 

kanske man hittar en favorit som man trivs med, yin yoga eller nåt sånt också kör man 

med den biten. Det är en del av en livsstil, medan ur ett thelemiskt perspektiv så är 

alltid, det som är avgörande är ju intentionen, varför du gör någonting.” (intervju sidan 

2) Här kan vi se en upphöjning av den thelemiska formen av yoga i motsats till när 

”svennebanan” utövar yoga. Även Crowleys tendens att förklara yoga med termer från 
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modern vetenskap kan märkas så här 70 år senare, fast själva vetenskapen har ändrats: 

”Men jag förstod inte egentligen värdet av det, det gjorde jag inte, utan det har jag fått 

mycket mer utifrån modern hjärnforskning och mindfulness och en sådan djupare 

praktik” (intervju sidan 1) I detta fall är det ”modern hjärnforskning” som används för 

att legitimera yogan. Ett till upphöjande av thelemisk yoga jämfört med andra 

religioner, i detta fall buddhism, kan även ses (intervju sidan 4):  

 

Och som västerlänning så finns det också en brist i buddhismen, det finns många 

blinda fläckar där man kan prata om medvetandets yttersta natur, också kan man 

tala om det vardagliga medvetandet, men det finns något där emellan, som är 

karmiskt specifikt för den reinkarnation man har nu, och det är det som är Vilja. 

Och där blir, buddhismen blir väldigt... Jag ser väldigt mycket problem med den, 

om man inte får plats med den västerländska psykologin i den, så får man som 

västerlänning väldigt stora problem, man kan inte förhålla sig till en massa saker. 

 

Fredrik nämner också i intervjun att målet med övningarna inom thelema är 

upplösandet av dualism, vilket Crowley även nämner som målet med yoga. I det svaret 

tycker jag också att man kan se en sorts religionism, när Fredrik nämner en likhet 

mellan thelema och buddhism: ”Det finns en deifieringsaspekt av det hela också, 

förgudomligandet, som också är väldigt lik tantran, väldigt lik den tibetanska tantran” 

(intervju sidan 4) Vi kan alltså i denna intervju se en likhet mellan Crowleys och 

Fredriks tankar angående både religionism och upphöjandet av thelemisk yoga i 

jämförelse med annan yoga. Jag fortsätter nu med den andra intervjun. 

 

4.2.2 Intervju med ”Johan” 
I denna intervju med Johan och den efterföljande kompletteringen kan vi se tecken på 

att vissa av Crowleys tankegångar även finns representerade här. För det första utgår 

Johan direkt från Crowleys egen definition av yoga som enhetskapande: ”För min del 

så är yogan ett verktyg som egentligen bottnar i Crowleys egen definition utav yoga 

som union, ett sätt för förening” (Intervju med ”Johan” 9/5 2018, sida 6). Johan 

använder sig även mycket av mantran i sin praktik, speciellt ett mantra taget ur Lagens 

Bok, thelemas heligaste skrift. ”Mantra är det centrala i min praktik” (intervju sidan 

11). Även Crowleys religionism visar sig hos Johan, när han hävdar att thelemas tanke 

om det Stora Arbetet (försöket till enhet med det gudomliga) finns i andra religioner: 

”[…] eller i det Stora Arbetet oavsett vilken tradition man väljer att följa.” (intervju 

sidan 8) Även Crowleys tankar om individualism i det andliga livet visar Johan prov 

på. Han nämner att utövandet av thelema inte har något ” generellt mål, utan var och en 
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har sina individuella anledningar för att göra det dem gör och kommer in från sina 

individuella platser i Arbetet” (intervju sidan 7). Han svarar sedan på en 

uppföljningsfråga angående avsaknaden av allmänt mål att: (intervju sidan 9)  

 

[…]Det måste alltid finnas ett centralt utrymme för att vi ska kunna fatta våra egna 

beslut och göra saker utifrån våran egen vilja också och det där ställer ju en del krav på 

oss thelemiter att vara självständiga och att kunna utveckla sin egen intuition, sitt eget 

tänk, så pass att man vågar lita på att man kan fatta sina egna beslut och inte luta sig 

mot någon auktoritet eller någon som leder ens väg utan vi står ju utan gurus på det 

viset. 

