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Abstract 
Inkahealing är en relativt ny företeelse på den religiösa arenan, men har redan etablerat 
organisationer i elva västländer. Inkahealing har uppenbara ytliga likheter med New age-
rörelsen, men ingen tidigare forskning finns på detta område. Målet med denna uppsats är ett 
jämföra Inkahealing med New age för att utröna var denna nya rörelse egentligen hör hemma. 
Undersökningen visar att det finns grundläggande likheter mellan Inkahealing och New age, 
med endast få undantag. En klar slutsats begränsas dock samtidigt av problematiken kring 
begreppet New age.  
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1 Inledning 

Den 18-25 juni 2011 hålls den sjunde internationella konferensen för världens paqos – 

initierade präster inom den mystiska andinska traditionen som menar sig förvalta den 

traditionella kunskapen från q’eroindianerna i Peru. Det uppseendeväckande med dessa 

indianer är att de påstås vara direkta ättlingar till Inkafolket, vars kunskap nu gör tillgänglig 

för västerlänningar genom olika workshops och initiationsresor. 

Upprinnelsen till att vi i västerlandet kan ta del av denna tradition kommer av att den 

amerikanska psykologen Elizabeth B. Jenkins under sena åttiotalet genomgick Hatun Karpay, 

”den stora initieringen”, med mestizon1 Juan Nuñez del Prado som lärare. Allt sedan dess har 

dessa två varit förgrundsgestalter kring arbetet att sprida q’ero-traditionens kunskap. 

De ”tekniker” som q’ero-traditionen erbjuder har i västerlandet gett upphov till begreppet 

Inkahealing. En sökning med orden ”Inka healing” på Google ger idag cirka 500 000 träffar2. 

Denna ”Inkahealing” figurerar i flera olika sammanhang tillsammans med andra ledord så 

som schamanism, energier och ”urgamla kunskaper”. Terminologin verkar vid en snabb 

översikt på flera sätt överensstämma med New age-rörelsen, så som vid ett tillfälle påpekats 

av docent Per Beskow (se nedan), men utövarna själva vänder sig emellertid mot en 

sammankoppling med New age.  

Inkahealing är en relativt ny rörelse i västerlandet och har ännu inte fått genomslag i 

akademiska världens studier av nyandliga rörelser. Detta innebär att Inkahealings tillsynes 

uppenbara likhet med New age ej blivit grundligt utredd, och dess plats på den religiösa 

arenan är ej klarlagd. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att redogöra för de likheter och skillnader som finns mellan Inkahealing 

och New age. Detta har flera förtjänster. Dels innebär uppsatsen i sin helhet att Inkahealing 

presenteras för den akademiska världen, genom uppsatsens offentliga publicering på 

Linköping University Electronic Press, och en jämförelse ger förhoppningsvis en djupare 

förståelse för Inkahealing som rörelse. Dels kan en sådan redogörelse peka mot 

Inkahealingens plats på den religiösa arenan. Det bör påpekas att en aktiv sökning att 

klassificera en rörelse, eller att sätta in den i ”rätt” fack, som egenmål är ett vanskligt företag, 

                                                 
1 Mestizo avser en människa av både indianskt och europeiskt blod. 
2 Google-sökning ”Inka healing”, 2010-12-09 [www.google.se] En sökning med den alternativa stavningen 
”inca” gav i detta sammanhang ytterligare cirka 300 000 träffar. 
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men om man ser denna fackindelning som ett verktyg som underlättar religionsvetarens arbete 

så finns det ett uppenbart värde i att söka reda på huruvida Inkahealing bör räknas till New 

age-rörelsen eller ej. 

Frågeställningen är utifrån syftet naturlig: 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan Inkahealing och New age vad gäller 

trosföreställningar och praktik? 

1.2 Definition 

Med Inkahealing skall förstås den tradition och de tekniker som enligt utövare runt om i 

världen sägs härstamma från q’eroindianerna i Peru. Själva begreppet Inkahealing används 

emellertid inte av de utövare som producerat de böcker om traditionen som närmare 

presenteras under Tidigare forskning. Dessa utövare, inklusive förgrundsgestalterna Nuñez 

del Prado och Jenkins använder själva hellre ord som ”den andinska traditionen”, 

”Inkatraditionen” eller liknande. För denna uppsats har jag dock ansett det lämpligt att istället 

använda ordet Inkahealing i syfte att inte låta begreppet göra sanningsanspråk på den tradition 

som de facto fanns på Inkarikets tid och eventuellt i viss mån levt kvar hos de inhemska 

folken i de peruanska Anderna. Ordet Inkahealing förekommer dessutom på de svenska 

hemsidor som bygger på Nuñez del Prados och Jenkins traditionsförmedling. 

1.3 Metod 

Metoden består i att genom ett litteraturstudium leta upp centrala teman inom New age och 

Inkahealing, och sedan framhålla likheter eller skillnader. Jag menar mig inte täcka alla 

aspekter vilka kan känneteckna en religiös rörelse, och en avgränsning har ofrånkomligen 

gjorts utifrån vad jag kan belägga med hjälp av urvalet i litteraturen. Möjligtvis hade fler 

”teman” kunnat täckas, men ju fler teman man tar upp, desto svårare är det att hitta ytterligare 

gemensamma nämnare inom New age som kan göras relevanta i en jämförelse med 

Inkahealing. Så som metodkritiken nedan visar är dessutom New age-begreppet i sig redan ett 

problematiskt område. 

Valet av litteraturstudium som metod är gjord för att på ett tydligt sätt knyta jämförelsen 

till tidigare forskning inom den etablerade religionsvetenskapen. De med hjälp av forskarna 

redan formulerade gemensamma nämnarna inom New age är i detta inledande skede en bättre 

utgångspunkt att bemöta Inkahealing med, än sådana begrepp och teman som eventuellt skulle 

framträda ur ett intervjumaterial. 
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Följaktligen; materialet består för New age del av religionsvetenskapliga uppslagsverk och 

mer specialiserade böcker om New age och nyandlighet. I fallet med Inkahealing finns som 

tidigare påpekats ingen akademisk litteratur att tillgå. Det är, enligt min vetskap, endast på ett 

ställe som rörelsens förgrundsgestalter är omtalade av en akademiker, nämligen av docenten i 

religionshistoria Per Beskow i samband med en artikel om nyschamanism.3 Istället används i 

huvudsak den litteratur som publicerats av utövare inom rörelsen, samt den information som 

finns upplagd på de hemsidor som har samröre med Inkahealingen, exempelvis i kurs- och 

workshopbeskrivningar. Den framställning som härvid framkommer är alltså utifrån 

utövarnas egna ord. 

1.4 Metodkritik 

Viss kritik kan anföras mot mitt tillvägagångssätt, vilket jag här önskar bemöta. Det finns en 

uppenbar problematik med att aktivt söka efter likheter utifrån de av ena parten bestämda 

variabler – i detta fall gemensamma nämnare inom New age som jämförs med Inkahealing. 

Att arbeta åt motsatt håll, det vill säga att söka efter det som inte syns eller det som fattas, är 

givetvis mycket svårare. Risken finns alltså att man på förhand är dömd att endast bekräfta sin 

egen bild eller tes. På två sätt önskar jag motverka denna risk. Först tror jag att en 

medvetenhet om forskarens inverkan är en grundläggande faktor. Självkritik är en viktig del 

av uppsatsskrivandet, där man inte endast kan vara nöjd för att man bekräftat sin tes med 

utvalda citat. Därefter krävs en genomgående kännedom om materialet, som på så sätt 

motverkar tendensen att rycka citat ur sitt sammanhang. Detta gäller i synnerhet litteraturen 

om Inkahealing. En gedigen kunskap om ämnet i fråga bör lämna en motvilja till att inte 

belysa hela sammanhanget. 

En annan invändning berör problematiken att använda sig av ett så omdebatterat begrepp 

som New age – en diskussion som även belyses under Tidigare forskning nedan. Det kan 

kanske anses fruktlöst att söka spegla Inkahealing mot något som i sig inte är 

sammanhängande eller konsistent. Vidare är det inte självklart att det är just New age som 

Inkahealing bör jämföras med. Andra tänkbara rörelser skulle kunna vara schamanismen – en 

jämförelse som då mer fokuserar på Inkahealingens paqos som schamaner. Valet av rörelse är 

beroende av forskarens förkunskaper och skulle sett annorlunda ut hos en annan forskare. Att 

i ett tidigt stadium identifiera vissa likheter mellan Inkahealing och New age har inte skett 

                                                 
3 Beskow, Per (2004), ”Schamanism”. I Christopher Partridge (red.), Nya religioner – en uppslagsbok om 
andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet (s. 292-293). Örebro: Libris, s. 293 
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utan att jag har viss förförståelse om New age. Vidare hittades tidigt en intressant och 

gäckande detalj – att vissa författare inom Inkahealing själva polemiserar mot New age. 

Det bör framhållas att det finns mångbottnade problem med att använda icke-akademisk 

litteratur om Inkahealing, varur begrepp och föreställningar jämförs med motsvarande 

begrepp hämtat ur vetenskapliga böcker om New age. Eventuella luckor som uppstår i 

tolkningen av dessa begrepp måste i slutändan redas ut av forskaren själv. I och med 

avsaknaden av facklitteratur om Inkahealing, som är någorlunda säkerställd av den 

akademiska världens olika verktyg, så finns det därmed heller ingen säkerhet om att det 

faktiskt förhåller sig på det sättet som författarna inom Inkahealing själva vill framhålla. Flera 

böcker är näst intill självbiografiska, vilka ju ur en akademikers perspektiv per definition skall 

ses som tendensiösa. Denna förutsättning skulle synbarligen lätt kunna påverka resultatet av 

undersökningen, men i detta fall finns inget lämpligt alternativ. Strikt sätt kommer alltså 

resultatet att bli motsägelsefull matchning mellan hur akademiker ser på New age och hur 

utövarna inom Inkahealing själva uppfattar sin rörelse, men tillvägagångssättet med denna 

uppsats inkluderar att åtminstone på något sätt överbrygga denna skillnad i syfte att uppnå ett 

visst mått av akademiskt värde på slutsatsen.  

