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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur 1800-talets teosofiska rörelse kunde 
överleva in i vår tid och vilka av de föreställningar som Teosofiska Samfundet företrädde som 
kan återfinnas i dagens New Age-rörelse. Förklaringen till samfundets överlevnad är sannolikt 
den sammanhängande förklaring till livet som gavs och det stora intresse som fortfarande finns 
för spiritism och ockultism. Den holistiska världsbild som teosoferna företrädde delas av New 
Age-rörelsen, som har ungefär samma uppfattning om Gud, universum och reinkarnationen. 
Däremot är UFO unik för New Age. Det etiska och moraliska engagemanget finns hos båda 
rörelserna. New Age-rörelsen har kommersialiserats på 1990-talet och karaktäriseras av en 
sorts amnesi för källor, medveten eller omedveten. 
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INLEDNING 

Den esoteriska teosofin har fått betydelse för det moderna sekulariserade samhället framför 

allt genom New Age-rörelsen under 1900-talets senare del och den gav redan under seklets 

första årtionden upphov till nya andliga rörelser i Europa och USA. Dess förankring i det sena 

1800-talet har ofta glömts bort. Teosofin, kunskapen eller visheten om Gud, har visserligen en 

betydligt äldre historia men den rörelse som skapades i Amerika på 1870-talet av Helena 

Blavatsky och hennes sympatisörer kom att överleva och mer än hundra år senare vara aktuell 

i den andliga rörelse som uppstod efter andra världskriget och som vi kallar New Age. Det 

Teosofiska Samfundet, bildat i USA 1875, gav även upphov till flera vitala sidogrenar som 

Antroposofiska Sällskapet, the Theosophical Society (Pasadena), the United Lodge of 

Theosophists, the Temple of the People, the Arcane School, the ”I AM” Religious Activity, the 

Church Universal and Triumphant och Liberala Katolska kyrkan vilka idag fortfarande bedriver 

aktiv verksamhet1. Teosofiska Samfundet etablerades i Sverige redan 1888.2 

 De böcker och tidskrifter som 1800-talets esoteriska teosofer gav ut var ingen lättfattlig eller 

enkel litteratur och lästes företrädesvis av människor med den tidens bildning. Teosofiska 

Samfundet var inte tänkt som en religiös sekt utan var öppen för medlemmar av alla andra 

trossamfund. Deras verksamhet var i perioder omgärdad av sekretess och de kom att utgöra en 

begränsad grupp som inte strävade efter att bli en folkrörelse.3 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Under 1800-talet fick spiritismen sitt genombrott på den amerikanska kontinenten, 

romantiken blev den förhärskande litterära genren, Darwin chockerade samtiden med sin 

evolutionsteori och Österlandets religioner spred sig till England och Amerika.4 I denna miljö 

uppstod ett nytt intresse för ockultism som fick till följd att några amerikaner med Helena 

Blawatsky, William Olcott och William Judge i spetsen bildade det Teosofiska Samfundet, en 

rörelse som inom några år fick betydelse för den intellektuella samtiden. Under det tidiga 

1900-talet förändrades rörelsen och genom Annie Besant och Charles Leadbeater utvecklades 

                                                        
1 Hammer (2004) s 44ff, ff, Sansucci s 260 ff  
2 Bogdan s 522 
3 Ahlbäck s 170 
4 Hanegraaff (2007)s 257, Hammer (2004) s 40 ff 
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den i en religiös riktning som skulle befria den nya människan i den nya tiden (The New Age) 

från krig, hungersnöd, rasism, fattigdom och politiska motsättningar.5 

Den rörelse som vi idag uppfattar som New Age med sina olika förgreningar har en bakgrund i 

en religiositet som influerats av olika andliga strömningar. Den moderna vetenskapen har visat 

att världen inte uppstått genom Bibelns skapelseberättelse och att kosmos består av många 

världar, inte enbart vi på jorden. Mellan oss och Gud finns devas, änglar, mästare och 

rymdvarelser. Människan är en del av en stor plan.6 

 Syftet med denna uppsats är att undersöka: 

1. Hur kunde den esoteriska teosofi som Teosofiska Samfundet spred över Europa, USA och de 

dåvarande engelska kolonierna Indien och Australien bli en rörelse som överlevde och gav 

upphov till förgreningar som finns kvar efter hundratrettiofem år?  

