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Abstract 

 

  

Finns det gnostiska föreställningar inom dagens New Age rörelse?  Hur gestaltar de sig vad 

gäller tanken om gnosis och dualism? Jag fokuserar i mitt uppsatsarbete på en strömning inom 

New Age- rörelsen som går under benämningen New Thought, en rörelse som uppstod i 1800-

talets USA och som fått stort gehör, framför allt genom amerikansk självhjälpslitteratur. Jag 

har därför valt att studera litteratur inom denna genre, för att se på vilka sätt det gnostiska 

tankegodset förmedlas idag. Jag använder den vetenskapliga litteraturen som 

forskningsbakgrund och den amerikanska självhjälps - litteraturen som studieobjekt. 

Resultaten av min studie visar att man inom New Thought rörelsen utgår från att människan 

är gudomlig och att hon kan återuppväcka minnet av sin egen gudomlighet. Uppvaknandet 

kommer att leda till ökat välstånd och framgång på alla plan då hon blir medveten/upplyst och 

börjar skapa sin egen verklighet genom att välja positiva tankar. Sjukdom, fattigdom och 

problem är illusioner.  Kroppen och det materiella framställs på ett tvetydigt sätt inom New 

Thought – rörelsen. Gränslösa, gudomligt positiva tankar tros manifesteras i form av hälsa, 

skönhet, välstånd och materiella ting, samtidigt som kroppen framställs som något negativt, 

något som ska underordnas det gudomliga medvetandet. Föreställningen om gnosis är därför 

central och belyses starkt inom New Thought rörelsens självhjälpslitteratur och verksamhet. 

Den dualistiska föreställningen med anor från gnosticismen är visserligen nedtonad, men fullt 

skönjbar.   
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Kapitel 1 Inledning 

 

New Age – en omformulering av gnosticismen? 

 

 
New Age uppstod under 1960-talet som ett samlingsbegrepp för olika religiösa och 

kvasireligiösa strömningar. Under detta paraply inordnades religiösa företeelser som 

spiritualism, shamanism, meditation, Tai Chi, energimassage, yoga och positivt tänkande.  

Det är svårt att med säkerhet säga vad som är ”äkta” och ”oäkta” inom New Age, eftersom 

rörelsen har diffusa konturer. Det finns många förespråkare, men ingen som kan tala för 

rörelsen som helhet. Det finns heller inga allmänt erkända trosbekännelser, ingen kyrka, kult 

eller samfund. 

 

Den brittiske professorn Michael York menar att bakgrunden till New Age kan relateras till 

den humanistiska psykologins framväxt i USA, med förgrundsgestalter som Abraham 

Maslow, Rollo May Maslow och Fritz Pearls.  Den humanistiska psykologins bidrag till New 

Age var bland annat betoningen av människans potential till självförverkligande och de olika 

terapiformer som lanserades för att realisera detta mål, såsom Pearls gruppgestaltterapi. Men 

New Age har även plockat upp tankar och praktiker från annat håll. Dess rötter kan spåras till 

1800-talsrörelser som spiritismen, New Thought och teosofin. Från dessa har man övertagit 

bruket att kanalisera andar eller entriteter från andra dimensioner, tron att sjukdom och 

fattigdom är illusioner, liksom tonvikten på karma och reinkarnation. Allt detta är på ett eller 

annat sätt idéer som har importerats från Österlandet och som sedan har uppblandats med 

västerländska ockulta och pagana föreställningar. Inom denna eklektiska blandning är 

grundförutsättningen gnostisk eller transcendental, påpekar York. Man menar att den 

gudomliga sanningen ligger dold under den fysiska fenomenvärlden. Sedd i detta perspektiv 

är naturen i sista hand en illusion, något som måste genomträngas, om man vill få tillgång till 

”högre kunskap” (York, 2005, sid. 309). 

 

 

För gnostiker var människan av samma natur som skaparguden, men genom den onde 

Demiurgen hade hon blivit fjättrad i materien. Målet var att genom gnosis återväcka den 

sanna gudagnistan och på så sätt frälsas från den onda materien. Genom gnosis fick anden 

möjlighet att stiga upp till den sanne skaparguden. Denna frälsning kunde ske när människan 

insåg sitt sanna gudomliga jag och på så sätt återuppväckte den inneboende gudsgnistan. Det 

var således en individuell frälsning som helt vilade på människans egna ansträngningar och 

andliga kapacitet.  

 

 

I doktorsavhandlingen Den kristna gnosticismens återkomst (Gunnarsson, 2004) belyser Kent 

Gunnarsson den stora variationen vad gäller den gnostiska kristologin och svårigheten att 

förklara förhållandet mellan Kristi naturer. Gnostikerna kunde inte acceptera att 

frälsargestalten Kristus, som var av andlig natur, skulle ha inkarnerat som människa, det vill 
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säga som kropp och kött. Gunnarsson hänvisar till Kurt Rudolphs forskning när han skriver: 

”Det gemensamma draget hos gnostikerna när det gällde antropologin var att människan 

uppfattades som en otillbörig förening mellan å ena sidan en gudomlig ljusgnista kallad anden 

eller ibland själen och å andra sidan en ond del kallad kroppen och psyket”. Han beskriver 

vidare den fallmyt som var gemensamt för gnostikernas soteriologi. Genom denna hade den 

gudomliga gnistan fångats i materien och människans kropp. Genom gnosis skulle denna 

ljusgnista befria anden från kroppen och på detta sätt frälsa människan från den onda världen. 

”Denna kunskap och insikt gav människan en ny identitet; hon var gudomlig till den sanna 

naturen och härstammade från den okände högste guden som stod över fördärv och ondska. 

Sinneskunskapen hörde till Demiurgens onda värld och var ett hinder för människan i 

sökandet efter sanning i frälsningsfrågor” (Gunnarsson, 2004, sid 18-19) 

 

 

Gnostiska läror betonar alla gnosis, kunskap och vänder sig till ”de lärda”. Professor Harold 

Bloom är en av de som menar att dagens andliga rörelser har djup affinitet med gnosticismen: 

”Jag tror inte att jag går för långt när jag säger att den moderna människan, i motsats till sin 

1800-talsbroder, vänder sig till psyket med mycket stora förväntningar, och gör det utan 

referens till någon traditionell tro utan snarare med en blick mot gnostiska erfarenheter. 

(Bloom, 1998, sid. 107). Bloom menar att den individuella frälsningen är samma sak som 

uppståndelsen, såsom den beskrivs i bibeln. På så sätt blir gnosis, gudagnistans uppväckelse, 

vägen till återfödelse redan i detta liv. Uppväckandet av den andliga ljusstrålen är således ett 

inre arbete som kräver människans hela uppmärksamhet och ansträngning.  

 

 

Gunnarsson anser dock att Blooms Gud är en Gud som ligger bortom Gud. Han är skild från 

skapelsen men kan anas genom exempelvis drömmar om änglar och andra andeväsen. Vidare 

påpekar Gunnarsson att den moderna gnostiska guden erbjuder kulturen kunskap om sig själv 

genom det intuitiva, irrationella och individuella. ”En avigsida med denna tanke blir att de 

som inte får tag i gnosis får stanna kvar i mörkret okunniga om ljuset. Den moderna 

gnosticismens Gud är en Gud för sådana som vet och inte för de som tror” (Gunnarsson, 

2004, sid 41). Gunnarsson lyfter i sin avhandling fram de nygnostiska föreställningar han 

uppmärksammat i den teologi som förmedlas av Livets Ord och tecknar en intressant bild av 

den kristna gnosticismens väg till modern tid, över bland annat New Thought - rörelsen. 

 

 

Gnosticismen som trossystem har många skillnader, men vissa gemensamma föreställningar. 

”Dess stora fråga rör dock ursprunget och övervinnandet av det onda”, skriver den holländske 

professorn Willem Cornelis van Unnik i sin bok Skriftfynden i nilsanden (Unnik, 1961 sid. 

37).  Den ontologiska dualism som fanns hos de tidiga gnostikerna, där man ansåg att världen 

var ond, förkastades med tiden av västerländska esoteriska gnostiker, menar den franske 

esoterikern Antoine Faivre. Den esoteriska gnosticismen skiljer inte mellan tro och vetande, 

eftersom man anser att varje individ inom sig bär vetskap. Genom återupptäckandet av denna 

kunskap sker frälsningen. Målet nu liksom då, är gnosis, ett återvändande till det paradisiska, 

gudomliga tillståndet och för detta krävs rening, förädling – transmutation. (Faivre, 1995, sid. 
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67).  