Facklitteratur hade varit att föredra genom hela materialet, men återigen bör en 

medvetenhet om denna problematik hos både forskaren och läsaren minska riskerna med 

feltolkningar. Två i sig motsatta principer är här vägledande. För det första är den källkritiska 

principen viktig vid granskning av ett tendensiöst material. Att leta efter likheter med New 

age inom Inkahealing när vissa utövare och författare själva polemiserar mot New age kräver 

denna källkritiska hållning – i den mån författarna nu i sin tur har en någorlunda korrekt 

uppfattning om New age. För det andra kan principen om avsändarens vederhäftighet 

tillämpas. Denna innebär att jag som läsare, i den mån det inte är uppenbart osannolikt, måste 

lita på författarens uppriktighet i de uppgifter författaren presenterar. Även om litteraturen om 

Inkahealing inte är vetenskapligt säkrad måste jag tro att författarna är ärliga angående de 

fakta de skriver om. I mitt fall är denna generositetsprincip nödvändig för att få ett resultat 

utifrån den frågeställning jag valt. Däremot är det som sagt forskarens källkritiska uppgift att 

se de tendenser som författarna själva inte är medvetna om.  
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1.5 Forskningsöversikt 

1.5.1 Inkahealing 

Som ovan nämnts har Inkahealing vid ett tillfälle tidigare förekommit i akademisk litteratur. I 

uppslagsboken Nya religioner, med Christopher Partridge som huvudredaktör, har Per 

Beskow i den svenska utgåvan infogat en artikel om schamanism och nyschamanism. I 

artikeln beskriver Beskow nyschamanismen som en blandning av element från äldre kulturer, 

särskilt från nord- och sydamerikanska indianer, och egna påhitt.4 Betoningen ligger på 

exploaterandet av traditionell kunskap, och det är i detta sammanhang som både q’erofolket, 

Juan Nuñez del Prado och Elizabeth B. Jenkins nämns i texten. Beskow berättar om hur den 

amerikanske antropologen Alberto Villoldo plundrat q’erofolket på dess visdom för att i 

nyschamansk tappning sprida den till västerlandet. Beskow påstår härvid att Villoldo haft den 

självutnämnda schamanen Nuñez del Prado till hjälp i detta spridande, bland annat till 

Sverige. Därefter nämns Jenkins så som q’eropräst och grundare av Wiraqocha Foundation, 

vilken har samma mål som Villoldo: att sprida q’erofolkets traditioner genom initiationsresor 

och föreläsningar. Kopplingen mellan Jenkins rörelse – Inkahealingen – och nyschamanismen 

är inte uttalad i texten, utan är snarare en utveckling av q’erofolkets exploaterande. Men 

Beskow skriver att han av ”informationen” ser tydliga inslag av orientaliska läror och New 

age, framförallt genom betoningen av helande.5 Vad Beskow avser med denna information 

verkar vara den som återfinns på Wiraqocha Foundations hemsida samt siten för Livets Hus i 

Stockholm6 där enligt Beskow både Nuñez del Prado och Jenkins är återkommande 

föreläsare.  

I detta sammanhang är det lämpligt att uppmärksamma läsaren om en tveksamhet i 

Beskows efterforskningar. Framställningen av Nuñez del Prado och Jenkins är nämligen 

något annorlunda i Beskows artikel jämfört med den litteratur som utgår från Inkahealings 

utövare, inklusive Jenkins egna böcker. Genomgående i dessa böcker betonas Nuñez del 

Prados betydelse som grundare av Inkahealing – den store ”auktoriteten” inom området. 

Nuñez del Prado verkar i motsats till Beskows artikel vara helt och hållet förknippad med den 

del av q’erotraditionen som sprids av bland annat Jenkins. Villoldos egen organisation The 

Four Wind Society förekommer aldrig i dessa texter. Inte heller berättas det om något 

avgörande samarbete mellan Villoldo och Nuñez del Prado. Skiljelinjen mellan dessa två 

                                                 
4 Beskow, s. 293 
5 Beskow, s. 293 
6 www.inka-online.com för Wiracocha Foundation, respektive www.livetshus.com för Livets Hus i Stockholm 
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olika riktningar som båda tar sin grund i q’erofolkets traditioner torde återfinnas i deras 

självidentifikation; Jenkins representerar dem som kallar sig själv för paqos – det vill säga 

präster – emedan Villoldo betonar rollen som schaman och helare. Det är den förra riktningen 

som denna uppsats behandlar. 

Ovanstående resonemang bekräftar bilden av att ingen genomgående analys av Inkahealing 

än så länge ägt rum. Vad gäller min egen frågeställning finns, förutom den koppling mellan 

Inkahealing och New age som gjorts av Beskow, ingen ytterligare akademisk litteratur om 

rörelsen och dess eventuella samröre med New age. Likheter har ytligt bekräftats, men vilka 

är dessa och vad har dessa likheter för betydelse för vår förståelse av Inkahealing? På denna 

punkt är den tidigare forskningen bristande. Den som däremot själv vill göra undersökningar 

om Inkahealing har ett bredare utbud av böcker, vilka i detta sammanhang bör nämnas även 

om det inte per se är tidigare ”forskning”. 

Elizabeth B. Jenkins har författat två självbiografiska böcker som behandlar mötet med 

Nuñez del Prado och q’eros, hennes initiation in i traditionen och grundandet av Wiraqocha 

Foundation. Jenkins, från början psykolog från USA, reste i slutet av 1980-talet till Peru för 

att utveckla sin andliga sida, och mötte efter flera trassliga år Nuñez del Prado 1992. Han 

introducerade henne för och initierade henne i den tradition som sägs bygga på det 

traditionsarv som levt kvar hos q’erofolket alltsedan de flydde upp i bergen då Inkariket 

störtades av conquistadorerna på 1500-talet. Nuñez del Prado menar sig i sin tur blivit 

initierad av Don Benito Qoriwaman, som egentligen inte kom från Q’eros, men som 

förvaltade samma ”arv”. Genom detta kunde därmed Jenkins sälla sig till den obrutna skaran 

av initiander som förmedlat traditionen sedan den sista Inkans död. Jenkins första bok 

Initiation - a woman’s spiritual adventure in the heart of the Andes (Inkans återkomst - en 

kvinnas resa in i Andernas naturmystik i svensk översättning) utkom första gången 1997, och 

2009 i omarbetad upplaga med titeln The return of the Inka – a journey of initiation & Inka 

prophecies for 2012. Uppföljaren till denna ”bästsäljare” heter Journey to Q’eros – golden 

cradle of the Inka från 1998, som främst berättar om Jenkins och Nuñez del Prados tid 

tillsammans med q’eroindianerna, samt det till Jenkins av både Nuñez del Prado och en 

uppsatt q’eroindian givna uppdraget att sprida traditionen till västerlandet i syfte att bevara 

kunskapen för framtiden. I dessa böcker återfinns mycket material som idag präglar framför 

allt den svenska grenen av Inkahealing som framförallt associeras med den ideella föreningen 

Inka Spirit.7 Även det av Nuñez del Prado uppbyggda nätverket Tawantin, som söker samla 

                                                 
7 Inkaspirits hemsida: www.inkaspirit.com 
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alla paqos och finns representerade i tolv länder inklusive Peru, spelar en viktig roll för 

Jenkins och den svenska verksamheten.8 

Ytterligare en amerikanska som besökt q’erofolket är Joan Parisi Wilcox, vilket skedde 

mellan 1994 och 1996. Resultatet av de besöken blev Keepers of the ancient knowledge – the 

mystical world of the q’ero indians of Peru, utgiven 1999 och i utökad version 2004 med den 

ändrade huvudtiteln Masters of the living energy. Även om boken till en början verkar vara 

ännu en självbiografi över en västerlännings intryck och möten, så är bokens mittparti 

uppbyggd kring intervjuer som ägde rum i Q’eros under 1996 där Wilcox med fler ställer 

direkta frågor till q’erofolkets präster angående deras trosföreställningar och 

världsuppfattning. Men kring dessa återgivna intervjuer kretsar vissa problem. Det mest 

uppenbara problemet är språkbarriären. Wilcoxs ostrukturerade intervjufrågor är först 

formulerade på engelska, därefter översatta till spanska, för att sedan översättas till det 

traditionella andinska språket quecha, som talas av bland annat q’eros. När svaret sedan är 

givet översätts orden alla stegen tillbaka. Ingen av de närvarande var utbildade tolkar, utan var 

istället där på grund av eget intresse för de svar som q’eros kunde tänkas ge. Emellertid torde 

det vara en fördel att de på förhand var insatta i viss andinsk religiös terminologi.  

Den andra problematiken rör egentligen alla möten mellan q’eros och västerlänningar, inte 

endast i intervjuform. På ett ställe bekänner Wilcox följande om q’eros: “We had also learned 

that if the q’ero did not know of a technique or practice we asked about, they sometimes 

would struggle to answer or would speculate in an attempt to please us.”9 Ett liknande 

beteende beskriver Wilcox angående en av de intervjuade prästerna: ”Whenever we asked a 

question that may have pointed out a contradiction in the q’ero explanations, he would refuse 

to reconcile that contradiction just to save face.”10 Detta beteende har i historien visat sig vara 

riskfyllt för trovärdigheten i forskningen. En analog berättelse finns nämligen om en 

antropolog som vid ett fältarbete bevittnade en ritual. Den studerade folkgruppen var mycket 

engagerad i att visa sin ritual, men det hela visade sig vara ett ”spel för gallerian” för att 

blidka antropologen, vilket framkom först långt senare.11 

I Wilcoxs bok framträder tydligt att det är viss skillnad på q’eros kunskaper å ena sidan, 

och Nuñez del Prados kunskaper å den andra – de som han framförallt lärt från den peruanske 

                                                 
8 Tawantins hemsida: www.tawantin.com 
9 Wilcox, Joan Parisi (2004), Masters of the living energy – the mystical world of the q’ero of Peru. Rochester: 
Inner Traditions, s. 151 
10 Wilcox, s. 133 
11 Tyvärr har jag ingen källa till denna berättelse. Men jag har själv fått den återgiven av två av varandra 
oberoende lärare vid Linköpings universitet: Ann-Christine Hornborg och Björn Ivarsson Lilieblad.  
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indianen Don Benito Qoriwaman. Med denna vetskap är det måhända inte förvånande att 

olika rörelser i västerlandet skiljer sig åt även om de ”hämtats” från samma område och att de 

i båda fallen hänvisar till Inkafolkets kunskapsarv.12 Det är dock inte denna uppsats 

huvudsyfte att avgöra huruvida Inkahealing är trogen detta eventuella arv, eller huruvida 

Inkahealing är till största del påverkad av q’erofolket eller don Benito Qoriwaman, även om 

det i Wilcoxs bok onekligen framgår att den västerländska Inkahealingen bör dra sig för att 

endast hänvisa sin kunskap till q’erofolket.13 Mer om detta går även att läsa under Analys 

nedan. 

De böcker om Inkahealing som närmast möter den svenska publiken kommer från Anna E. 

Southerington och Irene Ahlberg, varav den förstnämnda skrivit en introduktion och 

instruktionsbok i Inkahealing med titeln Inkamästarnas arv – q’eroindianernas uråldriga 

kunskap och verktyg, en praktisk handbok. Southerington är även ordförande i Inka Spirit som 

anordnar kurser i Inkahealing i Sverige, i sitt eget, Jenkins eller Nuñez del Prados namn. 

Southerington har på sin blogg meddelat att hon arbetar på en ny bok med arbetsnamnet 

”Inkamästarnas profetior” som kommer handla om vad Nuñez del Prado lär ut ska hända efter 

2012.14  

Ahlberg har i likhet med Jenkins skrivit en självbiografisk reseskildring, med en viss 

jungiansk tolkning av det hon upplever, om hennes tid i Peru där hon genomgick den ”stora 

initieringen” Hatun karpay. Boken kom ut 2008 med namnet Säga ja till livet – om att bejaka 

Inkas andliga uppenbarelser.   