2. På vilket sätt har Teosofiska Samfundet påverkat efterkrigstidens New Age-rörelse och de 

grenar som uppstod när denna rörelse på 1990-talet fragmenterades och blev nya religiösa 

samfund och konkurrerande företag? 

  

AVGRÄNSNINGAR 

Framställningen har avgränsats till utvecklingen av den teosofi som spreds av Teosofiska 

Samfundet och jag ha avstått från att närmare belysa i vilken mån deras sidogrenar kom att 

påverka dagens samhälle. En sådan riktning är t ex den Antroposofiska rörelsen som tidigt bröt 

sig ur Teosofiska Samfundet och som vuxit sig mycket stark.  Det finns också andra grenar som 

omtalas i texten men som inte närmare studerats.  En annan begränsning är att studien av den 

teosofi som utgick från Helena Blavatskys grupp omfattar tiden från 1875 och fram till omkring 

1929. Jag har således inte belyst den roll teosoferna senare fick i Indien med dess 

självständighetsrörelse och inte heller berört Teosofiska Samfundets roll i dagens samhälle. 

I New Age-rörelsen har jag valt ut några riktningar som har nära anknytning till den esoteriska 

teosofin: synen på världsbild och gudsbild, ockultism och spiritism, reinkarnation och UFO. Jag 

har inte studerat Teosofiska Samfundets betydelse för andra New Age-grenar som t ex 

astrologi, tarot kort, komplementär medicin eller healing.  

                                                        
5 Melton s 134 

          
6       Hammer (2001) s 54 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

För att studera den esoteriska teosofins grunder har jag valt fyra källor: Nyckeln till Teosofin av 

Helena Petrovna Blavatsky, Teosofins Ocean av William Q Judge, Att tända tusen lampor, en 

teosofisk vision av Grace F Knoche och  Den hemliga lärans grundtankar  av G de Purucker. 

Nyckeln till teosofin gavs ut första gången 1889 och jag har använt den senaste svenska 

upplagan från 1991 med ett förord av Joy Mills från 1972. Boken kom ut som en av de sista 

böcker Helena Blavatsky skrev och är som dess rubrik säger avsedd att vara en nyckel som 

leder till djupare studier. Boken är avsedd som en förenkling av den lära som framställs i 

författarens huvudverk, Den hemliga läran, som utkom 1888. Enligt författaren själv har hon 

ansträngt sig för att på ett enkelt sätt redogöra för teosofins grunder. Underrubriken lyder ”en 

klar framställning i form av frågor och svar av etiska, vetenskapliga och filosofiska 

ämnesområden, för vilkas studium Teosofiska Samfundet bildats”. Enligt förordet är upplagan 

förkortad vilket innebär att man tagit bort det som refererar till åsikter och förhållanden som 

var bundna till den tid när boken skrevs. Boken har ett klart syfte nämligen att fler människor 

skall inse värdet av den teosofi som boken beskriver.7  

Teosofins Ocean utkom första gången 1893 och den här använda upplagan är från 1973. I 

förordet skriver William Judge att han ensam står för innehållet och att boken inte i varje 

stycke följer Teosofiska Samfundets åsikter. En del har tagits bort eftersom författaren velat 

undvika kontroverser. Boken bygger på hans egna bevis och erfarenheter och han har endast 

avsett att förmedla den kunskap han har.8 William Judge var en av grundarna av rörelsen och 

en kort tid ledare för den amerikanska sektionen.9 Olav Hammer anser att boken skrevs för att 

presentera teosofin på ett enkelt sätt för potentiella sympatisörer.10 

Att tända tusen lampor med underrubriken en teosofisk vision av Grace F Knoche är utgiven 

2001 i Pasadena som idag är det Teosofiska Samfundets internationella huvudkvarter i USA. I 

förordet redogör författaren för sin stora beundran för både Buddha och Jesus och det framgår 

klart att boken avser betona teosofins budskap på alla plan. Författaren framhåller att visa män 