 

Johan nämner även som svar på en vidare följdfråga att (intervju sidan 9):  

 

Vi har en gemensam tes, men, vi kan inte bli för överens kring dom här sakerna utan 

det måste hela tiden finnas utrymme för var och ens individuella tolkning. Att var och 

en har full frihet att göra sin egen vilja, och det är ju någonting som vi tar på allra största 

allvar, det är ju skitviktigt för oss.  

 

Man kan även argumentera för att en del av Crowleys orientalism visar sig när Johan 

diskuterar Crowleys syn på yoga. Han säger: ”[…] när Crowley själv instruerar kring 

yoga så är den ju väldigt avskalad och inte egentligen förknippad med speciellt mycket 

av det som han tycker är lull-lull kring det utan han har ju tagit ner det till sin absoluta 

kärna” (intervju sidan 9). Detta att ”ta ner det till sin absoluta kärna” kan ses som ett 

upphöjande av Crowleys egen syn på yoga istället för de indiska författarna, genom att 

hävda att deras texter som onödigt ”lull-lull”. Vi kan alltså se i den här intervjun att 

Crowleys tankar om yoga har påverkat även Johans syn på yogan. De paralleller som 

kan dras är framförallt till religionism, men även i viss del orientalism. Jag fortsätter nu 

med den tredje och sista intervjun. 

 

4.2.3 Intervju med ”Sandra” 
I den sista intervjun med Sandra kan vi för det första se att hon inte utövat yoga enligt 

Crowleys system vilket kan göra det svårt att göra en jämförelse. Vi kan dock utgå från 

hennes tankar angående Crowleys system och då försöka finna likheter. Hon har utövat 

kundaliniyoga och nämner att inom den yogan ”ligger det religiösa budskapet i 

grunden” (intervju med ”Sandra” 13/5 2018, sidan 13). Hon nämner dock också att  

lärarna på kundaliniyogacentret ”är måna om att tona ner guda budskapet och vill göra 
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det mer allmänmänskligt, mindre heligt mer förnuftstänkande, och då tycker jag man 

börjar närma sig thelemas kärna” (intervju sidan 13). Hon nämner också att hon inte 

gått på centrets ”mer religiösa grejer” (intervju sidan 13). Hon nämner också att inom 

kundaliniyoga är gudomligheten extern, medan inom thelema så är den intern. Allt detta 

kan tolkas som ett upphöjande av Crowleys yoga jämfört med andra yogaformer, helt i 

linje med Crowleys egna tankar om sin egen religions förträfflighet, då Sandra även 

uttrycker att hon ser Crowleys yoga som mer överlägsen kundaliniyogan. Vad gäller 

Crowleys andra idéer är det dock svårare att märka av några likheter. Vi kan alltså se i 

denna intervju att Crowleys syn på yoga påverkat Sandras syn på yoga, där hon 

upphöjer Crowleys yoga framför andra yogaformer. Jag övergår nu till 

diskussionsdelen av uppsatsen. 
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5. DISKUSSION 
Vi kan i dessa resultat se att vissa likheter finns mellan Crowleys syn på yoga och mina 

informanters syn på yoga. Det handlar främst om ett upphöjande av Crowleys egen 

yogaform gentemot andra sätt att utöva yoga. En del av förklaringen till detta kan vara 

att de jag intervjuat kommit i kontakt med Crowleys yoga under sin utövning av 

thelema, och därför haft Crowley som huvudkälla till information om yoga. Därmed 

har de övertagit Crowleys syn på saker och ting. En annan del av förklaringen kan vara 

att Crowley och de moderna utövarna helt enkelt haft liknande upplevelser under 

utövandet av yoga. En annan likhet mellan åtminstone Johans upplevelse av yoga och 

Crowley, är svårigheten med att förklara upplevelserna under utövandet. Johan nämner 

till exempel: ”Det är svårt att beskriva hur det ter sig för någon som kanske inte varit 

med om det själv men livet blir väldigt annorlunda när du lever med en gudomlig 

närvaro dag för dag.” (intervju sidan 12). Detta kan vi även se att Crowley talar om när 

han i olika ställen ovan nämner att förnuftet inte kan förklara upplevelserna, utan det 

viktigaste är själva upplevelsen. Det kan dock vara svårt att veta med säkerhet hur 

mycket påverkan Crowley har haft på informanterna, med tanke på att jag endast utfört 

tre intervjuer. Därför kan man också hävda att den ena forskningsfrågan endast delvis 

blivit besvarad.  