 

 

Också religionshistoriker Olov Hammer menar att några av de mest centrala idéerna inom 

New Age har föregångare i de gnostiska traditionerna. Gnosis är den enskilda människans 

insikt om att hon innehåller en gudomlig gnista fångad i den materiella kroppen. För att uppnå 

denna kunskap krävs en religiös upplevelse och genom denna upplevelse förstår man (enligt 

flera av de gnostiska systemen) att den materiella världen inte är en del av den gudomliga 

skapelsen. Gnosis är delvis en insikt på det känslomässiga planet, snarare än det intellektuella 

planet (Hammer, 2004, sid. 102) 

 

Michael York belyser detta på följande sätt: ”Eftersom det onda inte existerar har den som är 

andligen utvecklad en möjlighet att få både sjukdom och fattigdom att försvinna. Människans 

andliga kraft är närmast obegränsad och står i förbindelse med universums fundamentala 

energi”. (York, 2005, sid. 310) 

 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

 

I tidigare forskning har man således argumenterat för att New Age – rörelsen har tagit upp 

gnostiska element som bland annat kan återfinnas i teosofi och den amerikanska New 

Thought – rörelsen. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de gnostiska föreställningarna gör sig påminda 

inom dagens New Age – rörelse. Jag väljer att lyfta fram den strömning inom New Age- 

rörelsen som går under benämningen New Thought, en rörelse som uppstod i 1800-talets 

USA och som fått stort gehör, framför allt genom amerikansk självhjälpslitteratur. 

Anledningen till att jag väljer att studera New Thought – rörelsen beror på att denna kan ses 

som en tidstypisk strömning inom New Age, där fokus vilar på personlig utveckling och 

självförbättringsmetoder.  

 

De frågeställningar detta arbete kommer att centreras kring är följande: 

 

● Finns det inom New Thought - rörelsen föreställningar kring människans inre gudomlighet 

och hur denna inre ”gudagnista” kan uppväckas genom gnosis - en individuell, andlig 

upplevelse? Om så är, hur kommer detta till uttryck? 

 

● Existerar det en dualistisk föreställning inom rörelsen, det vill säga ett konfliktförhållande 

mellan den gudomliga andliga naturen och den ”onda” materien, kroppen. På vilket/vilka sätt 

visar sig detta? 
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Metod & material 
 

 

Mitt uppsatsarbete tar sin utgångspunkt i den teori som menar att gnosticismen har vidareförts 

genom teosofin, till dagens New Thought/New Age rörelse. För min studie har jag valt att 

använda mig av litteraturstudium av primärkällor och den hermeneutiska metoden för att 

besvara mina frågeställningar. 

 

Vid textanalys är tolkningen central och hermeneutik är en tolkningslära som baserar sig på 

vissa grundantaganden, eller förutsättningar. Man utgår från att sammanhanget, kontexten är 

avgörande för att meningen ska framträda och förstås, därför förutsätter all förståelse en viss 

förförståelse samt vissa förväntningar. (Widerberg, 2002, sid 26) 

 

Läsaren närmar sig en text med fördomar, en förförståelse, vilket är grunden för att tolkningen 

kan komma till stånd, menar filosofen och hermeneutikern Hans-Georg Gadamer. Enligt den 

hermeneutiska cirkeln ska delar av en text tolkas utifrån dess helhet och helheten utifrån 

delarna. (Bergström & Borélius, 2012, sid 31). 

 

 

Religionsvetenskapen är en tolkande vetenskap och jag har valt den hermeneutiska 

tolkningsprocessen som redskap därför att det är en fruktbar metod. Vid studier av 

religiösa/andliga trossystem som New Age, är det oerhört svårt, kanske rent av omöjligt att ge 

en täckande och ”sann” bild av dess rötter. Min ambition är därför inte att försöka avtäcka 

hela ”sanningen”. Jag vill istället belysa förståelsen av det som kan vara väsentligt inom det 

område jag studerar och de bakomliggande orsakerna.  

 

Jag har läst många böcker inom den genre som kallas ”självhjälpslitteratur” sedan slutet av 

1980-talet och har sett att böckernas innehåll har ändrat karaktär - från fokus på andlighet och 

”inre” välbefinnande till en närmast intensiv koncentration på materiell framgång med vissa 

andliga inslag. Jag har även uppmärksammat en slående likhet i de budskap som förmedlas i 

de böcker som skrivits av amerikanska författare.  

 

Budskapen har en tydlig gnostisk karaktär. Författarna påstår sig förmedla visdom, vägar och 

metoder som kan ge läsaren lycka, hälsa och framgång.  På olika sätt talar man om ett 

inneboende ”gudomligt” medvetande som människan kan utveckla och man förmedlar även 

en föreställning kring dualism, på så sätt att det ”högre” medvetandet har makt över 

materien/kroppen genom tankarnas kraft. I mitt uppsatsarbete har jag således delvis utgått 

från min personliga förförståelse och använt denna vid min tolkning av litteraturen. 

 

Jag har valt att använda den vetenskapliga litteraturen som forskningsbakgrund och den 

amerikanska självhjälps - litteraturen som studieobjekt. 

 

Jag har studerat den amerikanska självhjälpslitteraturen för att se på vilka sätt det gnostiska 
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tankegodset förmedlas, exempelvis i form av dualistiska tankegångar och föreställningar om 

människans inneboende gudomlighet. Jag har gjort kvantifierande jämförelser mellan 

forskningsbakgrund och studieobjekt genom en jämförande innehållsanalys. Bergström och 

Boréus beskriver den textanalytiska inriktningen som en kvantitativ inriktning, med fokus på 

jämförelser på sådant som kan vara av intresse när man t.ex. studerar förändringar över tid. 

Innehållsanalys kan vara inriktad på såväl texters innebördsaspekt som på deras 

interpersoniella aspekt (Bergström & Borèlius, 2012, sid 24) 

 

Studieobjekt 

 

Den litteratur jag använt som studieobjekt är skriven av författare som förmedlar New 

Thought – rörelsens filosofi. Jag har bland annat studerat amerikansk ”självhjälpslitteratur” 

som är skriven av sympatisörer till New Thought- rörelsen, samt skrifter som författats av 

grundare inom rörelsen. 

 

Jag använder mig för detta arbete främst av skriftliga källor i form av böcker. För att få större 

kännedom om New Thought - rörelsen av idag har jag därtill valt att inhämta material från 

några av rörelsens hemsidor såsom International Metaphysical Ministry, University of 

metaphysics foundation och University of Sedona.  

 

I boken The Secret säger sig författaren Rhonda Byrne uppenbara ”flertusenåriga andliga 

hemligheter”. Till sin hjälp att författa boken har hon 24 framgångsrika medarbetare från 

USA, där, enligt Byrne, ” de allra flesta som undervisar om Hemligheten bor”. (Byrne, 2007, 

sid. 10). 

 

Be så ska du få (Hicks, 2009) är en bok som skrivits av det äkta paret Esther och Jerry Hicks. 

I denna bok, liksom andra böcker som skrivits av paret menar man sig förmedla andliga 

sanningar från en samling eteriska mästare, med arbetsnamnet ”Abraham”. Paret Hicks lär 

locka både andligt och materiellt hungrande läsare med boktitlar som ”Be så ska du få”, 

”Pengar och attraktionslagen” och ”Skapa din framtid”. 

 I boken Emotionell frihet (Orloff, 2009) ger den amerikanske psykiatikern Judith Orloff tips 

för hur vi kan identifiera och omvandla negativa känslor för att nå inre frid. Bland dessa är att 

undvika ”vampyrer” i det dagliga livet. 

 

Boken Lev livet fullt ut av Eckhart (Tolle, 1997) vill enligt baksidestexten bland annat 

förmedla att vi är ”mer än bara vårt intellekt och vår kropp, att vår äkta autentiska kraft finns i 

nuet och att vi kan hitta vägen ut ur psykologisk smärta” (Tolle, 1997). 

 

Baksidestexten på boken Andens anatomi uppger att författaren Carolyne Myss presenterar 

”ett komplett program för andlig och fysisk hälsa” (Myss, 1997). 

 

Boken Samtal med Gud av Neale Donald Walsch säger sig återge just ett sådant samtal, då 
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Walsch efter en kris upplevde att ”pennan fick eget liv och han började få svar på sina frågor”  

(Walsch, 1997). 

 

Jag har således läst ett flertal amerikanska böcker som är skrivna av författare med 

anknytning till New Thought rörelsens filosofi. Böckerna är utgivna på svenska mellan åren 

1992 och 2009.  Den litteratur jag använt för min analys har på olika sätt kopplingar till den 

amerikanska New Thought – rörelsen och kan räknas till genren självhjälpslitteratur.  

 

Det finns ett stort utbud av böcker inom samma genre men jag valde dessa på grund av att de: 

- Säger sig förmedla visdom, vägar och metoder som leder till ökad lycka, hälsa och 

framgång.  