                                                        
7 Blavatsky s 1 ff 
8 Judge s 4 
9  Dixon s 41 
10 Hammer (2001) s 18 
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och kvinnor alltid funnits för att hjälpa människan, att syftet med teosofin är att uppnå ett 

universellt broderskap och att den intuitiva kunskapen är värdefull.11 

Den hemliga lärans grundtankar av G de Purucker utkom första gången 1932 och den upplaga 

som använts här är från 1979. Enligt förordet bygger boken på stenograferade föreläsningar 

mellan 1924 och 1927. Författaren hade inbjudits att föreläsa eftersom han studerat under 

Blavatsky och därför hade förstahandskunskap att tolka Den hemliga läran. Boken omfattar 

över sexhundra sidor och är en systematisk framställning av teosofin. Förordet är skrivet av 

Grace F Knoche(se ovan).12 

För uppgifterna om Liberala Katolska Kyrkan och om Teosofiska Samfundet idag har jag använt 

uppgifter från Wikipedia med ett ursprung från kyrkan själv och  från Teosofiska Samfundet.13 

Det mångkulturella Sverige – ett landskap i förändring med Daniel Andersson och Åke Sander 

som redaktörer har använts i det kapitel som handlar om New Age skrivit av Henrik Bogdan 

som är lektor vid Göteborgs universitet och skrivit sin avhandling 2003 om bland annat 

västerländsk esoterism. 

The Extrodinary Life of HELENA BLAVATSKY Founder of the Modern Theosophical Movement av 

Sylvia Cranston har använts för biografiska uppgifter om Blavatsky. Boken kom ut 1993 och 

skrevs som en biografi. Enligt Olav Hammer är författaren positiv till den teosofiska rörelsen, 

boken betecknas som en hagiografi, vilket kan ha påverkat författarens beskrivning av skilda 

händelser dock inte rent biografiska uppgifter.14 Boken beskriver hennes familj och liv och har 

på slutet ett kapitel om Blavatskys betydelse efter 100 år. Författaren har haft tillgång till 

Blavatskys brev och en del av dessa samlingar, bland annat ryska brev, har inte tidigare 

publicerats. Författaren beskrivs som forskare och skribent.15 

Divine Feminine Theosophy and Feminism in England av Joy Dixon skrevs som en del av en serie 

historiska och politiska vetenskapliga skrifter från John Hopkins Universitetet och kom ut 

2001. Enligt författaren blev hon intresserad av teosofins kvinnor i samband med studier av 

engelska suffragetter och upptäckte likheter mellan dessa och kvinnorna i den tidiga teosofiska 

rörelsen.16 Boken har två delar: i den första delen belyser författaren de konflikter som 

Teosofiska Samfundet utkämpade fram till första världskriget och i den andra delen rörelsens 

                                                        
11 Knoche s 5ff 
12 Purucker s 5 ff 
13 sv.wikipedia, liberala katolska kyrkan, sv.wikipedia,teosofi  
14 Hammer (2001) s 18 
15 Cranston xxi 
16 Dixon s 1ff  
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politiska betydelse för feminismen. Författaren är professor i historia vid University of British 

Columbia, Vancouver. 

Claiming Knowledge, Strategies of Epistemology from Theosopy to the New Age av Olav Hammer 

är hans avhandling från 2001 utgiven som en studie i en religionshistorisk bokserie med W J 

Hanegraaff som redaktör. Boken analyserar den historiska bakgrunden till både teosofin och 

New Age. Arbetet, som även belyser filosofi och litteratur, är en grundlig genomgång av vad 

som skrivets med utförliga referenser och noter. Jag har använt boken på många olika områden 

eftersom den täcker ett brett fält. Olav Hammer är idag professor i religionshistoria vid 

Syddansk Universitet i Odense, Danmark.  

På spaning efter helheten av Olav Hammar är en grundläggande lärobok om New Age som 

använd i den akademiska undervisningen. Den är uppdaterad till 2004, men skrevs redan l997. 

New Age Religion and Western Culture av Wouter J Hanegraaff  publicerades 1998 och har som 

underrubrik Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Det är en bred genomgång av det 

mesta om New Age. Boken berör de trender som finns i rörelsen, den filosofiska och religiösa 

bakgrunden och hur detta påverkat dagens andlighet. Den försöker också spegla New Age roll i 

det sekulariserade samhället. Jag har använt denna utförliga genomgång främst när det gäller 

att tolka betydelsen av teosofin i New Age. Författaren är professor vid humanistiska 

fakulteten vid universitetet i Amsterdam. 