 

Crowleys syn på yoga har uppenbarligen till viss del påverkat dessa svenska moderna 

utövare av thelema som jag intervjuat. En intressant tanke som visar på en skillnad 

mellan Crowleys syn på yogan och informanternas, är att ingen av informanterna 

nämner någon svårighet som uppkommer under deras utövande, och inte heller någon 

svårighet att kombinera yogautövande med sitt vardagliga liv, medan Crowley nämner 

flera olika svårigheter som kan uppkomma. Inte heller nämner någon av informanterna 

tankar på att de skulle behöva överge sitt normala liv i samhället och helt ägna sig åt 

yoga, vilket går emot Crowleys idéer om att yoga endast kan utövas i avskildhet. Detta 

kan eventuellt tolkas som en konsekvens av det individualiserade och sekulariserade 

samhället; religionen ses numera till större del som en individuell privatsak, vilket gör 

det svårt att ha samhällets uppbackning för att helt ägna sig åt religion. Även 

socioekonomiska faktorer kan ligga bakom detta. Crowley kom från en rik familj och 

hade möjlighet att ägna hela sin tid åt religiösa spörsmål istället för att behöva arbeta 

för sitt uppehälle, vilket också gjorde det lättare för honom att dra sig tillbaka under 

perioder för avskildhet. Se till exempel hans kommentar ovan om att ett avskilt hus och 
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tjänare behövs för utövande, eller att utövaren i värsta fall kan klara sig i en svit på ett 

lyxhotell. Eftersom frågan om Crowleys yoga och dess påverkan på modern thelema 

tidigare inte behandlats så djupt inom forskningen, så kan denna uppsats endast ses som 

början till forskning inom detta ämne. 

 

Vi har även fått en god början till förståelse av Crowleys syn på den indiska yogan. Vi 

har bland annat sett att Crowley visar prov på orientalism och religionism. Crowley 

visar genomgående prov på ett orientalistiskt tankesätt genom upphöjande av sin egen 

syn på yoga i jämförelse med indiska författare, ofta i nedlåtande ordalag. Detta 

nedvärderande av den indiska yogan och upphöjande av sin egen förståelse kan ses som 

orientalistiskt, då han ofta i sina skrifter pekar på vad han anser vara tydliga skillnader 

mellan europeiskt och indiskt tänkande, och genomgående ser det indiska tänkandet om 

yoga som underlägset och vidskepligt, medan hans egna syn på yoga ses som det rätta, 

vetenskapliga, och bästa sättet att utöva yoga på. Detta helt i linje med orientalismens 

upphöjande av ”det västerländska” och förminskande av ”det österländska”. Crowleys 

orientalism kan förstås i sin historiska kontext, då Indien var under brittisk kontroll, 

och det därför gav Crowley möjlighet att besöka och resa runt i Indien och därigenom 

komma i kontakt med den indiska yogan. Orientalismen var även vanlig i den brittiska 

överklassen på denna tid. Crowleys syn på yogan, tillsammans med den brittiska 

kulturella bakgrunden av orientalism, kunde därför i förlängningen användas för att 

legitimera det brittiska styret. Genom att nedvärdera den indiska yogan till att vara en 

mix av allmänmänsklig visdom och indisk vidskeplighet, kan Crowley argumentera för 

att den brittiske eller europeiske gentlemannen bättre förstår yogan än indierna. Detta 

skulle i förlängningen ha kunnat legitimera den brittiska ockupationens nödvändighet 

för att vaska fram yogans visdom från de indiska ”vildarna” så att den kunde komma 

mänskligheten till del.  

 

Vi har även sett att Crowley använder sig av, för sin tid modern, vetenskap för att 

legitimera sin förståelse av yoga. Detta kan också ses i en historisk kontext. Speciellt 

fenomenet att använda sig av modern psykologi för att legitimera och förklara 

esoteriska läror var en stor del av tidsandan under Crowleys leverne. Detta kan vi även 

se prov på i nutida diskurs när det gäller intervjun med Fredrik ovan. Även försöken att 

förklara ockultism med modern naturvetenskap överhuvudtaget kan också ses som en 

del av tidsandan under Crowleys tid. Båda dessa företeelser och försök till legitimering 
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har använts genom historien inom ockultismen. Detta enligt religionsvetaren Marco 

Pasi i kapitlet ”Varieties of Magical Experience” i Aleister Crowley and Western 

Esotericism (Pasi, 2013) 

 

Vi har sett Crowleys och olika medlemmar i O.T.O:s tankar om yoga och vad det är. 