Sammanfattningsvis kan man utifrån ovanstående litteratur lite förenklat urskilja två olika 

slags böcker, så som en läsare uppfattar dem. Jenkins, Wilcoxs och Ahlbergs böcker beskriver 

deras upplevelser i Peru vari läsaren förstår att den kunskap de skriver om uppenbarligen 

finns tillgänglig för dem som har råd att åka dit. Med Southerington presenteras emellertid en 

annan sorts litteratur av gör-det-själv-slaget där kunskapen kan tillkomma vem som helst som 

läser boken. En eventuell tredje typ av böcker – de objektiva – lyser beklagligen än så länge 

med sin frånvaro. 

                                                 
12 En viktig bidragande anledning till att den andinska inhemska religionen är heterogen, är att Inkafolket inte 
hade ett skriftspråk där traditionen kunde bevaras efter spanjorernas erövring.  
13 Ytterligare en faktor som Inkahealing bör ha med i beräkningen är den synkretism som den andinska 
religionen blivit utsatt för genom tvångskatolicering och ett oundvikligt kulturutbyte. Även om q’erofoket inte 
var känt för västerlandet innan 1950-talet, så hade de arbetat på spanjorernas haciendor. Synkretism brukar 
normalt sätt inte ses som ett problem för det folk som anammat delar av den nya tron, men för Inkahealing 
verkar just legitimeringen av den kunskap de lär ut, genom peka mot det gamla och ”äkta”, vara av stor vikt. 
Detta är framförallt synligt i valet av de boktitlar som redovisas i denna uppsats. 
14 Anna E. Southerington, ”Ny bok, kurser i vår…” 
http://southerington.wordpress.com/2010/02/05/ny-bok-kurser-i-var [Tillgänglig online 2011-01-05] 
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1.5.2 Q’eros 

Q’erofolket blev uppmärksammade av den akademiska (och västliga) världen först 1955 då 

Juan Nuñez del Prados far, antropologen Oscar Nuñez del Prado, ledde en expedition till 

deras avlägsna bergsbyar med samlingsnamnet Q’eros. Vid den tiden led q’erofolket av 

tvångsarbete på de spanska haciendorna, men kunde med Oscars hjälp återfå sitt landområde. 

Beskow menar att antalet q’eroindianer idag uppgår till 600-700 individer15, något som 

säkerligen är beroende av hur många av de andinska byarna man önskar räkna till q’erofolket. 

Ingen akademisk litteratur angående q’erofolkets religion har, enligt mina egna 

eftersökningar, publicerats på engelska eller svenska. Däremot har jag mött en del artiklar om 

deras livssituation högt upp bland bergen, deras musik och om deras kunskap om khipus som 

är snören med knutar på vilka användes under Inkarikets tid för att hålla räkenskap och 

”minnesanteckningar”. Angående påståendet att q’eroindianerna är ättlingar till Inkafolket i 

rakt nedstigande led så har jag inte funnit någon sådan vetenskaplig undersökning i syfte att 

utreda den frågan. Det är dock en rimlig tolkning att det föreligger ett sådant genetiskt arv, 

oavsett huruvida de även förvaltat ”den uråldriga kunskapen” som utövarna inom Inkahealing 

påstår – ett påstående som inte minst är tydligt hos de titlar som presenterats ovan. 

Ett par hemsidor menar sig representera q’eros, så som Community of Q’eros16. Ytterligare 

andra har uppstått för att stödja q’erofolket, som förutom Jenkins Wiraqocha Foundation är 

International Q’eros Foundation, Qero Ayni Fund, Vanishing Culture Foundation och Q’ero 

Development Assistance.17 

1.5.3 New age 

Forskningen om New Age, nyandlighet och nya religiösa rörelser – begrepp som ibland 

används synonymt – har ökat markant de senaste femtio åren. Inte minst torde sociologen 

Peter L. Bergers helomvändning spelat roll. Från att aktivt ha förespråkat sekulariseringstesen 

som den nutida världens ofrånkomliga öde, har Berger svängt om och menar utifrån sin 

forskning att världen inte kommer att bli mindre religiös: ”Det skulle fordras någon slags 

mutation för att denna [religiösa] impuls skulle upphöra för gott”.18 Vad vi ser idag är att en 

del av de institutionaliserade religionerna tappar anhängare, men att speciellt västmänniskor 

istället blivit ”nyandliga” och anammat en individualiserad religionsuppfattning. 

                                                 
15 Beskow, s. 293 
16Hemsida: www.qeros.net. Ytterligare en sida som hette The q’ero Nation har funnits, men är numer nerlagd. 
17 qerofoundation.wordpress.com; www.qero.org; www.vanishingcultures.org; www.qeroassistance.org 
18 Partridge, Christopher (2004), ”Det nutida västerlandet”. I Christopher Partridge (red.), Nya religioner – en 
uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet (s. 358-360). Örebro: Libris, s. 359 
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I Sverige är det framförallt två forskare som specialiserat sig på detta område, nämligen 

religionshistorikerna Liselott Frisk och Olav Hammer. De är båda ledamöter i FINYAR – 

föreningen Forskning och Information om Nyreligiositet.19 Hammers bok På spaning efter 

helheten – New age en ny folktro? har getts ut i två upplagor, 1997 och 2004. Att det endast 

efter sju år var nödvändigt med en rejäl omarbetning säger något om denna nyreligiositets 

snabba förändringstakt. Även Frisks boktitlar visar på samma tendenser. Först kom 

Nyreligiositet i Sverige – ett religionsvetenskapligt perspektiv 1998, sedan De nya religiösa 

rörelserna – vart tog de vägen? 2007. Den sistnämnda boken handlar om rörelser som har 

sina rötter kring 1900-talets mitt, och menar alltså inte att hela nyandligheten är på väg bort, 

men likväl att rörelsernas tid på arenan verkar vara begränsad. Owe Wikström påpekar i sin 

och Anton Geels bok Den religiösa människan att det är möjligt att avskilja dessa nya 

religiösa rörelser (NRR20) från New age-grupper. NRR har fastare konturer och klara besked 

vad gäller de rätta trosföreställningarna, emedan New age samlar de mer sökande 

människorna vari en ”förhandling” om tron är märkbar.21 

I den internationella forskningen återfinns Paul Heelas bok The New Age Movement – the 

celebration of the self and the sacralization of modernity från 1996. Även denna bok har visst 

värde för min frågeställning då den i ”Appendix 1” återger William Blooms sammanställning 

av gemensamma nämnare inom New age – det vill säga trosföreställningar och praktiker som 

kan jämföras med Inkahealing.22 

Den tidigare nämnda uppslagsboken Nya religioner av Christopher Partridge är en källa att 

ösa ur vad gäller nyandlighet och nya religiösa rörelser. New age behandlas delvis som en 

egen artikel skriven av Michael York, men begreppet New age förekommer på inte mindre än 

60 sidor i boken. York poängterar att det inte finns någon ”institution som kan avgöra vem 

som tillhör New age eller kan förklara att någon till skulle vara ’äkta New age’”23, men 

däremot menar York finns en del gemensamma trosföreställningar, vilket gör att begreppet 

New age är användbart som verktyg – exempelvis för att undersöka Inkahealing. 

                                                 
19 Hemsida: www.finyar.se  
20 På engelska heter samma begrepp NRM – New Religious Movements 
21 Geels, Antoon & Wikström, Owe (2006), Den religiösa människan – en introduktion till religionspsykologin. 
Femte utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur, s. 390. Begreppsdiskussionen om New age är långt ifrån över. 
Wikström vädrar exempelvis på s. 395 idén om att New age bör ses som en förelöpare till dagens spirituella 
privatreligiösa tro. Även John Gordon Melton talar i uppslagsverket Britannica Online Enycolpedia om ”post-
New age” om dagens religiösa situation. (Sökord ”New age movement” på hemsidan www.britannica.com) 
22 Heelas, Paul (1996), The New Age Movement – the celebration of the self and the sacralization of modernity. 
Oxford: Wiley-Blackwell, s. 225.  
23 York, Michael (2004), ”New age”. I Christopher Partridge (red.), Nya religioner – en uppslagsbok om andliga 
rörelser, sekter och alternativ andlighet (s. 308-312). Örebro: Libris, s. 308 
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2 Undersökning 

Nedan följer en jämförelse mellan New age och Inkahealing. Till en början utgår jämförelsen 

med New age som utgångspunkt, till dess att dessa avhandlats. Därefter kommer de element 

eller karaktäristika som återfinns i Inkahealing som inte blivit behandlade, men som är 

centrala för beskrivningen av Inkahealing, att bilda utgångspunkt för att påvisa eventuella 

ytterligare skillnader gentemot New age. Rubrikindelningen är skapad på så sätt att ett 

övergripande tema ger namn åt rubriken, exempelvis En ny tidsålder, vartefter temat 

behandlas separat i underrubrikerna New age respektive Inkahealing. 

De gemensamma nämnarna inom New age är inte huggna i sten, och vissa rörelser som 

räknas till New age har bara några överensstämmande punkter. Det är alltså inte nödvändigt 

för religiösa grupper att inneha alla dessa element för att räknas till New age, varför således 

Inkahealing heller inte måste passa ihop på alla punkter. Vissa likheter måste emellertid 

finnas om en diskussion angående huruvida Inkahealing är New age ska vara relevant över 

huvud taget.  

De olika författarna som beskrivit de centrala beståndsdelarna inom New age skiljer sig 

ibland åt vad gäller betoningen av de samma. Det finns egentligen heller ingen bred 

överenskommelse inom forskarvärlden av vad som definierar New age, men trots att 

materialet är åtskilda både tidsmässigt och geografiskt så verkar det finnas viss konsensus 

över vilka grundelement som karaktäriserar New age. Det är dessa som behandlas nedan i 

jämförelsen med Inkahealing. Frisk är en av dem som försökt att karaktärisera snarare än att 

definiera New age. Utgångspunkten i hennes artikel Vad är New Age? i Svensk 

religionshistorisk tidsskrift 1997 är att istället för att försöka avgränsa New age – vilket kan te 

sig omöjligt på grund av dess oerhörda mångfald – beskriva de centrala begreppen som är 

mest frekvent förekommande inom New age-utbudet.24 Denna lista över begrepp har tagits i 

åtanke vid nedanstående sammanställning av New age, även om den sålunda utgår från New 

age-utövarnas egna ord. 

Angående de många begrepp som framkommer i beskrivningen av Inkahealing, vilka har 

sitt ursprung i quechaspråket, kan det vara behjälpigt för läsaren att veta att det förekommer 

olika stavningar på orden i olika böcker. Vanligtvis skiljer sig användningen av q, c och k, 

samt w och ”ua”. Exempelvis förekommer ordet qosqo nedan, vilket ibland får stavningen 

cosco i andra sammanhang. Detta beror på att quechaspråket från början inte är ett skriftspråk, 
                                                 
24 Frisk, Liselott (1997), ”Vad är New Age?”. I Svensk religionshistorisk årsskrift 1997. Svenska samfundet för 
religionshistorisk forskning, s. 88. Listan är även återgiven i Frisks bok Nyreligiositet i Sverige, som hädanefter 
kommer benämnas Frisk [1998], emedan artikeln benämns Frisk [1997] i de korta fotnoterna. 
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varför flera olika stavningar förekommer beroende på om man valt ett skriftspråk som passar 

spansktalande eller engelsktalande. Jag har valt att konsekvent använda den stavning som 

författarna själv använder i det berörda sammanhanget, så att det inte försvårar sökningen i 

referenslitteraturen efter ordet i den angivna boken eller hemsidan. 