Hinduism och Buddism har båda skrivits av K A Jakobsen och är akademiska läroböcker i 

religionshistoria. Jag har använt dessa marginellt för en del faktauppgifter om religionerna. 

Författaren är professor i Religionsvetenskap vid universitetet i Bergen. 

Upplysningar om Teosofin och Teosofi och Kristendom, är båda författade av E Lehmann och 

utgivna 1916 respektive 1922 av Kyrkans Diakonistyrelse. Böckerna är intressanta eftersom de 

visar att man här tidigt intresserade sig för den konkurrens till kyrkan som teosofin utgjorde. 

Båda böckerna är kritiska mot esoterisk teosofi även om den historiska redogörelsen är saklig. 

De har använts för att belysa sambandet och skillnaden mellan den kristna tron och den 

esoteriska teosofin som den framställts av Teosofiska Samfundet. Edvard Lehmann var 

professor i religionshistoria i Lund. 

Controversal New Religions med J R Lewis och J A Petersen som redaktörer har ett intressant 

kapitel om Teosofiska samfundet skrivet av James A Santucci. Boken kom ut 2005 och har 

använts för att belysa teosofins utveckling under den första tiden. Författaren är lärare i 

komparativ religion vid California State University, USA. 
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Kyrkans tjugo sekel är en akademisk kursbok i kyrkohistoria och därifrån har jag hämtat 

uppgifter om gnosticismen och hermetismen. Den är utgiven senast 2007 av C H Martling, 

professor emeritus i religionshistoria vid universitetet i Lund. 

Teosofi och teosofer av Anna Maria Roos är en tidig bok om teosofin skriven 1913 och belyser 

intressant nog ett skede där det beskrivs en teosofisk kongress i Sverige och boken  skrevs 

efter ett besök där. Den bygger på en samtida korrespondens och belyser främst Tingleys 

insats i den teosofiska rörelsen.17Boken har en kritisk inställning till teosofin och står på 

kristen grund. 

Orientalism av E W Said är en klassisk bok som använts för att belysa det österländska 

inflytandet. 

Att se det fördolda med Owe Wikström som redaktör är en antologi över olika riktningar inom 

New Age där jag använt en del faktauppgifter i det kapitel som är skrivet av Tore Ahlbäck: 

”Spiritism, ockultism, teosofi och antroposofi – några historiska linjer”. Boken kom ut 1998 och 

författaren var då filosofie doktor vid Åbo universitet. 

Religiösa sekter av Bryan Wilson har använts för jämförelse med andra religioner och sekter. 

Den är från 1970, då författaren var docent i sociologi vid Oxfords universitet. 

Religions in the Modern World av Linda Woodhead är en antologi över moderna religiösa 

rörelser, främst de stora religionernas utveckling och har ett intressant kapitel om New Age 

och en beskrivning om utvecklingen under de sista årtiondena med W J Hanegraaff som 

författare. Den kom ut 2007 och har använts för att belysa utvecklingen efter 1990. 

Meltons ” The Future of the New Age Movement ” i New Religions and Religiosity  utgiven av E 

Barker och M Warburg har använts för att belysa utvecklingen av New Age och den 

fragmentisering av rörelsen som skedde under 1990-talet. Författaren är känd för sitt 

motstånd till antikultrörelsen och har skrivit och forskat om NRM (New Religious Movements). 

Han har tidigare varit aktiv i den amerikanska metodistkyrkan. 

 

BAKGRUND 

Den esoteriska teosofin har sin bakgrund i antikens oftast hemliga samfund som t ex de olika 

gnostiska sammanslutningarna, i Platons filosofi, i nyplatonismen och i den blandning av antik 

                                                        
17 Roos s 4  
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filosofi och kristendom som uppstod under renässansen. Den kristna tron var, åtminstone i 

lärda kretsar, förenlig med både astrologi, alkemi och tron på andeväsen18. 1700-talets 

upplysning skapade en modern esoterism som inte hade en kristen grund utan tog hänsyn till 

vetenskapliga upptäckter och rationalitet.  Intresset för Orienten utvecklades från slutet av 

1700-talet då man började översätta hinduismens viktigaste religiösa skrifter. 19 

Den nya esoteriska teosofin som utvecklades i slutet av 1800-talet hade således en lång 

historia bakom sig och de nya företrädarna ansåg att de representerade en uråldrig visdom 

som levt kvar i österlandets religioner och helt glömts bort av västerlandet.20  

                               Gnosticismen, renässansen och upplysningen 

1800-talets teosofi går tillbaka på antikens gnostiska föreställning om en gudomlig gnista som 

finns i människans själ och som det gäller att nå genom ett liv med materiella försakelser. 