En intressant frågeställning kan vara hur yoga, och Crowleys egen variant av yoga, kan 

komma att utvecklas i framtiden. Yoga är idag, både i Sverige och i andra länder, en 

del av många människors vardag. Både utövande av yoga samt lärarutbildningar i yoga 

ges på många olika platser, alltifrån hinduiska retreatgårdar till IKSU. Man skulle 

kunna tänka sig att Crowleys version av yoga i framtiden nog fortsätter att vara en 

marginell företeelse, som framförallt fortsätter att läras ut inom O.T.O. och liknande 

organisationer som funnit sin inspiration i thelema och Crowleys tankar. Andra 

varianter av yoga som framförallt fokuserar på den fysiska kroppen kan möjligen växa, 

då mer och mer samtal om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa förs i samhället. 

 

5.1 SAMMANFATTNING 
Mot bakgrund av mitt eget sporadiska yogautövande och intresse för Crowley som 

person, har syftet med den här uppsatsen varit att belysa och försöka förstå Aleister 

Crowleys syn på yoga. Uppsatsen har även försökt se om Crowleys tankar om yoga 

haft någon påverkan på moderna svenska thelemiters förståelse av och åsikter om yoga. 

Genom intervjuer och intervjuanalyser, samt genom litteraturstudier och tolkning av 

dessa, har vi kunnat se att Crowleys syn på yoga till viss del uppvisar orientalistiska 

och religionistiska tankegångar. Vi har även kunnat se likheter mellan Crowleys tankar 

och nutida svenska thelemiters, främst då det gäller upphöjandet av den egna yogan 

gentemot andra yogaformer. Då tidigare forskning om thelema i Sverige till stor del 

saknats, kan denna uppsats ses som en påbörjan till studier inom det ämnet. Svensk 

forskning om Crowley har mest lagt fokus vid ett genusperspektiv (se Manon 

Hedenborg White), och då har ett religionshistoriskt perspektiv på Crowleys yoga 

saknats.  

 

Uppsatsen kan förhoppningsvis även ge uppslag till vidare forskning. Forskning om 

detta ämne kan även göras med bakgrund i andra utgångspunkter än religionism och 

orientalism. Till exempel kan en religions-sociologisk förklaringsmodell ge fruktbara 

resultat. Forskaren skulle till exempel kunna använda sig av sekulariseringsteori för att 



 32 

förklara varför thelema använder sig av modern vetenskap för att legitimera sig osv. 

Vidare kan forskning säkert göras om thelema utifrån andra religionsvetenskapliga 

perspektiv, då thelema i Sverige som sagts ovan inte utforskats så grundligt. Forskaren 

skulle till exempel kunna betrakta thelema som en del av New Age rörelsen. Det finns 

vissa saker som pekar på det; Crowley hävdade till exempel, precis som New Age 

rörelsen, att det ska komma en ny tidsålder på Jorden där äldre förlegade religioner och 

tankesätt ersätts av nya och bättre idéer (Bogdan, 2013). I Crowleys fall rör det sig om 

Horus Eon som han själv såg sig som profet för, med thelema som den nya religionen, 

och i New Age-rörelsen finns det till och med i namnet. En djupare förståelse för 

uppsatsens ämne kan säkert även uppnås genom att intervjuer görs med fler thelemiter 

i Sverige, då, som sagts ovan, tre kan vara ett något lågt antal för att kunna göra alltför 

starka generaliseringar. Ett till sätt att fördjupa forskningen vore att intervjua olika 

utövare av olika yogaformer för att se om skillnader finns mellan dessa utövares tankar 

om yoga, i jämförelse med Crowley och thelemiters tankar och idéer. Forskning skulle 

till exempel kunna göras då man följer olika yogautövare över tid och ser hur deras 

tankar om yoga utvecklas. 

 

Avslutningsvis kan uppsatsen sägas till viss del ha svarat på forskningsfrågorna; 

förhoppningsvis har läsaren en, om än liten, djupare förståelse av Crowleys syn på yoga 

och dess påverkan på moderna thelemiter i Sverige än innan uppsatsen lästes. 
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