- Litteraturen anknyter på olika sätt till ett inneboende ”gudomligt” medvetande som kan 

utvecklas, med obegränsad framgång och lycka som mål.  

- Samtliga böcker uttrycker en föreställning kring dualism genom att det ”högre” medvetandet 

har makt över materien/kroppen genom tankarnas kraft.  

 

På så sätt anknyter litteraturen till syftet med uppsatsen, att undersöka hur de gnostiska 

föreställningarna gör sig påminda inom dagens New Thought - rörelse som uppstod i 1800-

talets USA och som fått stort gehör, framför allt genom amerikansk självhjälpslitteratur.  

 

Avgränsning & källkritik 
 

Det är omöjligt att ge en heltäckande bild av gnosticism, teosofi och New Thought- New Age 

då de aldrig har varit enhetliga trossystem. Syftet med min uppsats är att studera och lyfta 

fram några av de grundläggande tankar som kan förknippas med gnosticismen och som 

återfinns i dagens New Age/New Thought - rörelse. Av utrymmesskäl har jag valt att 

utelämna en beskrivning av rörelsens alla metoder, såsom spiritualism, shamanism, Feng 

Shui, astrologi, healing m fl. och har istället fokuserat på det som anses vara viktigt inom 

New Thought - rörelsen, nämligen det positiva tänkandet. 

 

I min uppsats refererar jag i ganska stor utsträckning till litteratur jag anser vara tillförlitlig 

och värdefull. Jag hänvisar ofta till Olov Hammers bok På spaning efter helheten (2004), 

eftersom han är en etablerad forskare här i Sverige, har värdefull kunskap om religionshistoria 

och nyandliga rörelser, samt bedriver objektiva studier. Han har ingen personlig anknytning 

till de rörelser han beskriver, varför jag anser att hans material är tillförlitligt.  

 

En möjlig svaghet med studier utförda av personer som står utanför den/de rörelser de vill 

beskriva, är att forskaren sällan har tillgång till ”helheten”. Därför kan viktiga fakta gå 

förlorade. Å andra sidan, kan studier gjorda av anhängare, eller tidigare anhängare till dylika 

rörelser förvrängas genom en personligt färgad syn. Utifrånperspektivet är viktigt och 

framträdande inom religionssociologin, som strävar efter att vara en tolkande vetenskap. Om 

detta skriver sociologen Madeleine Sultán Sjöqvist: ”Forskare kan i sociologiska analyser 
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varken överta religiöst färgade verklighetstolkningar, förklaringar eller okritiskt anamma 

religiösa anspråk.” i Människor och makter (2008, sid 24). 

 

Jag har således läst och jämfört litteratur som skrivits av oberoende forskare samt av 

människor som är aktiva inom rörelsen för att i möjligaste mån ge en rättvis bild av 

rörelsernas ”kärna”. Det stora omfånget av strömningar och influenser inom gnosticism, 

teosofi och New Thought/New Age har omöjliggjort en fullständig presentation av rörelsernas 

filosofi(er). 

 

För studiet av New Thought - rörelsen har jag tittat närmare på delar av rörelsens eget skrivna 

material. För att en källa ska betraktas som tillförlitlig måste den vara oberoende. Material 

hämtat från rörelsens egna hemsidor och böcker uppfyller därför inte kravet på oberoende, 

men är betydelsefullt på så sätt att det återger en bild av rörelsen som sådan. Jag har i den 

litteratur jag studerat inte funnit några direkta motsättningar. Den litteratur jag använder mig 

av och refererar till i denna uppsats ger dock på intet sätt en heltäckande bild av vare sig 

gnosticism, teosofi eller New Thought/New Age. 

 

Uppsatsens disposition  

 

Efter det inledande kapitlet ger jag i kapitel 2 en historisk bakgrund till gnosticismen och tar 

upp några av de gemensamma föreställningar som fanns hos de tidiga gnostikerna; den 

dualistiska föreställningen och tanken om gnosis.  

 

Därefter ges en historisk översikt av teosofin, samt en beskrivning av Teosofiska samfundet 

och dess grundare Helena Blavatsky. 

 

Efter detta följer en beskrivning av New Thought rörelsen och dess bakgrund i 1800-talets 

USA där flera dåtida tankeströmningar formade rörelsen till att bli vad den är idag. Efter detta 

följer en beskrivning av rörelsens största organisationer; Christian Science och Unity School 

of Christianity och dess grundare. 

 

Kapitel 3 handlar om dagens New Thought- rörelse, en rörelse med fokus på positivt tänkande 

och tankekraft. Jag försöker här återge en bild av den ”teologiska” kärnan i rörelsen, för att på 

så sätt återkoppla till det syfte och den frågeställning som mitt uppsatsarbete centreras kring. 

För detta refererar jag bland annat till ett flertal ”självhjälpsböcker” som skrivits av 

sympatisörer/anhängare av New Thought. 

 

I det avslutande kapitlet förmedlar jag de slutsatser uppsatsarbetet har lett mig fram till och 

för en avslutande diskussion kring dessa. 

 

Avslutningsvis ges en litteraturförteckning över de böcker och internetsidor jag använt mig av 

i arbetet med denna uppsats. 
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Kapitel 2 Från gnosticism till New Age 

Gnosticism 

 
För att bättre förstå hur det gnostiska tankegodset har upptagits av New Age – rörelsen gör jag 

i följande kapitel en beskrivning av gnosticismen. Det är viktigt att poängtera att gnosticismen 

aldrig var ett enhetligt trossystem. Man kan beskriva den som en strömning inom judisk och 

kristen tradition, med influenser från bland andra Platons filosofi, egyptisk, indisk och persisk 

religion.  Vissa gemensamma föreställningar fanns dock hos de tidiga gnostikerna, såsom som 

tron på en högsta gudom, där det finns en kvinnlig och en manlig aspekt och den dualistiska 

synen på en tillvaro styrd av motpolerna gott/ont.  

 

På olika sätt beskriver gnostikerna ett urtida avfall, katastrofen. Somliga menade att Sofia, 

visheten, den sista emanationen fallit i onåd därför att hon gjort anspråk på förbjuden kunskap 

hos det otillgängliga Gudsväsendet. Genom sitt övermod föll hon från pleroma, den 

gudomliga världen. Den materiella världen har skapats ur hennes sorg och förtvivlan, Andra 

gnostiker lär att Gud inte kan ha haft något att göra med så lågt stående materia och har därför 

inte skapat den materiella världen. Världen som vi känner är istället en produkt av den 

avundsjuke Demiurgen som avföll och skapade världen av trots. Eonen Logos har nedstigit 

till jorden och antagit Jesu fysiska gestalt för att lära människan vägen tillbaka till Gud, 

skriver den brittiska historikern Karen Armstrong i sin bok Historien om Gud, 1995. 

(Armstrong, 1995, sid. 115)  

 

Armstrong menar vidare att de gnostiska myterna aldrig var menade som bokstavliga 

skildringar av skapelse och frälsning. Gud och pleroma ska sökas i det inre.  

Gnosticismens centrala fråga rör ursprunget och övervinnandet av det onda, förklarar van 

Unnik. Gnosticismen tar i bruk de mest skiftande element. Ibland framträder det kristna 

inslaget starkare och ibland verkar det rent av saknas. Man kan genom de undersökningar som 

gjorts ändå konstatera att kristendomen under sin utbredning ingalunda befann sig i ett 

religiöst vakuum. Tvärtom var kristendomen omgiven av många skilda religionsformer, 

filosofiska och religiösa skolor som lovade människan trygghet i både denna och den 

tillkommande världen. (Unnik, 1961, sid. 46) 

 

Unnik varnar för att göra synkretismens otaliga sammansmältningar än mer komplicerade, 
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men menar att följande inflytelseområden kan inräknas när det handlar om gnosticismens 

ursprung: Den utpräglade dualism som återfinns i gnosticismen fanns i det gamla Persien.  

I Babylonien fanns en utbredd föreställning om astrologins betydelse samt föreställningen om 

sju planetmakter som härskare över världen. Föreställningen om solguden som högsta väsen 

fanns i mindre Asien, särskilt i Syrien. Den populariserade platonska tankevärlden som 

underströk motsättningen mellan materia och ande, uppfattningen om den gudomliga 

principens allt besjälande kraft, talmystik och askes fanns i greklands filosofi, judendomen 

med Gamla testamentet, samt judisk mystik. Egyptens Isis- och Osiriskult, som återfinns i de 

gnostiska, hermetiska skrifterna. (Unnik, 1961, sid. 52-53)  

 

Inom gnosticismen betonas vikten av den individuella tron och hur gnosis kan återuppväckas 

genom esoterisk kunskap. Ordet gnosis härrör från det grekiska ordet för kunskap eller insikt. 