2.1 En ny tidsålder 

2.1.1 New age 

Ingen beskrivning av New age kan undgå att reflektera över själva namnet New age. Namnet 

kommer från trosföreställningen att mänskligheten stod inför en ny tidsålder då människan 

inträder i ett nytt andligt tillstånd, med en omdaning av hela världen som följd. Inom flera 

kretsar tolkades denna nya tid med den astrologiska övergången från fiskarnas till 

vattumannens tidsålder.25 Beräkningarna skiljer sig åt, men åtminstone inom New age-

grupper som var primärt aktiva under 1900-talets andra hälft var man övertygad om att 

fiskarnas tidålder inträdde vid Jesu tid på jorden, det vill säga begynnelsen på den kristna 

eran, och att vi mot 2000-talet nu närmade oss vattumannens tidsålder som skulle innebära 

nästa evolutionära steg i vår andlighet. Enligt York har rörelsen Transcendental Meditation 

beskrivit detta som ett ”planetariskt kvantumsprång till ett kollektivt medvetande”.26 

Vissa forskare har uppmärksammat att betoningen av en för mänskligheten nära 

förestående tidsålder har minskat, och att individens eget ”kvantumsprång” istället satts i 

fokus. Bland New age-sympatisörerna har man ibland talat om ”Next stage” istället för ”New 

age”.27 Även Frisks undersökning av frekventa begrepp pekar i samma riktning. Själva 

namnet New age återfinns långt ner på listan, och förekommer endast en tiondel så många 

gånger som ordet ”helande”.28 Enligt Hammer finns en tendens bland de nyandliga att värja 

sig mot att utifrån definieras som New age, vilket kan förknippas med ord som ”flum”.29 Det 

är troligt att man istället vill visa på sin genuinitet och bara ger namn åt just sin rörelse utan 

att beskriva den under paraplybegreppet New age. Sett från religionsvetenskapens perspektiv 

                                                 
25 Ewald, Stefan (1996), Religionslexikonet. Stockholm: Forum. Sökord: New age, s. 381 
26 York, s. 309; Jmf Heelas, s. 225 
27 Hammer, Olav (2004), På spaning efter helheten – New age en ny folktro? Andra utgåvan. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, s. 23; John Gordon Melton, “New age movement”.  
http://www.britannica.com.lt.ltag.bibl.liu.se/EBchecked/topic/704347/New-Age-movement  
[Tillgänglig online, via Linköpings universitetsbibliotek, 2011-01-05] 
28 Frisk, Liselotte (1998), Nyreligiositet i Sverige – ett religionsvetenskapligt perspektiv. Nora: Bokförlaget Nya 
Doxa, s. 169 
29 Hammer, s. 12 
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skulle man kunna säga att de endast beskriver sin unika rätt på smörgåsbordet New age. Det 

är emellertid inte upp till rörelsen själv att avgöra hur religionsvetenskapen ska betraktar dem. 

2.1.2 Inkahealing 

Ett av de uttalade syftena med att sprida q’eros andliga läror är intimt knutna till de profetior 

som Nuñez del Prado undervisat sina adepter i. Han menar att perioden 1993-2012 innebär en 

omvandlingsperiod där mänskligheten har givits möjligheten att uppnå nästa andliga nivå, 

som enligt Inkahealing är sju till antalet. Det gemensamma steget ska, om själva 

tidsomvälvningen nu äger rum, gå från den tredje till den fjärde nivån. För Inkahealingens 

paqos finns den möjligheten redan nu, och det är i synnerhet det steget som Nuñez del Prado 

och Jenkins syftar att initiera sina lärljungar i, genom workshops och initiationsresor. Både 

Jenkins och Southerington beskriver detta som en medvetandehöjning.30 Huvudtanken är att 

om tillräckligt många människor övergår till den fjärde nivån under perioden 1993-2012 så 

kommer hela mänskligheten inträda i den samma. Samtidigt kommer några människor bli 

förmögna att uppnå den femte nivån, som innebär att en osedvanligt stark healingförmåga hos 

personen i fråga som bara genom beröring kan ”hela” vilken människa som helst – varje 

gång.31 Exakt var och när dessa personer på den femte nivån kommer att uppträda är dock 

omdebatterat inom Inkahealing.  

I den mer utförliga profetian som Nuñez del Prado berättade för Jenkins på plats i Peru 

framgår att denna medvetandehöjning, samt framträdandet av en person på femte nivån, bara 

är den första fasen av världsomvälvningen. I den andra fasen kommer personer framträda som 

har uppnått samma andliga nivå som de gamla Inkahärskarna – den sjätte – och de kommer att 

skapa ett nytt rike på jorden som överglänser det gamla Inkariket. Detta kommer, om vi 

hinner nå den första fasen, att ske innan 2012.32 

Ingen av böckerna som behandlar Inkahealing väljer att definiera sin rörelse som New age. 

Främst hos Jenkins förekommer en direkt åtskillnad mellan de egna lärorna och New age. Vad 

gäller profetiorna menar Jenkins att ingen inom New age har nått bortom den tredje nivån – 

en nivå som karaktäriseras med ord som ”introduktion”, ”rädsla” och ”konfrontation”.33 

Jenkins gör till och med en liknelse vid den tredje nivån och kristendomens uppfattning om 

                                                 
30 Jenkins, Elizabeth B. (1997), Inkans återkomst – en kvinnas resa in i Andernas naturmystik. Vällingby: 
Strömbergs Bokförlag (hädanefter benämnd Jenkins [1997]), s. 128; Southerington, Anna E. (2006), 
Inkamästarnas arv – q’eroindianernas uråldriga kunskap och verktyg, en praktisk handbok. Malmö: Ica 
Bokförlag, s. 180 
31 Jenkins [1997], s. 128 
32 Jenkins [1997], s. 128 
33 Jenkins [1997], s. 117 
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sin överordnade gud, emedan de som nått den fjärde nivån kan bli gudens allierade.34 På 

ytterligare ett ställe polemiserar Jenkins New age, då hon berättar att hennes vän Carlos inte 

är en ”New age-galning”.35 

2.2 Inneboende potential 

2.2.1 New age 

Tron på en ny tidsålder inom New age är nära sammanbunden med uppfattningen om den 

enskilda människans oerhörda inneboende potential.36 Utan denna potential skulle ingen 

övergång till den nya högre andligheten vara möjlig, varken för de få utvalda som redan söker 

nå den idag, eller för mänskligheten i stort när övergången sker på bred front. Denna potential 

får flera konsekvenser hos dem som kan ta fram och förvalta den. Inom New age anser man 

att människan är kapabel att hela sig själv, vilket många sympatisörer också anser att vi är i 

stort behov utav – både andligt och till viss del fysiskt. Människan har vidare även 

möjligheten att kontrollera sitt eget liv.37 Båda dessa tankar härrör från uppfattningen att 

människans medvetande skapar hennes yttre omständigheter. Ondskan, så som ohälsa, är en 

illusion.38 Det är endast en produkt av människans medvetande – hennes sätt att leva sitt liv 

genom beslut och relationer. Att ha ohälsa är i det närmaste synonymt med att sakna flödet av 

levande energi, orsakat av inre problem och konflikter.39 Om människan istället medvetet 

söker visualisera, eller rikta energin, så kommer världen att organisera sig i enlighet med 

människans önskan och erhålla hälsa.40 

Potentialen inom människan är en del av hela den ”gudomlighet” som genomsyrar kosmos 

(se Världsuppfattning nedan), vilket betyder att människan själv kan komma i kontakt med 

och kontroll av denna inneboende gudomlighet. Människans andliga kraft är därmed i det 

närmaste obegränsad.41 Föreställningen om att det onda är en illusion, att har kontroll över 

våra liv, och har en oerhörd potential till utveckling, innebär att New age-sympatisörer har en 

mycket stark positiv inställning till omvärlden och en tilltro till det positiva tänkandets kraft. 

                                                 
34 Jenkins [1997], s. 261 
35 Jenkins [1997], s. 17 
36 Ewald, s. 381 
37 York, s. 309 
38 York, s. 310 
39 Frisk [1998], s. 171 
40 Hammer, s. 93 
41 York, 310 
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Att möta en motgång eller likande innebär egentligen en möjlighet för individen att ytterligare 

utveckla sin egen kraft och andliga liv.42 

Som ett resultat innebär andlig utveckling också att söka sig inåt för att upptäcka den kraft 

som alltid funnits där.43 Detta sökande efter det gudomliga inom oss är karaktäriserande för 

den kommande tidsålder, i motsats till det utåtsträvande sökande som präglat den kristna eran. 

Att vända sig bort från yttre auktoriteter är genomgående drag inom New age enligt Paul 

Heelas, som menar att New age istället kännetecknas av ”självets förheligande”.44  

Själva sökandet är emellertid något som värderas högt inom den mer perifera New age-

kretsen – ett sökande som i sig självt innebär en andlig utveckling för individen.45 De finns 

dock de som inte mist sin andlighet i denna moderna värld – ursprungsbefolkningarna. 

Genom att vända sig till deras uråldriga visdom kan vi i västerlandet hjälpa oss själva att 

återupptäcka vad de alltid vetat, att hela världen hänger ihop och att det finns andra vägar till 

kunskap än genom vetenskapen.46 

2.2.2 Inkahealing 

Inom Inkahealing framkommer ett begrepp som kallas ”Inkafröet” – ett ord som nämns hos 

både Jenkins och Southerington, men som framförallt betonas i Ahlbergs bok. Att bejaka detta 

frö är det samma som att säga ja till livet i sig, så som Ahlbergs boktitel antyder. Med detta 

frö menas en inneboende potential att utveckla ”Andernas kraft” längs ”Inkavägen” – ett frö 

som först aktiveras genom initiationen in i traditionen.47 Enligt Southerington ger fröet 

människan möjligheten att utveckla sin inre potential till mästerskap.48  

Hela världen genomsyras enligt Inkahealing av energi, och att lära sig att styra denna 

energi är just vad en andinsk paqo uttryckligen sägs arbeta med.49 Då denna energi även finns 

inom människan kan paqon med sin inneboende potential hela sig själv och andra, men även 

kontrollera sin omgivning. ”Energi följer tanke”, som Southerington uttrycker saken.50 

Southerington rapporterar själv om två konkreta exempel då hon med hjälp av enbart 

koncentration, eller ”intellektets kraft”, lyckats manifestera både en limpa och ett paket juice 