Rörelsen blev populär som en konkurrent till den spirande kristendom i mitten av 100-talet 

och hade en klart hierarkisk struktur där endast de utvalda, psykiker, hade det gudomliga 

ljuset inom sig och kunde uppnå frälsningen som innebar att de upptogs i den gudomliga 

sfären.21 

Från Plotinos av Alexandria utgick nyplatonismen som på 200-talet förenade tankar från 

Platon med kristna föreställningar. Plotinos hade en panteistisk världsbild bestående av tre 

delar, den högsta principen, det Ena(är det som allt utgår ifrån), förnuftet och världssjälen. 

Från Det Ena utgår en rad väsen där materien är det lägsta men vi kan genom kontemplation 

och rätt beteende nå den högsta principen, Gud.22 

Under den tidiga renässansen i Italien aktualiserades en skrift som till en början uppgavs vara 

uråldrig och samtida med Moses men, som senare forskning visat, var från någon gång mellan 

första och tredje århundradet, Corpus Hermeticum. Här blandas visdom från mystikern 

Hermes Trismegistus med Zoroaster och boken uppgavs ha inspirerat Platons filosofi. Corpus 

Hermeticum blev en inflytelserik skrift under slutet av 1400-talet. Hermetismen menade att 

om människan inser att hon är gudalik kan hon genom kontemplation och öppenhet nå 

kunskap om Gud, det enda som hindrar är människan själv. På detta sätt kan hon bli odödlig 

                                                        
18 Hammer (2001) s 47 ff 
19 Hammer (2004) s 35f, Hammer(2001) s 51 
20 Knoche s 6 f 
21 Martling s 37ff  
22  ibid  s 42 
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och få kunskap om allt, vetenskap såväl som konst. Hermetismen kom att inspirera flera 

betydelsefulla författare under renässansen som till exempel Paracelsus, Giordano Bruno och 

Cornelius Agrippa och bidrog till en ny religiös synkretism som blandade kristendom, 

nyplatonism, hermetism, magi, astrologi och alkemi.23 På 1600-talet kom hermetismen att 

inspirera de så kallade rosenkorsarna, ett hemligt brödrasällskap som byggde på en anonym 

tysk publikation. Denna rörelse inspirerade frimurarordnarna.24 Rosenkorsets brödraskap 

ansåg att deras hemliga kunskap skulle reformera Europa både religiöst och politiskt. 

Medlemskap i rörelsen erbjöds främst intellektuella men bestod av en rad olika organisationer 

som alla ansåg sig representera den ursprungliga läran.25 

Skomakaren Jacob Böhme (1575-1624) förnyade gnosticismen även om hans världsbild var 

kristen. Gud var ursprunget till allt i naturen som uppfylldes av Hans mystik och genom att 

känna Gud i naturen kunde människan uppnå frälsning och fullkomna sin gudomliga natur. 

Hans panteistiska idéer överlevde i flera århundraden och inspirerade romantikens filosofer.26 

 Under upplysningstiden blev naturfilosofi en rörelse som kom att ge upphov till en ny insikt 

om världen inte minst genom nya upptäckter. Pietismen intresserade sig främst för den 

personliga gudsupplevelsen och frälsningen, men under 1600-1700-talet blev det vanligt med 

ockulta föreställningar och ett ökat intresse för andevärlden.27 Samtidigt spred sig idén om en 

ständig social och biologisk progress vilket innebar att utvecklingen gick framåt. Man fick en 

ökad kunskap om främmande kulturer vilket också ledde till en ökad kännedom om 

främmande religioner. Kunskapen blev mera utbredd genom social cirkulation och gav 

utrymme för en större individualism.28 

                                     

                                             Swedenborg och Mesmer 

Emanuel Swedenborgs (1688-1772) föreställningsvärld utgick från den protestantiska 

kristendomen och han hade enligt egen uppgift inte studerat tidigare teosofer eller gnostiker. 