Människans själ var från början inte skild från Gud, men ”lidelserna under årens lopp vinner 

makten och Gud förgätes. Själen har då inte längre någon del i det sköna och ädla utan 

hemfaller åt det ondas makt. Endast genom kunskapen kan detta förhindras och själen 

återvända till Gud och sin egentliga bestämmelse” påpekar Unnik. (Unnik, 1961 sid. 36-37) 

Detta får mig att dra slutsatsen att man inom den gnostiska föreställningen menar att 

kunskapen aldrig gått förlorad utan dväljs i det innersta medvetandets rum och det är genom 

gnosis, som vägen upp till det gudomliga riket läggs än en gång. Människan strävar således 

liksom blomman, upp mot ljuset.  

 

De olika gnostiska traditionerna skilde sig på olika punkter men enades kring tron på att ljuset 

bekämpar mörkret och att gnosis, inte Guds nåd, är vägen till frälsning.  

 

Gnostikerna ville ha kunskap, de nöjde sig inte med att följa utan att veta och stämplades som 

kättare och utestängdes senare från kyrkan och de kanoniska skrifterna. Trots detta levde 

denna form av kristendom länge kvar. I Rom grundade biskopen Marcion (f.100 e. Kr. – d. 

165 e. Kr.) en sektliknande, rivaliserande rörelse med liknande dualistisk syn som fick många 

anhängare. Den stränge och grymma guden som utplånat hela folk upprörde Marcion. Han 

frågade sig hur världen kan ha skapats av en god gud när den är uppfylld av smärta och 

ondska. (Armstrong, 1995, sid. 116). 

 

Valentinus (d. ca 160 e.Kr.) föddes i Egypten men bodde senare i Rom under samma tid som 

Marcion. För Valentinus och hans kristna anhängare var gnosis ett centralt tema. Kristus var 

utsänd av en Gud som var ren ande, rent ljus och som existerar bortom och före denna 

världen. 

 

Teologen och kyrkofadern Origenes (ca 185-254 e.Kr.) var inspirerad av Platons filosofi och 

menade att människan har en naturlig kunskap om det gudomliga och denna kan väckas upp 

genom särskilda övningar. Liksom gnostikerna ansåg han att människan hade avfallit från den 

gudomliga världen och antagit fysiska kroppar. Genom kontemplation kan själen nå kunskap, 
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gnosis så att den åter blir vad den ursprungligen är - gudomlig. Origenes antog att man genom 

uttolkning av Skriftens texter på flera nivåer kunde nå tro genom gnosis. Han utvecklade en 

symbolisk läsning av bibeln. Kunskapen om det gudomliga är naturlig för människan och kan 

väckas upp och ”kommas ihåg” genom särskilda övningar. Origenes, liksom Clemens 

Alexandrinus förespråkade hellenistisk kristendom som bar starka influenser av judisk 

esoterism. Varken Origenes eller Clemens trodde att Gud hade skapat världen ex nihilo, ur 

intet. Vissa av Origenes tankar dömdes som kätterska av kyrkan. (Armstrong, 1995, sid. 116-

120). 

 

Gnosticismen som tro fanns i ytterkanten av den dåtida officiella kristendomen och trots att 

lärans former skilde sig åt, samlades gnostikerna kring den gemensamma tron på befrielsen 

från ondska genom själens uppstigande till gudagnistan och universums undergång.  

Den ontologiska dualism som fanns hos de tidiga gnostikerna, där man ansåg att världen var 

ond, kom till viss del att förkastas av västerländska esoteriska gnostiker. Inom den esoteriska 

gnosticismen skiljer man inte mellan tro och vetande, eftersom man anser att varje individ 

inom sig bär vetskap och genom återupptäckandet av denna kunskap sker frälsningen. (Faivre, 

1995, sid 67). 

 

Antoine Faivre menar att tron på den inre gudomliga kärnan och själens uppstigande till ljus 

och gnosis har gamla anor. Detta tankegods har förts vidare genom det hermetiska tänkandet, 

av människor som längtar efter att tränga bortom det synliga för att nå fram till sanningen. 

Normalvetenskapen har av dessa fritänkande individer ansetts vara starkt censurerad och 

begränsande, liksom religiösa dogmer. Esoterism för möjligen tankarna till hemliga 

brödraskap och initiering för ett fåtal, utvalda, påpekar Faivre - men även om ordet esoterisk 

betyder ”förborgad” så omfattar begreppet den sorts kunskap som är tillgänglig för alla. 

(Faivre, 1995, sid. 67). 

Faivre ser likheter mellan det gnostiska och det nutida ”nyandliga” tänkandet där man samlas 

kring en tro på en levande natur, där allt är ett enda och människans har som uppgift att tolka 

dess symboler. Denna korrespondens sker genom kanalisering där budskap från änglar, andar 

och symboler avkodas och görs uppenbar. Målet nu liksom då, är gnosis, ett återvändande till 

det paradisiska, gudomliga tillståndet. För detta krävs rening, förädling - transmutation.  

Faivre, liksom Hammer pekar på den springande punkten i såväl gnosticism som modern New 

Age där personligt självförverkligandet är målet och den personliga utvecklingen är vägen 

som leder till gnosis. 

 

Teosofi 

 

     Det tidsskede, som börjar med Buddha och Pythagoras och slutar med nyplatonikerna och 

gnostikerna, är den enda i hävderna kvarlämnade brännpunkt, mot vilken, för sista gången, de 

glänsande ljusstrålar konvergera, som, utgångna från förflutna tiders eoner, ännu ej blivit 

förmörkade av bigotteriet och fanatismen. (Blavatsky, 1919, s. 28) 
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Teosofin, som är baserad på tolkning av profetiska texter, vill spåra sina rötter till 200-talets 

Alexandria. Teosofer menar i likhet med gnostiker att det finns en gemensam urgrund, bortom 

religionerna. I sin bok På spaning efter helheten (2004) ger Olov Hammer en utmärkt 

beskrivning av teosofin som rörelse. Följande beskrivning bygger i stort på Olov Hammers 

bok.  

 

För teosoferna är allt i kosmos en enda källa och den gudomliga kraften är känd under många 

namn. Man tror att världen emanerar från denna gudomliga urgrund i sju steg, där varje steg 

representerar ett mindre perfekt tillstånd. Även människan emanerar från gudomligheten och 

genomgår många inkarnationer, där varje liv innebär en ny lärdom mot upplysning. Den 

gudomliga kärnan är dold av materiens hölje men förblir alltid i människans innersta kärna. 

Talet sju är central. Genom varje manvantara, skapelsecykel, genomgår solsystemet sju 

inkarnationer och det finns sju sorters varelser och materiella ting på var och en av de sju 

planeterna. Frälsningen uppnås i det sjunde stadiet när människan arbetat med sig själv och 

återupptäckt att hon är likställd med Gud. Siffran sju återkommer också i teosofins lära om 

människan då man menar att tre av de sju principer som utgör människan manifesteras i den 

materiella verkligheten: den fysiska kroppen, eterkroppen och astralkroppen. Människans 

psyke består av det lägre- och det högre jaget där det högre jaget står i direkt kontakt med det 

gudomliga, ur vilket människosjälen emanerat. Det lägre jaget är den del som inkarneras, 

återföds, i de tre materiella nivåerna. Många av de begrepp vi idag möter genom New Age, 

såsom aura, chakra, karma och reinkarnation är hämtat från teosofin, som i sin tur hämtat 

begreppen från österländska religioner. (Hammer, 2004, sid. 44-54). 

 

Helena Petrovna Blavatsky f. 1831 var grundare av teosofiska samfundet. Hon kom tidigt i 

kontakt med främmande kulturer och var även förtrogen med seanser och mysterieskolor. 

Under 1800-talet fanns ett stort intresse för ockultism och spiritism, vilket väckte hennes 

intresse. Blavatsky som var inspirerad av Egypten, Indien och gnosticismen, menade att i de 

gamla religionernas innersta kärna finns en hemlig lära som bevarats av högtstående andliga 

mästare under tusentals år. För henne var Jesus inte en frälsare, utan ett föredöme vars livsväg 

bör förstås i symboliska termer.  

 

Hon ansåg sig verka som kanal för ett icke-fysiskt brödraskap i Himalaya. Dessa uppstigna 

mästare var mahatmas, som näst intill uppnått fysisk odödlighet. De ansågs bemästra konsten 

att förlänga det fysiska livet upp till 500 år. Då mästarna uppnått mahatmaskap valde de 

sällan att inkarneras på jorden. Blavatsky menade att de uppstigna mästarna har förmedlat 

visdom till mänskligheten genom tiderna, i den form som bäst passat mottagaren av 

budskapen. Nu var tiden mogen för att världen skulle kunna ta emot sanningen.  