                                                 
42 York, s. 310 
43 Hammer, s. 28 
44 Geels & Wikström, s. 393 
45 Hammer, s. 22f; York, s. 310; Ewald, s. 381  
46 Hammer, s. 23 
47 Jenkins [1997], s. 155, 181; Southerington, s. 37 
48 Southerington, s. 94; Ahlberg, Irene (2008), Säga ja till livet – om att bejaka Inkas andliga uppenbarelser. 
Orsa: Energica Förlag AB, s. 44 
49 Southerington, s. 41 
50 Southerington, s. 105 
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ur ingenstans. Southerington menar vidare att vi med hjälp av Inkahealingens tekniker kan 

styra vårt eget öde.51 Nuñez del Prado berättar även att de andinska mästarna som lär sig leva 

i nära ömsesidighet med naturen kan påverka vädret. Eftersom att allt hela världen är 

uppbyggd av samma energi är också vi på ett sätt en del av vädret.52 

Energin som finns inom både oss och allt annat är varken ond eller god, utan upplevs 

endast tung eller lätt.53 Ohälsa är inget ont i sig, utan endast en produkt av tung energi som 

människan kan ha svårt att ta hand om, men paqon – eller den som utvecklat sitt Inkafrö – kan 

omvandla denna tunga energi till lätt (se Tekniker nedan), och då hela sig själv. Paqon kan 

även suga ur tung energi ur andra människor och ge ut lätt energi för att hela andra. Det är 

denna potential som den som når den femte nivån kommer att ha utvecklat så pass att denne 

kan hela alla han eller hon möter. Nuñez del Prado menar att de som lärt sig den andinska 

läran vet att det inte finns några negativa krafter. De är egentligen bara tyngre eller lättare 

energier, och eftersom de tunga energierna kan omvandlas till lätta, eller skänkas som en gåva 

till Moder Jord, så innebär ett möte med tung energi bara en möjlighet för människan att 

stärka sig själv.54 

Att helas på den andliga nivån innebär även att återställa något ursprungligt, att väcka det 

frö och kunskap som alltid funnit inom oss, men som vi glömt bort.55 I Wilcoxs bok (och 

senare även citerad hos Southerington) förekommer en berättelse av paqon Fredy Puma. Han 

beskriver där hur både vita och indianer från början levde tillsammans på samma andliga nivå, 

men med tiden har de vita glömt bort sin andlighet och det har legat på indianerna i allmänhet, 

och q’eros i synnerhet, att förvalta denna kunskap till dess att de vita vänder åter.  Nu när 

Inkahealingen har introducerats för västerlänningarna, och de börjat besöka q’eros för att ta 

del av deras kunskap, har detta ursprungliga tillstånd återupprättats, vilket tolkas i ljuset av 

profetian om den omvälvande period vi nu befinner oss i. ”Sammanflätningens tid” har börjat 

enligt Puma, då de vita nu börjar hela sitt andliga jag och kan förvalta kunskapen som gått i 

arv från Inkatiden.56 Även Jenkins talar om hur de av västerlänningar kallade ”primitiva” 

naturfolken under hela historien besuttit den sofistikerade kunskapen om kraften hos 

människorna och naturen, och att de innan Einsteins levnad visste att materia och energi 

hänger ihop. Kanske beror det i q’eros fall på att Inkahärskarna som levde för mindre än 500 
                                                 
51 Southerington, s. 18, 82 
52 Jenkins [1997], s. 186 
53 Jenkins [1997], s. 137 
54 Jenkins [1997], s. 145; Ahlberg, s. 115 
55 Southerington, s. 17 
56 Wilcox, s. 197; Southerington, s. 15. Så som Puma ser världen är det en nödvändighet att de vita tar over 
ansvaret för kunskapen eftersom indianerna själva uppfattar sig som ett borttynande folk. 
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år sedan faktiskt uppnått den sjätte nivå, och att det således är lättare för q’eros att minnas 

”sin sanna mänskliga utvecklingspotential”, spekulerar Jenkins.57 Southerington instämmer 

och hävdar att Inkahealingen återupprättar ditt ”naturliga tillstånd” och flöde av levande 

energi.58  

2.3 Människans anatomi 

2.3.1 New age 

En nästan självklar tanke inom New age är att människan består av något mer än den fysiska 

kroppen som vetenskapen ännu inte definierat eller upptäckt. Inte sällan används mer 

traditionella ord som prana, mana eller qi/ki om denna energi. Det är samma energi som 

strömmar genom hela kosmos. 59 Dessa ”subtila krafter” kan behandlas eller styras med hjälp 

av olika healing- och meditationstekniker.60 Det är talande att helande och meditation är de 

mest frekvent förekommande orden inom svenska New age-rörelsen enligt Frisks 

undersökning.61  

En vanlig uppfattning som New age ärvt från teosofin är att energin i en människa följer 

vissa bestämda banor. Konceptet kommer från den hinduistiska traditionen om chakror där 

prana flödar, som brukar vara mellan fem och tio till antalet. Till skillnad från de ”klassiska” 

chakrasystemen som placerar energin inuti människan, så förläggs dessa banor längs ett 

osynligt hölje som omger människan.62 Varje chakra har en specifik funktion eller 

kännetecken, varigenom en healer lättare kan behandla ett visst problemområde hos en 

person. Det är möjligt att med sitt inre öga kunna ”se” denna energi eller kraftfält som omger 

människan – det som kallas aura – eller känna av den med hjälp av händerna. Det tillverkas 

till och med kameror som ämnar fotografera människors aura i syfte att kunna se ”knutar” av 

energi, färgskiftningar eller andra blockader som orsakas av obalans i energin. Själva 

healingen kan sedan ske med hjälp av exempelvis energiöverföring med handpåläggning eller 

kristaller i syfte att stärka auran.63 (Se mer under Tekniker nedan) 

                                                 
57 Jenkins [1997], s. 187, 267 
58 Southerington, s. 41 
59 Hammer, s. 101; Partridge s. 269; Frisk [1998], s. 170 
60 Hammer, s. 139 
61 Frisk [1998], 169 
62 Hammer, s. 106ff 
63 Hammer, s. 206ff; Frisk [1998], s. 170 
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2.3.2 Inkahealing 

Inkahealingen har flera begrepp som beskriver den mänskliga anatomi som finns utöver den 

rent materiella kroppen. De talar härvid om poqpon som är den energibubbla som omger 

människan och med vilken man integrerar med den energimässiga omvärlden, chunpi är de 

bälten som löper runt bubblan, nawis är de ögon som sitter på varje bälte och är 

sammankopplade med den materiella kroppen som topparna på koner med baserna i kroppen. 

Genom ögonen kan energin lättare flöda ut och in, vid exempelvis healing. Slutligen finns 

qosqon som är människans andliga mage dit all grundläggande energikrafthämtning härrör, 

och omvandlingen från tung till lätt energi sker.64 Både Jenkins och Ahlberg lyfter fram 

likheten mellan det hinduiska chakrasystemet och Inkahealingens ”band” och ”ögon”, men 

båda framhåller samtidigt att det är stor skillnad. De fyra primära energicentrumen som 

Inkahealingen räknar med är bälten istället för hjul, och varje band har ett visst öga som är 

förbundet med en viss plats på kroppen, en färg och ett visst element.65 Wilcox å sin sida 

menar att dessa är analoga med chakrasystemet.66 För att förändra energiflödet i och öppna 

upp respektive bälte, kan en paqo använda sin mesa – en slags tygpåse med ”energiladdade” 

personliga föremål. En paqo kan därmed återställa energiflödet och stärka personens bubbla. 

En paqo kan träna sig, eller initieras till att bli en som ”ser” energi bortom alla manifesta 

former, en qawaq. Det innebär att kunna förnimma världen med totalt sju ögon: de fyra nawis, 

de två vanliga ögonen, samt det sjunde andliga ögat mellan ögonbrynen.67 Den energin som är 

synlig för en qawaq kallas av q’eros för k’ara – något som i västerländskt tal kan översättas 

med färgerna i en aura enligt Wilcox, men det krävs att personen i fråga har en stark 

energibubbla för att dessa ska vara tydligt synliga. En paqo kan även komma i kontakt med 

och ta hjälp av andra väsens auror i sitt arbete som healer för att få extra kraft. Således kan en 

qawaq se inte bara på människor, utan på hela omvärlden i form av energibubblor där sådana 

är tillräckligt starka. Q’eros menar vidare k’aras olika färger varierar i enlighet med hur stark 

energi auran innehar. 68 

                                                 
64 Wilcox, s. 318-323; Jenkins [1997], s. 222 
65 Jenkins [1997], s. 164, 222 
66 Wilcox, s. 54, 217 
67 Jenkins [1997], s. 229 
68 Wilcox, s. 154-160 
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2.4 Tekniker 

2.4.1 New age 

En mängd olika tekniker förekommer i New age som är hämtade från vitt skilda fält så som 

schamanism, hindusim och teosofin. Det finns tekniker för att erhålla kunskap och tekniker 

för att hela sig själv eller andra. Emellertid verkar vissa tekniker tydligare än andra vara 

framträdande inom New age-rörelsen. Healing, eller helande, är enligt Frisks undersökning 

det vanligast förekommande ordet inom New age, följt av meditation och sedan av kristaller 

och stenar. Inte långt efter möter ord som terapi, yoga, massage och reiki.69 Alla dessa är 

exempel på helande tekniker. Kristaller och andra ädelstenar blev enligt Frisk en av de 

populäraste företeelserna inom New age under 1980-talet, som utan egentlig samstämmig 

förklaring ansågs ha positiv inverkan på människan. Ofta förekommer de under så kallad 

chakrabalansering – ett unikt begrepp inom New age – då kristaller läggs på de olika 

energicentra i kroppen för att lösa upp eventuella energiknutar.70 

Populärt är också de kroppsliga övningar som förknippas med meditationstekniker och 

yogaövningar. Den inom New age gemensamma holistiska tanken att kropp och själ är 

sammankopplade, eller med andra ord den fysiska och andliga kroppen, innebär att 

healingtekniker kan utgå från antingen den fysiska kroppen eller den energimässiga kroppen 

för att hela ”helheten”.71 Reikihealing arbetar till skillnad från exempelvis yogan endast med 

den universella livsenergin för att hela människan både andligt och fysiskt. Detta sker med 

hjälp av handpåläggning i speciella handpositioner på specifika kroppsdelar, där healern 

använder sin egen kropp som kanal för att skänka universums och de högre andliga krafternas 

energi till patienten. En kunnig reikihealer kan även styra och hela en människas energier på 

distans.72 

Kunskap erhålls inom New age inte endast genom workshops och kurser. Tanken att söka 

sig inåt betyder att människan själv kan få kunskap om sig själv och framtiden genom olika 

tekniker. Divination kan ske genom exempelvis tarotkortsläsning, astrologiska 

undersökningar eller horoskopläsning. Att läsa sitt horoskop har i västvärlden förvisso 

kommit att bli normaliserat, men bland New age-anhängare finns ytterligare sätt att spå sin 

framtid och få vägledning i livet. Detta sker genom så kallade kanaliserade budskap. 