Han hade dock sannolikt viss kännedom om tidens filosofi och kristna författare som John 

Bunyan och von Zinzendorff och hans gudsbild var panteistisk: han föreställde sig världen som 

ett sammanhängande helt och genomsyrat av ett ytterst fint urstoff, subtilissimum. Världen 

                                                        
23 Hanegraaff (1998) s 389 f 
24 Hanegraaff (2007) s 255                                
25 Bogdan s 560 
26 Lehmann (1916) s 20, Lehmann (1922) s22 
27 Hanegraaff (1998) s 401 
28 Hammer (2001) s 51 
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genomgår en evolution och rör sig spiralformat till allt högre sfärer och till alltmer andliga 

existensformer 

Människan är enligt Swedenborgs lära förbunden med andar och änglar som rör sig i 

universum och dessa är i ständig kontakt med livet på jorden. Det finns ingen skillnad mellan 

materien och anden, hela existensen är en helhet. Jesus är detsamma som Gud och människans 

själ är en del av naturen men av subtilare stoff. Meningen med livet är att nå upp till det 

himmelska andelivet och bli en del av gudomen. Detta kan endast uppnås genom samverkan 

mellan gudomliga och andliga krafter. Kärleken i himmelen har samma betydelse för 

människan som solen för jorden.29 Livets högsta idé har uppenbarats i världen genom Jesus 

och Bibeln och naturvetenskapen är för Swedenborg en samstämmig sanning för att 

förverkliga alla goda krafter.30 

Franz Anton Mesmer var en österrikisk läkare som i slutet av 1700-talet flyttade till Paris och 

lanserade sin teori om att en fin fysikalisk vätska fyller universum och utgör ett medium för 

kontakt mellan människan, jorden och de andliga varelserna och mellan människa och 

människa. Sjukdom är en obalans i fördelningen av vätskan i människan och hälsa uppnås 

genom att man återställer jämvikten. Genom viss teknik kan vätskan kanaliseras, förvaras och 

överföras till en annan människa. På detta sätt kan man utlösa kriser hos patienter och bota 

dem. Det finns enlig Mesmer endast en sjukdom och en behandling. Den fysikaliska vätskan 

identifierades som magnetisk kraft och kunde hanteras av en kunnig person. Teorin 

inspirerade också till demonutdrivning, något som dock Mesmer själv tog avstånd från och han 

tog också avstånd från all mysticism. Mesmers vätska uppfattades av en del som en materiell 

substans, av andra som ett andligt element och fick betydelse för 1800-talets spiritism och 

utgjorde ett försök att ena andliga föreställningar med den nya naturvetenskapen. Företeelsen 

gick under namnet ”animal magnetism” och fick betydelse för behandling inom framför allt 

psykiatrin.31 

Mesmer fick många elever varav en, marquis de Puysigur, ansåg att Messmers framgång 

berodde på sänkt medvetande och började försätta sina patienter i en ”somnambulans” eller 

magnetisk sömn och fick på detta sätt bättre effekt av behandlingen. En del tycktes kunna läsa 

hans tankar, andra fick upplevelser av att befinna sig utanför sin kropp. Det fanns också de som 

hörde röster och mottog budskap från andar. 

                                                        
29 Lehmann(1916) s21ff, Hammer (2004) s 37 f 
30 Lehmann (1922) s 25, Hanegraaff (1998) s 424 f 
31 Hanegraaff (1998) s 430ff, Hammer (2004) s38,Hammer (2001) s 56 ff 
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Mesmerismen nådde USA genom en elev l836 och spreds till hundratals utövare. Rörelsen var 

inspirerad av Swedenborgs teologi och blev så småningom genom Pineas Parkhurst Quimby en 

religiös rörelse som lovade hälsa, framgång och lycka. En del av Quimbys patienter grundade 

egna religiösa rörelser och blev alltmer bibeltrogna. Christian Science var en sådan Quimby-

inspirerad religion.32 Enligt Quimby som arbetade som magnetisör blev patienterna friska 

genom att tro på behandlingen och sjukdom måste således bero på en felaktig attityd till livet.33 

                                   1800-talets spiritism och ökade intresse för Orienten 

Spiritismens grundidé är att det under vissa omständigheter är möjligt att få kontakt med 

avlidna människors själar, andar eller personligheter. Den moderna spiritismen uppkom 1848 i 