Blavatsky trodde att mänskligheten tillhör olika rotraser och underraser och att dessa 

samverkar i en lång kedja för att slutligen uppgå i det ”upplysta tillståndet”. Från en planetär 

inkarnations börjat till dess slut, lever människan ca 800 liv. Just nu befinner vi oss i den 

fjärde av sju planetära inkarnationer. Redan för miljontals år sedan fanns människan, i 
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Atlantis och Lemurien som nu är försvunna kontinenter, ansåg hon. (Hammer, 2004, sid. 44 – 

54).  

Olov Hammer belyser i sin bok hur Blavatskys läror fann en plats i sin teosofiska samtid, då 

man lämnade de vetenskapligt accepterade uppfattningarna. Man började utöva österländska 

läror, istället för att som tidigare, endast läsa om dem och intellektuellt ta dem till sig. De 

tidiga teosoferna hade ett modernt förhållningssätt till sitt religiösa råmaterial, menar 

Hammer: ”Under en tid är det forna Egypten som gäller, sedan hinduismen, så buddhismen, 

för att i sin tur ersättas av Tibet.” (Hammer, 2004, sid. 53). 

Helena Blavatsky ansåg sig förmedla autentisk kunskap utan förvanskning och använder 

1500-talsförfattaren Michel de Montaignes ord i förordet till sin bok Den hemliga läran: 

 

 

    Mina herrar, Jag har här endast bundit en bukett av här och var plockade blommor, och jag har härvid  

    ur egen fatabur icke tillagt något mer än det bindgarn, som sammanhåller dem” 

    Man må slita ”bindgarnet” i bitar eller plocka sönder det i små trådar, om man så för godt finner.  

    Vad beträffar själva buketten av FAKTA, skall man aldrig kunna förstöra den – 

    man kan ställa sig okunnig om dess fakta, det är allt. (Blavatsky, 1919, sid.30). 

 

Hon gjorde alltså inte anspråk på teosofin som en egen, fristående rörelse utan hänvisade till 

föregångare och influenser från esoteriskt tänkande, gnosticismen, kabbalismen, hermetism, 

rosenkorsorden och buddhistiska läror. Hon hämtade även mycket inspiration från 1800-talets 

ockulta rörelse och var själv verksam som spiritistiskt medium. 

 

Gnosticismen var en av hennes stora inspirationskällor och hon ansåg att den sanna 

kristendom som förmedlats genom gnostikerna, blivit förvanskad och lemlästad av 

kyrkofäderna: ”Ej heller är flertalet av de gnostiska system, som finns i behåll i vår tid, 

lemlästade som de blivit av kyrkofäderna, någonting mer än de förkrympta skalen av de 

ursprungliga spekulationerna”(Blavatsky, 1919, sid. 366). 

 

Från Blavatskys teosofiska rörelse steg senare Arcane School genom Alice Bailey som 1944 

började använda begreppet New Age. Bailey grundade organisationen Lucis Trust, 

(ursprungligen Lucifer Publishing Company) genom vilken hon publicerade sina böcker. 

Andra rörelser som inspirerats av teosofin är bland andra antroposofin, Rosenkreutzläran, I 

am rörelsen och New Thought, den rörelse jag har valt att betrakta närmare i denna studie. 

 

 

New Thought rörelsen och dess bakgrund 

 

 

New Thought är ett samlingsnamn för idéer och rörelser som betonar tankens enastående 



17 

 

förmåga att förändra varje livsomständighet. Rörelsen uppstod i 1800-talets USA och har 

influenser från bl. a teosofin, transcendentalism och swedenborgianism. Johansson påpekar att 

rötterna framför allt kan spåras tillbaka till de tankar och metoder för helande som 

presenterades av Phineas P Quimby (1802-1866). (Johansson, 2005, sid. 97). 

 

Quimby, som intresserade sig för tankens kraft fann hypnos som en väg till hälsa och öppnade 

en praktik för psykisk hjälp genom healing 1859. Teosofen Frans Mesmer (1734 -1815) var 

utvecklade läran om Magnetisme animal som botemedel för sjukdom. Quimby arbetade till en 

början enligt Mesmers lära, men ansåg senare att det inte var någon mystisk kraft som låg 

bakom patienternas tillfrisknande. Istället menade han att människor blev friska för att de helt 

enkelt trodde på behandlingen. Olov Hammer belyser detta tänkande på följande sätt: ”Om 

helandet kan uppnås genom ”rätt” tro, så måste sjukdom bero på ”felaktig” tro. Man blir sjuk 

helt enkelt därför att man har fel attityd till livet, därför att man saknar insikter, eller därför att 

man låter andra människor påverka ens självkänsla. Knepet bakom hälsa är att ändra attityd”. 

(Hammer, 2004, s. 54) 

 

Med tiden kom utövare av positivt tänkande med allt djärvare teorier. Den egna attityden var 

orsaken till nästan allt. Till och med fattigdom sades bero på en negativ inställning, skriver 

Hammer och poängterar att denna speciella form av individualism och tilliten till de egna inre 

krafterna var en tidstypisk tankekonstruktion som uppstod i nordöstra USA under 1800-talets 

mitt. (Hammer, 2004, sid. 54) 

 

Christian Science och Unity School of Christianity 

 

En av Phineas Quimbys elever var Mary Baker Eddy f. 1821. Hennes skrifter ligger till grund 

för New Thought kyrkan Christian Sciences undervisning. Hon växte upp i en puritansk 

familj i New Hampshire, USA. I förordet till den egna boken Kristen vetenskap med nyckel 

till skriften (1947) berättas att hon år 1866 var i stort behov av att helas. Hon ”leddes” då till 

upptäckten av Sanningens gudomliga lag i Kristi Jesu lära, vilken hon senare kom att kalla 

Kristen Vetenskap. (Eddy, 1947)  

 

Quimbys metod gick ut på att skapa en sund moralisk inställning hos sina patienter och Mary 

Baker Eddy gjorde snabba framsteg under hans behandling. Trots allvarlig 

ryggradsinflammation kunde hon efter mindre än en vecka gå de 182 trappstegen till 

stadshusets kupol. 1866 halkade hon och skadade ryggen. Liggande på rygg läste hon 

Matteusevangeliets nionde kapitel, där Jesus botar en lam man. Eddy fylldes plötsligt av en 

medvetenhet om att Gud är det enda liv som finns och blev genast frisk. Strax därefter började 

hon skriva det som skulle komma att bli Kristen vetenskap. (Scotland, 2005, sid. 39). 

 

Grundtanken i Christian Science är att Gud är ande. Anden är därmed den yttersta sanningen 
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och verkligheten. Synd, sjukdom och död innefattas i mänsklig materiell föreställning och 

tillhör inte det gudomliga förnuftet: 

 

 

De är utan verkligt ursprung eller verklig tillvaro. De har varken Princip eller beständighet utan 

tillhör, jämte allt som är materiellt och timligt, villfarelsens intighet, som ger sig ut för att vara 

Sanningens skapelser. Alla Andens skapelser är eviga; men materiens skapelser måste återgå till 

stoft. Villfarelsen antar, att människan är både mental och materiell. Den gudomliga Vetenskapen 

motsäger detta postulat och hävdar människans andliga identitet. (Eddy, 1947, sid. 287). 

 

 

New Thought rörelsen och Christian Science har idémässiga och historiska kopplingar, men 

har idag gått skilda vägar. Christian Science vill inte ingå i New Thought rörelsen, men Kent 

Gunnarsson påpekar att de dock är ”andliga syskon”, ”båda barn av Quimbys idéer och utgör 

två varianter av samma grundfilosofi- det positiva tänkandet” (Gunnarsson, 2004, sid. 70). 

 

 

Christian Science säger sig vara en religion. En av rörelsens lärare, Dewitt John uppger i 

boken Kristen Vetenskap – en livssyn och ett sätt att leva (1985) att rörelsen har (1985) ca 3 

200 kyrkor runtom i världen. Bibeln, Vetenskap och Mary Baker Eddys bok Hälsa med 

nyckeln till skriften betraktas som auktoritativa. Det onda tros vara en vävnad av lögner, något 

som det helt saknas grundval för ”hos den Gud som omfattar allt och som är Liv, Sanning och 

kärlek. Denna falska medvetenhet om tillvaron utplånas när vi håller oss till Guds lag, Andens 

lag, som Jesus åskådliggjorde”. (Dewitt, 1985, sid 37). 