Kanaliseringen har från början, inom spiritualismen, skett med avlidna vänner och 

                                                 
69 Frisk [1998], s. 169 
70 Frisk [1998], s. 174 ;Hammer, s. 199 
71 Hammer, s. 205 
72 Frisk [1998], s. 174ff; Hammer, s. 201f 
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familjemedlemmar, men har hos New age mer kommit att handla om budskap från andliga 

mästare, utomjordingar, väsen från övre världar eller från naturens andeväsen – i viss mån 

liknande schamanistiska besattheter och budskap, även om medier inom New age inte 

behöver ingå i transtillstånd.73  

Även meditation kan, utöver sin helande aspekt, användas för att söka inre visdom och 

kunskap.74 En av de vanligaste typerna av meditation är enligt Geels & Wikström 

visualisering, då personen i fråga föreställer sig det önskade föremålet eller händelsen för att 

nå den samma, med förförståelsen att energierna som styr kosmos skall ordna sig efter 

viljan.75 

2.4.2 Inkahealing 

Namnet Inkahealing förekommer varken hos Jenkins, Wilcox, Ahlberg eller Southerington – 

de använde hellre benämningar som Inkas arv, den andiska läran eller liknande – men det är 

tydligt att en stor del i litteraturen ägnas åt specifika övningar som ämnar utveckla individens 

inneboende potential och hela sig själv och andra från ”tung” energi. Hos Jenkins är det 

implicit uttryckt genom beskrivningar av de övningar hon genomgick i Peru med Nuñez del 

Prados guidning, emedan det hos Wilcox, Ahlberg och Southerington är explicit uttryckt med 

instruktioner till övningar och tekniker som kan utföras av gemene man i vardagen. Namnet 

Inkahealing förekommer däremot på flera internetsidor som brukar och lär ut dessa tekniker. 

Även om Inkahealing menar att energi och kropp är sammankopplade så används, som jag 

förstår saken, endast tekniker som berör den energimässiga aspekten av människan och 

omvärlden i syfte att hela både den fysiska och andliga/energimässiga aspekten av kroppen. 

Inga fysiska kroppsövningar förekommer allstå. Däremot berättas om flera tekniker som avser 

både kunna hela människan, avläsa människors framtida öde och försätta människan i 

förbindelse med andeväsen. Som redan nämnts menar Southerington att hon dessutom lyckats 

manifestera ätbara produkter med hjälp av visualisering, även om denna teknik verkar 

förbehållen henne själv om man granskar den övriga litteraturen. 

Flera tekniker används i syfte att rena människan från den svårsmälta tunga energin som 

bildas i energibubblan. En förorening eller obalans i bubblan kan orsaka både andliga och 

fysiska åkommor. Vanligast är att ”öppna upp” sin andliga mage, qosqon, för att släppa ut den 

tunga energin till de som tycker om denna sort energi, exempelvis Moder Jord, vissa stenar 

                                                 
73 Frisk [1998], s. 177; York, s. 310 
74 Hammer, s. 223 
75 Geels & Wikström, s. 394; Frisk [1998], s. 174 
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eller byggnader, eller sjöar och berg. I gengäld kan man lära sig att ta in förfinad ”lätt” energi 

från dessa i ett slags utbyte, eller i annat fall ta in lätt energi från den ”övre världen” (se 

Världsuppfattning nedan) så att man samtidigt stärker sin energibubbla.76 En mer kraftfull 

teknik att bli av med tung energi är att låta sin andliga mage omvandla den till lätt energi – en 

teknik som inte förekommer hos q’eros men som Nuñez del Prado lär ut. Det går även att med 

hjälp av denna metod ”äta” andras tunga energi. Restprodukter i form av tung energi som 

magen inte kunnat omvandla skänkes till Moder Jord som i sin tur ”äter” och omvandlar 

energi.77 Lätt energi som skapas eller finns naturligt hos en människa kan sändas till andra 

människor i närheten, eller med hjälp av mesan sändas över geografiska avstånd.78 Det är 

också ett vedertaget bruk att sända pelare av lätt energi – så kallade saiwas/saywas –, i grupp 

eller enskilt, till de som behöver för att helas, eller i syfte att upprätta en genomfart av energi 

mellan den andinska kosmologisk tre världar.79 

En paqos viktigaste verktyg är hans eller hennes mesa. En mesa innehåller noggrant 

utvalda objekt – khuyas – som är särskilt laddade med energi. Det kan exempelvis vara en 

sten paqon fått från sin lärare eller föremål från en specifik plats, exempelvis från sin 

födelseort eller från ett betydelsefullt vattendrag eller berg. Mesan kan sedan placeras på olika 

delar av kroppen för att dra ut tung energi och skänka lätt energi, på sig själv eller andra. Man 

kan även ta upp en specifik khuya för att erhålla de specifika krafter den förknippas med, så 

som tryggheten hos en sten från sin födelseort.80 

Användandet av kokablad är vida spritt bland de andinska folken som bland annat 

medicinalört eller rituellt verktyg, och används även vid vissa tekniker inom Inkahealing, 

vilka främst förekommer på plats i Peru då kokablad är narkotikaklassade i Sverige. 

Kokabladen används både vid divination och som hjälpmedel vid healing. De kan exempelvis 

kastas upp i luften för att sedan när de fallit till marken avläsas i syfte att svara på en specifik 

fråga eller utröna en persons framtid. Vid healing kan kokabladen hjälpa paqon att utläsa en 

persons åkomma, och därefter även stärka användandet av mesan för att dra ur tung energi. 

Flera exempel på healing förekommer i litteraturen om Inkahealing. Jenkins beskriver på 

ett ställe hur en q’eroindian på besök i Brasilien, utan att veta något i förväg, upptäckt en 

verklig, men ej synlig, skada på en kvinna genom att endast se på henne, sedan diagnostisera 

                                                 
76 Wilcox, s. 259f 
77 Wilcox, s. 260f 
78 Wilcox, s. 213f 
79 Wilcox, s. 37, 323; Jmf Southeringtons uppmaning att sända saywas till behövande: ”Injured in Peru”, 
http://southerington.wordpress.com/2008/12/23/injured-in-peru [Tillgänglig online 2011-01-05] 
80 Wilcox, s. 271-280; Jenkins [1997], s. 139 
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den energimässiga aspekten av den fysiska skadan – vilket i detta fall var förlust av en bit 

energi – och hela henne igen genom att tillkalla sig den försvunna energin och återplacera den 

i henne.81 I Wilcoxs bok citeras Américo Yábar, som vid sidan av Nuñez del Prado är en 

mycket aktiv spridare av den ”andiska traditionen”. Yábar menar att en av hans mästare till 

och med kunde, enligt egen utsaga, återbörda en hel själ från kosmos och återplacera den i en 

döende människa i syfte att hela honom.82 

2.5 Världsuppfattning 

2.5.1 New age 

Flera centrala koncept angående New age syn på omvärlden har redan presenterats, men bör 

knytas ihop tydligare under denna rubrik. Världsuppfattningen svarar på frågor som ”Vad 

finns förutom människor?”, och ”Hur hänger saker och ting ihop?” – kort och gott det som rör 

kosmos och dess invånare. Av central betydelse är insikten att hela kosmos genomsyras av 

något annat än enbart materia, vilket ofta benämns som energi, livskraft, intelligens eller ande 

inom New age. Denna energi lägger grunden för all ickeverbal kommunikation och 

integration med omvärlden, men förklarar även för New age-anhängaren hur healing är 

möjligt. Världen är holistisk, en helhet, vilket knyter människan samman med kosmos i stort 

och gör oss till en del av det som kan uppfattas som gudomligt. Vad vi som människor gör 

påverkar sålunda inte bara fysiskt vår omvärld, utan även energimässigt.83 

New age räknas vidare ofta med att andra väsen än enbart människor och djur kan ha ett 

medvetande. Det vanligaste exemplet är att anse att jorden är en enda levande organism som 

vi människor lever i en intim relation med – den så kallade Gaia-hypotesen vilken återfinns i 

många olika religioner. Gaia-hypotesen har gett upphov till flera ekologiska inriktningar inom 

New age som påpekar att vi misshandlat vår moder och måste läka vårt förhållande till henne. 

Detta innebär inte minst att gå ifrån det kristna arvets syn på människan som härskare över 

jorden.84 Utöver denna Moder Jord förekommer tron på varelser vilka står någonstans mellan 

människan och den rena gudomliga livsenergin. Dit räknar exempelvis olika naturandar (även 

kallat devas), ljusguider, mästare, änglar och vissa högt utvecklade personer som vandrat på 

jorden så som Jesus och Buddha. Inte sällan stöter man även på påståendet att delfiner 

                                                 
81 Jenkins, Elizabeth B. (1998), Journey to Q’eros – golden cradle of the Inka. Naalehu: Pu’umaka’a Press, s. 
139f. Hädanefter benämnd Jenkins [1998]. 
82 Wilcox, s. 42 
83 Frisk [1998], s. 171f; Hammer, s. 137f; Geels & Wikström, s. 394 
84 Hammer, s. 22, 251 
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egentligen är ett högre väsen, varför det är helande att simma med dem.85 Vissa av dessa 

väsen kan kanaliseras och rådfrågas, och/eller anses befolka en högre värld dit människan 

söker nå. Det är däremot karaktäriserande för New age att de inte räknar med någon egentlig 

skapargud eller kraft för att förklara hur allt uppkommit. Antingen godtar man den 

vetenskapliga förklaringen om Big Bang, eller så omtalas inte frågan överhuvudtaget. 

Undantaget gäller vissa UFO-kretsar som gärna beskriver hur utomjordningar i begynnelsen 

besökte jorden och skapade våra civilisationer.86 Måhända är det generellt helt enkelt så att 

historien inte intresserar New age-anhängare, utan endast nuet och människan själv. 

2.5.2 Inkahealing 

Som tidigare nämnts menar Inkahealing att hela världen genomsyras av levande energi som 

kallas kausay. Detta energiuniversum kallas kausay pacha och är enligt Nuñez del Prado i sin 

tur uppdelat i tre olika nivåer. Den övre världen har den mest förfinande energin och befolkas 

av andliga varelser så som Inkahärskare, Jesus och Jungfru Maria. Mellanplanet är den värld 

där människorna bor och innehåller både lätt och tung energi. Utöver människorna finns här 

även andra mystiska varelser, av vilka de flesta är bergsandarna apus, och vattenandarna 

nustas. Inkahealing räknas med att alla ting i denna mellanvärld har en ande eller 

energiaspekt, och att alla varelser har den tidigare nämnda bubblan av energi runt sig som 

människan, när hon lärt sig den andinska konsten, kan integrera med. Den lägre, eller inre, 

världen består mestadels av tung energi, men som tidigare sagts så upplevs den inte tung för 

alla, utan främst människan. En paqo kan komma i kontakt med energierna på alla tre nivåer, 

exempelvis genom den ovan nämnda tekniken att skapa en energipelare som förbinder alla tre 

nivåer samtidigt, även om han inte likt schamaner företar några ”resor” dit.87  

 De apus och nustas som finns i mellanvärlden anses inom Inkahealing vara kraftfulla 

allierade i paqons arbete att driva energin i världen, och figurerar ofta som lokala naturgudar 

dit paqon kan rikta böner och tacksamhet samt söka hjälp i svåra frågor och healing.88 Apun, 

eller berget, som ligger närmast där du föddes blir enligt Inkahealing din personliga ledstjärna 

och andliga ledare. Med tiden som paqon utvecklas får han chansen att jobba med större och 

mäktigare apus än sin ursprungliga, och till slut när han nått den fjärde nivån kan paqon även 

kommunicera med de andeväsen som bebor den övre världen.89 Jenkins menar själv att hon 