 

Unity Church grundades av makarna Charles och Myrtle Fillmore 1891 i Kansas, Missouri, 

USA.  Paret Fillmore var elever till Emma Curtis Hopkins (1849-1925) som samarbetat med 

Mary Baker Eddy. Fru Myrtle Fillmore var ofta sjuk, men botades från tuberkulos 1886 efter 

att ha lyssnat till en New Thought föreläsning, samt under två år ha upprepat ”Jag är ett Guds 

barn och därför kan jag inte drabbas av sjukdom”.  (Scotland, 2005, sid. 42). 

Hon undervisade bland annat att kristus medvetande dväljs inom alla individer och att det 

krävs att människan helt fokuserar på positiva tankar i nuet. Med positiv tankekraft kan 

fullständig hälsa och materiell framgång uppnås, berättar man på rörelsens hemsida. (Unity - 

A positive path for spiritual living, 2012) 

 

New Thought- teologin fick på allvar fäste i USA under 1900-talets början. Nya centra och 

organisationer bildades och böcker enligt rörelsens självhjälpsprinciper publicerades, av bland 

andra Thomas Troward och Frank Channing som var knutna till rörelsen. 1914 bildades 

Internationella New Thought-alliansen (INTA) som än idag omfattar samtliga mindre grupper 

runt om i världen som samlas kring visionen om att alla människor kan uppnå frihet, makt, 

välstånd och hälsa genom konstruktivt utnyttjande av medvetandets kraft. (International New 

Thought Alliance, 2012) 
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Genom åren har somliga grupper valt att odla självhjälpsmetoder efter Frans Mesmers och 

den franske apotekaren Emíle Coués lära, medan andra har framhävt meditation och 

positivism som en väg. Man säger sig vila på en kristen grund och ser Bibeln som en 

grundläggande lärobok, även om man menar att den inte ska tolkas bokstavligen.  

På Unity Church hemsida ”A positive path for spiritual living – What we believe” berättar 

man om rörelsens grundläggande tro. Guds ande bor inom varje individ och alla har möjlighet 

att uttrycka fullkomnandet av Kristus, såsom Jesus gjorde. 

När människan slutar upp att tänka negativa tankar kommer hon att uppnå frälsning i detta liv. 

Den grundläggande tron inom rörelsen är att materia inte existerar och att sjukdomar, synd 

och död existerar endast om vi tror att de gör det. Genom att förneka materians existens kan 

människan övervinna detta och genom positiv jakande bön kan hon få bättre kontakt med 

Gud.  (What we believe, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Kapitel 3 Med fokus på tankekraft  

 
I följande kapitel kommer jag att titta närmare på New Thought rörelsens föreställningar kring 

hälsa och framgång. De menar att sjukdom och fattigdom endast är produkter av felaktiga 

tankar och att negativa tankar till varje pris måste undvikas för att lycka, framgång och hälsa 

ska uppnås. Här framträder de gnostiska föreställningarna tydligt, framför allt vad gäller tron 

på en inre gudomlighet och ett dualistiskt synsätt. Människan är till sin essens gudomlig och 

kan återupptäcka detta för att skapa sig materiell lycka och perfektion genom tankekraft. 

Kroppen och materien är underställd den gudomliga tanken. Sjukdom och fattigdom är endast 

felaktiga tankar som manifesterats i fysisk form och det gäller därför att undvika tankar av 

”lägre” kvalitet och även ”lägre” människor - de andligt omogna som fortfarande lever i 

villfarelsen att sjukdom, brist och problem existerar - missbrukarna, de sjuka och fattiga som 

inte kan konsten att tänka rätt. I självhjälpslitteraturen kallas de kraftsnyltare och 

känslovampyrer. 

Rörelsen använder sig i huvudsak av tekniker för affirmation, meditation, bön, healing, 

visualisering, hypnos och mindfulness men undviker spiritualism, astrologi, 

tarotkortstolkning, liksom numerologi och kristallhealing, det vill säga metoder där redskap 

används. Astrologi, tron att planeternas placering har inflytande över människans liv, är en 

absurd tro, eftersom Gud valde att lägga allt, inklusive planeterna, under människans fötter. 

Det finns därför ingen anledning att fråga dem om råd.  

Att ”kanalisera” budskap från uppstigna mästare, högt utvecklade andar och änglar är helt i 

linje med New Thought rörelsens föreställningar. Man erbjuder healing- och 

medvetandeförändrande metoder med fokus på att rensa bort dåliga energier, minnen och 

tankar med syftet att skapa framgång och hälsa. 

 

Bön praktiseras flitigt inom New Thought. Det är bön i form av målinriktat upprepande, ett 

affirmerande i presens, som om man redan hade allt det där man eftertraktar. Att be med 

utgångspunkt från att man upplever sig vara fattig och i behov av pengar, tros endast leda till 

att man manifesterar mer av fattigdom. Istället måste man med hundraprocentig övertygelse 

be, målmedvetet, som om man redan har det man saknar. I det här fallet, pengar. 

Detta påstår bland andra New Thought författaren Neale Donald Walsch i sin bok Samtal med 

Gud (1995): ”Följaktligen blir det så att ju mer du bönar och ber, desto mindre blir chansen att 

du får uppleva det du tror att du väljer, eftersom den ursprungliga tanken bakom varje 

obesvarad bön är att du nu inte har det som du vill ha. Den ursprungliga tanken blir din 

verklighet.  (Walsch, 1997, sid. 28) 

 

Rhonda Byrne, som författat boken Hemligheten (2007), förklarar på liknande sätt: ”Det 

första är att be om det du vill ha. Ge universum din befallning. Tala om för universum vad det 

är du vill ha. Universum svarar på dina tankar…” (Byrne, 2007, sid. 56) 

Universum liknas vid en katalog från vilken man kan beställa det man vill ha. (Byrne, 2007, s 

111). 
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Universum är således en postorderkatalog från vilken man beställer det man vill ha genom 

självsäkra affirmeringar och tankekraft. Universum/Gud/Källan är en energimässig våglängd 

som man bara behöver ”ställa in” sig på, genom finjustering av de andliga ”frekvenserna”, för 

att kunna skapa materiellt överflöd.  

 

Genomgående hävdar självhjälpslitteratur av den här typen att människan är gudomlig och att 

hon med hjälp av denna litteratur erhåller redskap/nycklar för att återuppväcka minnet av sin 

egen gudomlighet oavsett om denna ”kärna” kallas Gud, Kristus, Högre jag, magiskt jag, 

källenergi etc. Detta uppvaknande sker då individen blir medveten/upplyst och börjar skapa 

sin egen verklighet genom att välja positiva tankar. Detta kommer att leda till ökat välstånd 

och framgång på alla plan. Egot, med sin fruktan och sina falska föreställningar, är hindret 

som måste övervinnas för att nå fullkomlig lycka, hälsa, rikedom och framgång. Sjukdom, 

fattigdom och problem är illusioner. När dessa falska föreställningar genomskådas och 

besegras, kommer underverk att ske.  

 

Så vänder sig exempelvis Esther Hicks till sin läsare med påståendet att han/hon i själva 

verket är ren ”källenergi”, i alla fall före den fysiska födelsen. Med vägledning från boken och 

den kanaliserade ”anden” Abraham kan han/hon åter minnas sin kraftfulla natur. (Hicks & 

Hicks, 2009, sid. 40). I samma stil påstår Rhonda Byrne ”Du är Gud i en fysisk kropp”. 

(Byrne, 2007, sid.174) och Eckhart Tolle menar att ”Kristus är din Gudsessens eller ditt högre 

jag”.  (Tolle, 1997, sid. 92). 

 

 

Energitjuvar, kraftsnyltare och känslovampyrer 

 

Det ondas problem har gäckat kristna tänkare genom tiderna. Hur kan något ont existera när 

Gud är god och allt som existerar är Guds skapelse? Den skolastiska teologin menar att Guds 

skapelser är fullkomligt goda, men genom skapandet av den ofullkomliga människan med fri 

vilja, kom synd och ondska in i världen. Detta är en felaktig uppfattning menar man inom 

New Thought - rörelsen. Ondska existerar endast som en falsk tro.  