                                                 
85 Hammer, s. 140 
86 Hammer, s. 144f 
87 Jenkins [1997], 136f; Wilcox s. 36f 
88 Southerington, s. 100 
89 Jenkins [1997], s. 118 
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tagit emot meddelanden från den övre världen under sin Hatun karpay i Peru, då den forna 

Inkahärskaren Huaskar, som blev mördad i samband med den spanska erövringen, uppmanar 

Jenkins att fullborda hans arbete på jorden.90 

En för Inkahealingen viktigt väsen är Pachamama som kan översättas, och används 

synonymt, med Moder Jord. Att initieras in till den fjärde nivån innebär exempelvis att göra 

sig fri från sina biologiska föräldrar för att istället bli ”adopterade” av Pachamama, och 

därigenom se alla människor som syskon då de alla har samma moder och livskälla.91 Paqon 

uppfattar sig själv stå i harmoni och samklang med Moder Jord, eller med Nuñez del Prados 

ord: ”Energibubblan genljuder av hela jordens ande”.92 Utöver jorden anses även solen och 

månen vara andeväsen, och även stjärnorna, som finns i den övre världen, kan bistå paqon i 

sitt arbete med råd och undervisning på samma höga nivå som exempelvis den övre världens 

helgon.93  

Den levande energin som genomsyrar världen ordnar sig ibland efter vissa bestämda linjer, 

så kallades seques, eller ley lines på engelska. Dessa skapas mellan människor och speciella 

situationer och mellan heliga platser, och enligt Ahlberg kan de ses som transportlinjer för 

energi i både tid och rum.94 I Wilcoxs bok ges härvid förklaringen till hur man på grund av 

dessa linjer kan känna sig knuten till olika platser och människor.95 

Även om betoningen inom Inkahealing främst rör ovan nämnda energi, Moder jord och 

diverse andeväsen, så förekommer ibland namnet Wiracocha. Nuñez del Prado beskriver 

Wiracocha som en ”metafysisk eller osynlig skapande intelligens bakom hela den synligt 

manifesterade världen”.96 Han menar vidare att Wiracocha således endast är ett namn de 

andinska folken använder för den gudomlighet som åter andra folk beskriver som Allah eller 

Jahve. Även Southerington likställer Wiracocha med kristendomens koncept av Gud.97 

Wilcox skiljer emellertid mellan Wiracocha och Pachakamaq å ena sidan som skapare av 

denna värld, och kamaq å den andra som den skapande principen bakom kosmos i sin 

helhet.98 Konceptet med en skapande kraft splittras ytterligare då Ahlberg likställer Gud med 

både den inre visdomen och det högre jaget.99 Härom råder uppenbarligen delade meningar. 

                                                 
90 Jenkins [1997], s. 154 
91 Jenkins [1997], s. 152 
92 Jenkins [1997], s. 256 
93 Jenkins [1997], s. 256 
94 Ahlberg, s. 26 
95 Wilcox, s. 208 
96 Jenkins [1997], s. 233 
97 Southerington, s. 38 
98 Wilcox, s. s35 
99 Ahlberg, s. 26 
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2.6 Människans liv 

2.6.1 New age 

Ytterligare en tanke som inom New age blivit allmängods är att varje människa har en unik 

plats att fylla i den helhet som utgör kosmos. Att lära känna denna plats är en del av projektet 

att söka sitt inre, och man kan exempelvis använda sådan tekniker som tarotkort eller 

meditation för att utröna mer om denna unika roll.100 Det är vidare en allmän uppfattning 

inom New age att det finns en oföränderlig kärna inom varje människa, vårt riktiga jag, som 

vi måste vara sann mot. Även här kan olika typer av divination vara individen till gagn för att 

”pejla in” sitt sanna jag, exempelvis genom att läsa av zodiakens positionering, eller 

himlakropparnas placering, vid tiden för ens födelsedatum.101 

Hela 93 % av de svenska New age-sympatisörerna tror på reinkarnation, visar en av Frisks 

undersökningar.102 Forskarkåren verkar härom enig att reinkarnationstanken är ett av de mest 

frekvent förekommande koncepten inom New age.103 Tanken kommer från österländska 

traditioner via teosofin till New age, och hävdar att vi har levt tidigare liv och kommer att leva 

fler därtill. En stor skillnad mot den österländska versionen är att New age-anhängare 

välkomnar denna återfödelse, jämfört med den ursprungliga tanken att återfödelsens kretslopp 

är något vi måste söka undfly.104 I New age binds reinkarnationen samman med människans 

oerhörda utvecklingspotential, varför ytterligare jordeliv ger chansen att lära sig och nå nya 

andliga nivåer som människa i ett kumulativt schema. Evolutionstanken betyder också i 

motsats till exempelvis hinduismen att människan aldrig behöver återfödas i någon lägre 

livsform.105  Men under samma premisser får man också räkna med att tidigare liv kan orsaka 

problem i detta liv. Med hjälp av hypnos, så kallad reinkarnationsregression, eller 

meditationsformer kan individen söka sitt förflutna och nå underliggande minnen från tidigare 

levnader, i syfte att förstå och i den mån det är möjligt åtgärda problemen.106 

2.6.2 Inkahealing 

I ljuset av profetiorna gör Jenkins tolkningen att människan och mänskligheten är ämnad för 

en högre utvecklingsnivå. Hon jämför med ett ekollon som i sitt inre håller en plan till att 

                                                 
100 Hammer, s. 22 
101 Hammer, s. 139 
102 Frisk [1998], s. 171 
103 Se exempelvis Hammer, s. 22f; York s, 309; Geels & Wikström, s. 394 
104 York, s. 309 
105 Hammer, s. 109 
106 Geels & Wikström, s. 394; Frisk [1998], s. 175 
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utvecklas till en stor ek.107 Föga förvånande ges således varje människas inneboende Inkafrö 

samma betydelse – att vi är ämnade för storverk om vi själva vill, eller med Ahlberg ord ”säga 

ja till livet”.  

Ahlberg är ofta upptagen med människans inre. Hon menar att själen ropar till oss, att 

själen vet vad den är kallad till och hjälper oss att finna vår innersta kärna.108 Wilcox verkar 

tala i samma termer då hon presenterar ordet kanay som innebär att besitta tillräcklig kraft för 

att återbörda minnet om vad som är ditt sanna autentiska jag – ”essensen av ditt heliga självt” 

– och leva i enlighet med det.109 Även Jenkins beskriver hur man genom att initieras in i 

traditionen återfinner sitt ursprungliga jag och får kunskap om sin roll som spelare i den stora 

skapelsen.110 Just rollen som paqo är något som man kallas till, antingen genom att själv 

upptäcka kallelsen inom sig, eller att man genom yttre omständigheter blir utvald, vilket både 

Jenkins självbiografier och Wilcox många intervjuer med q’eroprästerna vittnar om. 

Det verkar råda delade meningar om vad som händer efter att människan gjort sig gärning 

på jorden. Nuñez del Prado menar att man färdas till sin dåvarande ledstjärna som finns i den 

övre världen och att alla ens krafter absorberas av ledstjärnan.111 Q’eros hävdar även de att 

människan färdas till en annan värld när vi dör, fastän de verkar mena att endast de mest 

upplysta, och barn, färdas till den övre världen, emedan gemene man istället bebor någon 

slags undervärld.112 Ytterligare en idé presenteras hos Jenkins då Nuñez del Prado berättar att 

q’eros tror att vissa lyckligt lottade får återfödas i den förlorade staden Miskayani.113 Ahlberg 

bekräftar ovanstående resonemang, att vi i huvudsak inte återföds utan färdas till en annan 

värld, men avslöjar samtidigt att många som sysslar med Inkahealing även integrerar 

reinkarnationstanken inklusive idén att man föds med karma från tidigare liv.114 

2.7 Unika företeelser 

En företeelse som inte har kunnat reflekteras med de gemensamma nämnarna inom New age 

som utgångspunkt kommer här att beskrivas. Inom Inkahealing förekommer en regel som 

kallas ayni, med vilken de menar att varje gång man ger har man rätt att få, och när man får 

har man också skyldighet att ge. Regeln i sig är inte unik för just Inkahealing, utan 

                                                 
107 Jenkins [1997], s. 248 
108 Ahlberg, s. 108 
109 Wilcox, s. 64, 320 
110 Jenkins [1998], s. 2 
111 Jenkins [1997], s. 254 
112 Wilcox, s. 163-167 
113 Jenkins [1998], s. 45 
114 Ahlberg, s. 40 
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förekommer i de flesta kulturer. Att inte leva livet i enlighet med ayni innebär att man samlar 

på sig tung energi, en tanke som i viss mån överensstämmer med karmas lag som för övrigt är 

vanligt förekommande i New age-sammanhang. Ahlberg själv har liknat ayni med 

”omedelbar karma”.115 Denna regel eller lag får däremot mer unika konsekvenser då de 

appliceras på de energiutbyten som paqon gör med exempelvis bergs- och vattenandarna, 

väsen från den övre världen eller med Moder Jord. Paqon utför nämligen offerritualer till 

respektive ande som tack för en viss hjälp man erhållit eller önskar få i ett energiarbete, eller 

som en tacksägelse för sin egen skull.  

De offergåvor som paqon skänker kallas för despachos och kan se ut på flera olika sätt, 

men så som de förekommer i litteraturen används ofta ett ljust tygstycke eller papper varpå 

olika små objekt så som godis, gröna blad, sädeslag och även vätskor som sprit eller vin, läggs 

i mandalaliknande mönster. Paketet viks sedan ihop och bränns eller grävs ner i jorden för att 

den berörda anden ska kunna ta del av gåvan.116 Despachos används även vid healing då den 

likt en mesa kan suga ur tung energi innan den offras, eller vid divination då paqon kan utläsa 

framtiden i den rök som skapas vid förbränningen. Om hela despachon försvinner under 

förbränningen innebär det också att den specifika anden har accepterat gåvan. 

Det är inte omöjligt att det finns motsvarigheter till dessa offergåvor hos ”klassiska” New 

age-grupper, men det är inte omtalat i den litteratur som är genomgången i denna uppsats. Råd 

och stärkande energier från andeväsen genom exempelvis kanalisering verkar inte åtföljas 

genom någon speciell offerritual. Inte heller visar sig tacksamheten gentemot Moder Jord i 

något som liknar Inkahealingens despachos. Möjligtvis hedras Moder Jord och andeväsen 

istället med böner och tacksägelse, eller i praktiskt handlande så som värnandet om miljön. 