 

Denna föreställning återfinns hos bland andra Mary Baker Eddy och hennes Christian Science 

rörelse. Eftersom Gud är fullkomligt god kan ondska omöjligt existera som en realitet. Gud 

skapade människan till sin avbild och därför kan inte sjukdom och synd existera annat än som 

en felaktig tro, en illusion i människans medvetande. Synd och sjukdom är endast falska 

föreställningar som kan övervinnas. ”Människan är aldrig sjuk, ty Förnuftet är inte sjukt, och 

materien kan inte vara det. En falsk föreställning är både frestaren och den frestade, synden 

och syndaren, sjukdomen och dess orsak.” anser Eddy. (Eddy, 1947, sid. 394). Verkligheter 

tycks vara verkliga men de är inte sanna. De är inte av Gud. Allt som är av Gud är fullständigt 

gott och därför är sjukdom och synd endast illusioner utan verklig förankring (Eddy, 1947, 

sid. 472) 
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Eftersom denna illusion skapas i människans medvetande och kan manifesteras i fysisk form, 

är det av största vikt att undvika negativa tankar och även negativa tänkare: 

 

Barnen bör alltifrån första början undervisas i Sanningsbotandet, Kristen Vetenskap och avhållas 

från att tala om sjukdom eller hysa teorier och tankar därom. För att hindra dina barn från att 

uppleva villfarelsen och dess lidanden bör du från deras förnuft utestänga såväl syndiga som 

sjukliga tankar. De senare bör uteslutas enligt samma princip som de förra. Detta gör Kristen 

Vetenskap tidigt användbar. En del sjuklingar är ovilliga att lära känna fakta eller att höra talas om 

materiens och dess förmenta lagars bedräglighet. De hänger sig ännu någon tid åt sina materiella 

gudar, håller fast vid en tro på materiens liv och intelligens och väntar sig, att denna villfarelse 

skall göra mer för dem, än de vill medge, att den ende levande och sanne Guden kan göra. Otåliga 

över dina förklaringar, ovilliga att forska i Förnuftets Vetenskap som skulle frigöra dem från deras 

lidanden, klamrar de sig fast vid felaktiga föreställningar och får lida de bedrägliga följderna. 

Motiv och handlingar kan ej rätt värdesättas, förrän de blir förstådda. Det är rådligt att vänta, tills 

de som du önskar gagna är redo för välsignelsen, ty Vetenskapen verkar förändringar i den 

personliga karaktären såväl som i det materiella universum. Att åtlyda skriftens bud: ”Gån ut från 

dem och skiljen eder från dem”, är att ådra sig samhällets ogunst; men det är denna ogunst, snarare 

än smicker, som gör oss skickade att vara kristna (Eddy, 1947, s 238). 

 

Trots övertygelsen om den alltigenom gudomliga människan som äger medvetandets kraft, 

tycks man således vara rädda för negativitet och sjukdom. Paradoxalt nog, eftersom man 

hävdar att varken materia eller sjukdom egentligen existerar. På hemsidan för University of 

Sedona får läsaren veta hur positivt en utbildning i metafysik kan inverka på hennes karriär. 

Förutom att spela in och sälja CD-skivor, skriva metafysisk litteratur, praktisera 

healingmetoder och hålla föreläsningar, kan man även grunda en egen kyrka eller en 

organisation. Att hjälpa människor genom privat rådgivning genererar dock inte mycket 

pengar och dessutom leder detta till att terapeuten ansätts av negativ energi. Att arbeta som 

terapeut mer än fyra timmar per dag kan leda till att de negativa vibrationerna påverkar 

terapeutens hälsa. “Psychiatrists, as an example, have the highest suicide rate of any 

professional group”. Att skriva framgångsrika självhjälpsböcker tycks vara den bästa 

inkomstkällan och håller coachen på behörigt avstånd från dåliga energier.  (University of 

Sedona, 2013) 

 

Inom New Thought – rörelsen finns alltså en övertygelse att man kan bli sjuk av att 

”absorbera” negativitet från omgivningen. Detta leder till att anhängarna undviker läkare, 

människor med problem samt negativa skildringar i radio, TV, böcker och tidningar. 

Den amerikanske författaren Doreen Virtue menar dock att anhängare av Christian Science 

inte alls är extremister som har något emot läkare. Det är bara så att läkare är överflödiga 

eftersom man har övertygelsen att Gud är den enda kraften. (Virtue, 1997, sid. 40) 

 

Hur anser New Thought att man ska hjälpa människor som har problem eller sjukdomar, 

förutom att skriva självhjälpsböcker? 
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”När det gäller fysiska problem hjälper du aldrig andra genom att tillåta dig själv att vara ett 

bollplank för deras klagomål. Det mest värdefulla du kan göra för dem är att se dem som du 

vet att de vill vara.” hävdar Ester och Jerry Hicks. Att fokuserar på andras negativitet leder till 

att man själv upplever negativa känslor. Sjukdomar existerar på grund av att människan 

tillåter negativitet och det är därför läkare sällan kan bota sig själva.(Hicks & Hicks, 2009, s 

146). 

 

Negativa individer är särskilt farliga för empatiska människor som lätt absorberar de negativa 

energierna. Detta framhålls av bland andra Judith Orloff. Depression och andra ”fritt flygande 

känslor från folksamlingar” kan tas upp av individen utan att hon märker det. 

”Känslovampyrer” är inte att leka med, varnar Orloff. Ett möte med en sådan vampyr 

resulterar i att ögonlocken blir tunga, humöret sjunker, man känner sig nedtryckt och 

nedsmutsad och vill helst börja tröstäta. Det gäller att ligga steget före de negativa 

vampyrerna och då måste man arbeta metodiskt. Då lyckas de inte förstöra sinnesfriden.  

(Orloff, 2009, sid. 138). 

På samma sätt menar författaren och healern Carolyne Myss att vi måste ta för vana att 

bedöma de människor, upplevelser och den information vi släpper in i våra liv. Varken Myss 

eller Orloff tror att sjukdom kan uppstå om vi tänker rätt. De positiva tankarna måste dock 

dominera för att vi ska hålla oss friska. Då blir det extra viktigt att vi inte släpper in 

energitjuvar och vampyrer. Myss kallar dessa människor ”kraftsnyltare” i sin bok Andens 

anatomi (1987) och framlägger påståendet att den ”extremaste formen av kraftsnyltare är 

missbrukaren”. I boken återger hon ett möte med en HIV-positiv kvinna som varit 

prostituerad. Kvinnan frågade Myss om det verkligen är farligt att röka endast två cigaretter 

per dag och då insåg Myss hur starkt denne kraftsnyltare var bunden vid sitt kraftobjekt, 

cigaretten. ”Jag kan inte nog betona att dessa kraftsnyltande människor ger all makt åt de 

objekt de fastnar för- och speciellt makten att kontrollera dem. Annas beroende av cigaretter 

hade större makt över henne än hennes önskan att bli frisk”. (Myss, 1987, sid. 66) 

  

I den amerikanska självhjälpslitteraturen framförs ständigt samma budskap. Tänk positivt. 

Skydda dig mot negativitet. Skapa dig all den lycka, hälsa och framgång som du förtjänar. Att 

hjälpa andra människor betyder inte alls att du bör lyssna på deras problem. Tvärtom. Ju mer 

du ser om ditt eget ”hus” och struntar i dem, desto lyckligare och friskare blir de. 

 

”Visst är det något ädelt att vilja lindra lidandet i världen, men empati med andras lidande och 

brist måste uppvägas av en djupare insikt – insikten att all smärta i grunden är en illusion. 

(Tolle, 1997 , s. 179) 

 

Att hälsa på en sjuk vän på sjukhuset är ingen bra idé, anser paret Hicks. Om individen följde 

sitt ”vägledningssystem” skulle hon aldrig gå in i en miljö där det finns smittämnen som kan 

försämra välbefinnandet. Olyckligtvis sätter sig många människor över sitt 

”vägledningssystem” för att vara andra till lags. (Hicks & Hicks, 2009, sid. 176) 
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Författarparet erkänner att man anklagats för att lära ut själviskhet och erkänner att det 

stämmer. ”Om människan inte är självisk nog att se till sin egen vibration, har hon ändå 

ingenting att ge till någon annan.” (Hicks & Hicks, 2009, sid. 176) 

Rhonda Byrne är övertygad om att det inte är någon idé att försöka åstadkomma förbättringar 

genom att rikta uppmärksamhet på världens negativa händelser, eftersom detta endast leder 

till att negativitet dras in i människans liv. (Byrne, 2006, sid. 163 

 

Christian Science -läraren Dewitt John betonar vikten av att undvika alla tankar som rör 

sjukdom. ”Det finns många människor som gärna vill prata om sina operationer och allergier 

och om sjukdomar de antar att de skall drabbas av. En klok kristen -vetenskapare söker 

emellertid undvika att tänka på och tala om sjukdom. Han anser nämligen att sjuka tankar 

åstadkommer sjuka kroppar. 

 

Christian Science härleder all sjukdom till mentala faktorer och då särskilt fruktan. En 

konversation om sjukdom betraktas enligt Dewitt John med ”ungefär lika stor förtjusning som 

andra människor skulle känna inför en smittosam sjukdom”. 

 

Rörelsen lär ut att ”frälsningens väg är den väg som innebär att övervinna beroendet av 

materien. Att vinna frälsning inbegriper att genom andlig kraft skaffa sig herravälde över 

kroppen och att inte låta kroppen styra. Målet är att byta ut träldomen under materialismen, 

mot vad Paulus kallade ”den frihet som Guds barn får när de förhärligas”. Rökning är därför 

ett hinder för medlemskap i Christian Science. Alkoholhaltiga drycker, svordomar, rökning, 

hasardspel och medicin är också uteslutet för medlemmarna eftersom man lagt sig till med 

dessa ovanor av frivillighet. 

 (Dewitt, 1985, sid. 23-25). 

 

 

Min förhoppning är att jag i detta kapitel har lyckats förmedla något om de grundantaganden 

som finns inom den amerikanska New Thought rörelsen och som kommer till uttryck i nutida 

självhjälpslitteratur och självpåverkansmetoder. Enligt gnostikerna hade den gudomliga 

gnistan fångats i materien och människans kropp. Genom gnosis skulle denna ljusgnista befria 

anden från kroppen och på detta sätt frälsa människan från den onda världen.   

Liksom gnostikerna anser New Thougt att människan är gudomlig och kan återuppväcka 

minnet av sin egen gudagnista. Genom detta uppvaknande kommer individen att kunna 

manifestera perfekt hälsa, ekonomiskt överflöd och framgång på alla plan. Människans tankar 

och föreställningar har makt över materian och kroppen och tros kunna manifestera sig i 

fysisk form. Sjukdom, fattigdom och problem är visserligen endast illusioner men farliga 

sådana, som måste undvikas. Den positiva tänkaren, måste undvika negativitet genom att 

vända sig bort från medmänniskor i nöd. Att uppehålla tankarna vid världsliga problem, 

sjukdomar och fattigdom tros leda till att hon annars ”drar” in eländet i sitt medvetande och 

manifesterar detta i sitt eget liv. 
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Spår av gnostiska föreställningar syns således tydligt inom New Thought rörelsen, framför 

allt vad gäller tron på en inre gudomlighet och det dualistiska tänkandet. Människan är till sin 

essens gudomlig och målet är att återuppväcka denna slumrande ”gudspotential”.  Man anser 

att människans tankar har makt över materien. Kroppen med dess funktioner är underställd 

medvetandets kraft. Således kan de andligt utvecklade individerna tänka sig till fullkomlig 

hälsa och materiell framgång. De mindre lyckade människorna, (de som inte har gnosis) och 

fortfarande lever i villfarelsen att sjukdom, fattigdom och problem existerar som realitet, bör 

undvikas. Här framträder ett slags elitistiskt tänkande, där ”de som inte får tag i gnosis får 

stanna kvar i mörkret okunniga om ljuset. Den moderna gnosticismens Gud är en Gud för 

sådana som vet och inte för de som tror” (Gunnarsson, 2004, sid. 41). 
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Kapitel 4 Avslutande diskussion 
 

 

Genom mitt uppsatsarbete har jag kommit fram till slutsatsen att gnostiska tankegångar lever 

vidare genom den amerikanska New Thought rörelsen. Föreställningen om gnosis är central 

och belyses starkt inom New Thought rörelsens självhjälpslitteratur och verksamhet. Liksom 

gnostikerna tror man att varje människa har ett gudomligt medvetande som kan uppväckas 

och utvecklas. Man utgår från att universum består av energi som kan transformeras och 

transmuteras. Varje väsen är gudomligt och utvecklingen handlar om att manifestera det 

högsta medvetandet – Gud/Det högre Jaget. För att kunna vara sitt ”Högre Jag” måste 

individen inse sin egen gudomlighet och för detta krävs personlig utveckling, en medvetenhet, 

genom vilken människan kan vinna gnosis och återupptäcka sitt gudomliga ljus. 

 

 

Van Unnik har hävdat att gnosticismens stora fråga rörde övervinnandet av det onda. För New 

Thought – rörelsen är det onda en lögn, en mardröm, en illusion, men det måste likväl 

övervinnas. För att vinna frihet genom gnosis har man inom New Thought en undvikande 

attityd gentemot sjukdomar, fattigdom och problem – och i förlängningen, en undvikande 

attityd gentemot de ”negativa” individer som inte kan konsten att tänka sig rika, friska och 

framgångsrika. Detta för att man tror att tankemässiga övertygelser kan manifesteras i fysisk 

form och att negativa tankar kan överföras i form av energier.  

 

 

Den dualistiska föreställningen med anor från gnosticismen är visserligen nedtonad, men fullt 

skönjbar. Inom New Thought rörelsen anser man att medvetandet genom tankens kraft har 

makt att påverka, inte bara kroppen, utan hela individens materiella tillvaro. Individens tankar 

påverkar huruvida han/hon är frisk/sjuk, lycklig/olycklig eller rik/fattig. Det gudomliga, högre 

medvetandet, har makt över kroppen och den fysiska världen.  

 

För gnostikerna var den materiella världen ond. Endast anden var god och kroppen 

nedvärderades därför. Kroppen och det materiella framställs på ett tvetydigt sätt inom New 

Thought rörelsen. Gränslösa, gudomligt positiva tankar tros manifesteras i form av hälsa, 

skönhet, välstånd och materiella ting, samtidigt som kroppen framställs som något negativt, 

något som ska underordnas det gudomliga medvetandet. Kroppsliga och mentala signaler 

betraktas som overkliga och oviktiga om de är av mindre positiv art. 

Jag anser därför att man har en negativ inställning till materia, som framställs som en illusion, 

en dödlig lögn. Även ondska anses vara en lögn och en overklig illusion inom New Thought. 

 

Genomgående hävdar amerikansk självhjälpslitteratur med koppling till New Thought, att 

människan är gudomlig och att hon kan återuppväcka minnet av sin egen gudomlighet. 

Uppvaknandet kommer att leda till ökat välstånd och framgång på alla plan då läsaren blir 

medveten/upplyst och börjar skapa sin egen verklighet genom att välja positiva tankar. Egot, 

med sin fruktan och sina falska föreställningar, är det hinder som måste övervinnas för att nå 
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fullkomlig lycka, hälsa, rikedom och framgång. ”Syndens, sjukdomens eller dödens 

verklighet existerar endast i det fruktansvärda faktum, att verkligheter tycks verkliga för den 

mänskliga, vilsefarande föreställningen, till dess att Gud berövar dem deras förklädnad.” 

menade Mary Baker Eddy, grundare av Christian Science. (Eddy, 1947, sid. 472)  

 

 

Inom New Thought rörelsen finns således en föreställning om att människans ande är fjättrad 

i materiens villfarelse – i en ”dödliga” föreställning. Individen måste inse sin gudomlighet och 

göra bruk av den för att besegra denna illusion. Detta pekar på att Olov Hammers teori är 

korrekt då han påstår att ”anden är för gnostiker, såväl för teosofer fjättrad i materien och 

människans roll är att inse sin sanna identitet.” (Hammer, 2004, sid. 103)  

 

 

New Thought´s människa är inte som Luthers - fördärvad av Adams synd. Hon är istället 

fullständigt god, men parasiteras och trycks ned av ”energitjuvar”, ”känslovampyrer” och 

negativa ”kraftsnyltare” som ännu inte lärt sig konsten att tänka positivt.  Arvet från 

gnosticismen syns fortfarande tydligt, men den typ av gnosticism som serveras genom 

rörelsen har, till skillnad mot den tidigare formen, mycket större fokus på materiell status och 

framgång. Det ”onda” har tonats ned, eller har i alla fall omformulerats.  

 

Rörelsens föreställningar smälter väldigt bra in i vår sekulära och individualistiska nutid. 

Människan, totalt syndfri och god kan här vara sin egen gud, sin egen lyckas smed och genom 

tankekraft kan hon manifestera allt hon önskar i form av ekonomiskt överflöd, fysisk 

perfektion och framgång. För det är hon värd. 

 

 

New Thought rörelsens gud må vara en kärleksfull och alltigenom förlåtande gudom, men den 

”troende” måste ha fullständig tillit för att mirakel ska ske: 

”Du måste tro att du redan har fått det du ber om. Du måste veta att det du vill ha är ditt i 

samma ögonblick du ber om det. Du måste ha absolut, fullständig tilltro” uppmanar Rhonda 

Byrne (2006, sid. 59).  

 

I samma stund människan tror att hon verkligen har det hon vill ha, det hon ber om, då får 

hon det. Hela universum skrider till handling då, men endast då. För att universum ska bifalla 

hennes önskningar måste hon handla, tala och tänka som om hon redan är så lyckad, rik, frisk 

och lycklig som hon skulle vilja vara. Inga mirakel sker hos den som inte har fullständig tro. 

Människan med sin inre gudspotential står därmed oändligt ensam inför sig själv, blottad och 

ansvarig inför den verklighet hon själv skapat sig. 
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