3 Analys 

3.1 Likheter och skillnader 

Genom att endast se på de rubriker jag valt så är det enda jag bevisat följande: både New age 

och Inkahealing har en uppfattning om människan, världen och tiden, samt att de båda 

använder tekniker. På en lite djupare nivå finnar vi att de både har en uppfattning om en 

existens bortom det rent materiella, att människan är ämnad för något större och att de hyser 

förhoppningar om en bättre andlig framtid. Än så länge visar undersökningen sålunda endast 
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att New age och Inkahealing delar uppfattningar med vad man möter inom de flesta andra 

religioner, exempelvis kristendomen. Men på en än mer ingående nivå verkar New age och 

Inkahealing dela flera specifika företeelser så som tron på energier som kan styras av 

människan, existensen av andeväsen som via ”direktlänkar” kan hjälpa människan, 

människans osynliga anatomi och även specifika tekniker som ämnar hela människans 

psykiska, fysiska och andliga problem så som användandet av energiladdade stenar och 

energiöverföringar. Tron på en kommande världsomvälvning verkade vara mindre tydlig idag 

inom New age enligt författarna, men högst påtaglig inom Inkahealing. Emellertid är det 

träffande att både Inkahealing räknar med 2012 som ett kommande slutdatum för den 

nuvarande tidtransformationen, precis som moderna omtolkningar av maya- och 

hopikalendrarna har gett upphov till en mängd böcker, och filmer, om hur världen kommer att 

genomgå en transformation år 2012. Förutom vissa katastrofscenarion verkar de flesta av 

dessa anhängare mena att mänskligheten i stort kommer att lyftas till nästa utvecklingsnivå 

med högre andlighet, fred och vetenskapliga genombrott, om man granskar de internetsidor 

som berör ämnet. Jenkins är själv en av delförfattarna till boken Transforming Through 2012. 

Denna likhet har dock inte kunnat beläggas med hjälp av den litteratur som behandlar New 

age och är således inte noggrannare undersökt. 

Tre huvudsakliga skillnader vad gäller trosföreställningar och praktik har visat sig i 

jämförelsen. Inkahealing omfattar ej den inom New age utbredda reinkarnationstanken och de 

har i motsats till New age inget utbrett bruk av fysiskt kroppsliga övningar. Som ett förbehåll 

kan däremot reikihealingen framhävas som ju bekant inte heller innehåller sådana övningar. 

Vidare har Inkahealing bruket av offergåvor som sin unika företeelse. De likheter som 

påträffats pekar emellertid mot att Inkahealing och New age på flera sätt står på samma grund, 

men ett par problematiseringar bör redovisas innan slutsatser kan dras. 

3.2 Varför Inkahealing är jämförbart med New age 

New age är uppenbarligen ett västerländskt fenomen med koncept från exempelvis 

österlandets religioner. Men bara för att hinduerna tror på reinkarnation, karma, en universell 

ande (brahman) och återkommande världsomvälvningar, är det dock ingen som försöker 

argumentera för att dessa företeelser är tecken på att hinduerna bör ses som New age-

anhängare. Samma kritiska perspektiv kan lika väl appliceras på q’eros och deras tradition. 

Problematiken rör alltså huruvida man kan separera Inkahealing i västerlandet från det som är 

direkta lån eller, med något tillspetsade ord, genuina element från q’eroindianerna. I det fallet 

att Inkahealing och q’eros läror skulle överensstämma på alla punkter, så innebär det följande: 
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antingen kan Inkahealing omöjligen räknas till New age, eller så skulle man vara tvungen att 

se q’eros läror som New age. Det verkar således som att man för att kunna räkna Inkahealing 

till New age måste peka på det som går utöver de direkta lånen, det vill säga hur de eventuellt 

omtolkas eller hur de inkorporeras i ett större system, precis som de hinduistiska lärorna 

omtolkats i New age. I motsats till ett sådant synsätt framhäver Inkahealing själva sitt unika 

arv från q’eros, men ett par argument talar emot en ren traditionsförmedling. 

För det första är profetian om den kommande tidsomvälvningen satt i ett nytt perspektiv. 

Hos q’eros förekommer visserligen själva namnen för de olika perioderna som Nuñez del 

Prado talar om, men i övrigt visar det sig att när Wilcox intervjuar q’eros så har de ingen 

uppfattning som liknar den Nuñez del Prado lär ut och som Southerington tänker ägna en hel 

bok åt.117 Att som Jenkins och Southerington tala om en medvetandehöjning är onekligen en 

produkt av Nuñez del Prados undervisning i kombination med vanlig New age-retorik.  

För det andra har både Jenkins, Southerington och Alhberg långa utläggningar om det så 

kallade Inkafröet – Inka muju – men faktum är att det inte en enda gång förekommer i Wilcox 

bok med intervjuer med q’eros. Denna inneboende potential verkar således vara ytterligare en 

lära som utgår från Nuñez del Prado, och som i mötet med västerlänningar når oanade höjder. 

För det tredje har både q’eros och Nuñez del Prados läror, åtminstone på den svenska 

marknaden, blandats ut med andra tankesystem. Hos Ahlberg handlar det om jungiansk 

djuppsykologi, genom att exempelvis likställa den kommande medvetandehöjningen med en 

kollektiv individuationsprocess.118 Nuñez del Prado använder även han vissa jungianska och 

psykologiska termer för att förklara de andinska koncepten, men hos Ahlberg blir de två 

systemen mixade i en gemensam bok. Läser man sedan den listan på rekommenderad 

litteratur finner man, förutom ”allt av Carl Gustav Jung”, exempelvis tre böcker av Emoto 

Masaru som är känd för att påstå att människan kan påverka vattnets fysiska struktur med 

hjälp av tankekraft. 

Hos Southerington kommer, i likhet med exempelvis Masaru, det positiva tänkandet i 

fokus, det hon kallar mental träning. I jämförelsen ovan har hon redan blivit citerad med sin 

paroll att ”energi följer tanke”. I hennes bok utvecklas detta ytterligare där hon lär ut att det 

sätt vi tänker på påverkar hur det går i livet – positivt tänkande leder till positiva resultat, eller 

med New age definitioner med hjälp av så kallade visualiseringar och affirmationer. Som 

yttersta exempel tjänar Southeringtons frammanande av en limpa och ett paket juice. Detta 
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resonemang tillägnas ett helt kapitel i Southeringtons bok, och hon menar att två andra böcker 

kompletterar hennes egen, nämligen Kay Pollaks Att välja glädje och Barbara Bergers De tio 

mentala lagarna. 

Dessa tre ovanstående exempel talar för att Inkahealing inte endast är q’eros läror som 

används på annan geografisk ort, utan att Inkahealing så som den presenteras för västerlandet 

är ett eget modifierat system med säregna trosföreställningar och praktiker, och därvid 

jämförbara med New age utan att mötas av samma problem som hinduismen kontra New age. 

3.3 Vad som räknas till Inkahealing 

Även om jämförelsen inte täckt in de otaliga hemsidor som erbjuder och beskriver 

Inkahealing så kan de tjäna diskussionen i denna analys. Att jämföra Inkahealing och New 

age kräver att man i viss mån även avgränsar vad som kan räknas till ”kärnan” i Inkahealing, 

vilka de själva ser som sina jämlikar till den grad att jag som forskare kan behandla dem som 

en grupp. I jämförelsen har det varit mest praktiskt att endast använda de källor som uttalat 

utger sig för att förvalta ”q’eros arv” och de healingtekniker som där tillkommer. Dessa är 

uteslutande författare som arbetat med Nuñez del Prado, varför denna innersta kärna av 

Inkahealing i stort bygger på hans undervisning. Emellertid har Southerington och Ahlberg 

även inkorporerat andra element. Det mer uppenbara steget mot New age tas dock i nästa 

gruppering paqos – de som gått initiationskurser och workshops hos Inkaspirit, men även rest 

till Peru under Nuñez del Prado och Jenkins ledning. En av dessa återfinns jämte Jenkins och 

nätverket Tawantin i Southeringtons bloggroll, vid namn Skalleper.119 På denna hemsida 

samsas Inkahealing med schamanska trumresor, forn sed och Neuro Lingvistisk 

Programmering (NLP).120 Ännu ett exempel finns på Marica Erikssons hemsida ”Myntablad”. 

Eriksson är initierad paqo hos både Southerington, Nuñez del Prado och Jenkins, och jobbar 

även som assistent till Southerington. Inkahealing framställs i detta sammanhang tillsammans 

med diverse healingmetoder vid namn Deep blue healing, Meridian flush, änglahealing, 

reikihealing, men även med kanalisering.121 Den som önskar fler svenska exempel kan med 

fördel besöka hemsidorna www.sinnligkunskap.se, www.andekraft.nu, www.theinnerspace 

wisdom.com eller www.stjarnstoff-fengshui.se. 

Möjligtvis kan någon hävda att det hjälper analysen att skilja de som är Inkahealing från 

de som använder Inkahealing. Analogt med smörgåsbordet New age kan man tala om att 

                                                 
119 Anna Southerington,”Inkamästarnas arv, Anna Southerington”. http://southerington.wordpress.com/ 
[Tillgänglig online 2011-01-05] 
120 Per Lundbgerg, ”Ditt Inre - något mycket större”. http://www.skalleper.com/ [Tillgänglig online 2011-01-05] 
121 Marica Eriksson, ”Healing”. http://www.myntablad.se/healing.htm [Tillgänglig online 2011-01-05]  
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Nuñez del Prados närmaste adepter har tillfört maträtten Inkahealing på bordet, medan 

exempelvis Skalleper har rätten på sin egen tallrik. Denna tallrik erbjuder han i sin tur andra 

att smaka från, där Inkahealing samsas med andra rätter. Men, då litteraturen kring New age 

ibland gör definitionsmässiga skillnader mellan ”konsumenter” och ”säljare”, så är det 

samtidigt ingen som påstår att de både inte skulle vara New age. Under premissen att ingen 

rörelse utgörs endast av sina lärare är det enligt min mening således möjligt att räkna 

Inkahealing till New age, även om de förmodligen i högre grad än andra New age-anhängare 

har direktkontakt med den tradition de hämtar sina begrepp och världsuppfattning från. 

4 Slutsats 

Min undersökning har visat att Inkahealing innehåller material från andra, för New age 

typiska, koncept så som den inre potentialen, det positiva tänkandet och en kommande 

medvetandehöjning. Även retoriken och begreppen är tydligt färgade av nyandliga 

trosföreställningar. Samtidigt präglas rörelsen av den tradition de hämtar sina egna unika 

begrepp och världsuppfattning från, med vilken de även har en tät konakt. Flera andra koncept 

är direkt jämförbara med New age, men dessa likheter beror i en del fall snarare på att q’eros 

delar uppfattning om världens beskaffenhet med andra religioner som New age brukar låna in. 

Läran om Inkahealing står således med ena foten i New age, och den andra i en folkspillras 

brokiga arv från Inkarikets tid. En klar slutsats om var Inkahealing hör hemma är emellertid 

även beroende av hur man önskar definiera New age utöver de gemensamma nämnarna. I 

liknelsen med smörgåsbordet framkommer det att det finns både de som presenterar rätterna 

och de som tar till sig maten. Då liknelsen inte skulle ha någon funktion om inte gästerna är 

med i beräkningen, bör detta förhållande även gälla Inkahealing som, utöver att de själva tagit 

från andra rätter inom New age, präglas av en uppenbart New age-aktiv konsumentskara.  

Sammantaget visar koncepten (med få undantag), retoriken och den med New age 

gemensamma verkningsarenan, att Inkahealing i sin helhet bör räknas till New age.  Analysen 

har visat att definitioner av New age är problematiska, men som jag i början nämnde i denna 

uppsats så är det framför allt som ett verktyg dessa definitioner och fackindelningar skall 

användas. Min förhoppning är således, och slutligen, att denna uppsats gör det lättare för 

forskare och andra intresserade att närma sig andra New age-liknande grupper i allmänhet, 

och Inkahealing i synnerhet. 
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