Hydesville i USA. Två systrar, Margaretta och Kate Fox, blev varje natt väckta av knackningar i 

väggarna och dessa fick en rytm som överensstämde med handklappningar. Modern till 

systrarna fick veta att en person tidigare blivit mördad i huset och låg begravd i källaren och 

tolkade knackningarna så att den avlidne ville ha kontakt med levande människor. Systrarna 

flyttade hemifrån och upplevde samma typ av knackningar på andra orter och tolkade detta 

som budskap från avlidna till de som var närvarande vid ”seanserna”. Dessa spreds så 

småningom över hela den amerikanska kontinenten och systrarna fick mängder av efterföljare. 

Intresset hejdades inte av att en av systrarna mot slutet av sitt liv erkände att hon och systern 

själva åstadkommit knackningarna. Under 1840-50 talen tillkom ytterligare ockulta fenomen 

som t ex telekinesi det vill säga att få föremål att röra sig utan ingrepp och det förekom 

materialisering av andar som kunde ses och höras när de talade. Deras ”ektoplasma” stördes av 

ljus och krävde mörkläggning.34 

I England blev spiritismen populär och nådde samhällets kulturella elit. Några anglikanska 

biskopar stödde verksamheten liksom kända författare som till exempel Sir Arthur Conan 

Doyle. I Frankrike var Viktor Hugo närmast fanatiskt intresserad. Grundaren av Christian 

Science, Mary Baker Eddy, var knuten till spiritisterna under de år som hon startade sin 

helbrägdagörelse men tog senare avstånd. Spiritismens dragningskraft berodde på att den för 

många människor visade att det fanns ett liv efter döden och att seanserna mildrade de 

efterlevandes sorg. En del sökte tröst genom att åter få uppleva anhöriga medan andra enbart 

var nyfikna.35 

                                                        
32 Hamme r (2001) s 56 ff 
33 Hammer (2004) s 54,Wilson s 144f 
34 Ahlbäck s 161 ff,Hanegraaff (1998) s 435 
35 Wilson s 171 
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Klärvoajans blev vanligt vid mitten av 1800-talet och var inspirerad av mesmerismen. Mediet 

kunde se händelser på långt avstånd och man föreställde sig att själen lämnade kroppen och 

kunde kommunicera med andra själar. En död människas själ kunde ta mediets kropp i 

besittning och meddela sig med de levande.36 

Under 1800-talet ökade intresset för Orienten i hela västvärlden. England hade ett stort 

kulturellt och politiskt inflytande i Mellanöstern ända till Bortre Indien där Frankrike 

dominerade. Nu blev man alltmer intresserad av Indien och det gamla Egypten med deras 

religioner och kulturella särdrag. Kunskapen spreds i akademiska kretsar och till den tidens 

bildade elit. Den gav upphov till ny konst, litteratur och musik.37 

Mot slutet av 1800-talet spreds buddhismen dels genom omvändelse av kristna och dels genom 

invandring från buddhistiska länder. Det var främst européer som omvändes från 

kristendomen och många uppfattade den buddhistiska läran som mera förenlig med den 

moderna vetenskapen än kristendomen.38 Ramakrishna-missionen gjorde att västvärlden 

började intresse sig för hinduismen och till detta bidrog många som tillhörde den indiska 

engelskspråkiga medelklassen. Ramakrishna (1836-1886) var brahman men hade både kristna 

och islamska mystiska upplevelser och ansåg att alla religioner hade samma Gud.39 

1859 publicerade Charles Darwin On the Origin of Species vilket blev en chock för stora delar av 

den kristna världen. Den ockulta rörelsen påverkades dock inte nämnvärt. I stället inkluderade 

man evolutionsteorien i sin kosmiska världsbild även om man motsatte sig utvecklingsteorins 

mekaniska tolkning av människans utveckling.40 Romantiken som var den förhärskande 

smaken i litteratur och konst var mer betydelsefull för den ockulta rörelsen.41 

UNDERSÖKNING 

1875 bildade Helena Blavatsky, William Olcott, och en liten grupp entusiaster en ny rörelse 

inom den esoteriska filosofin, Teosofiska samfundet. De hade startat som en hemlig 

sammanslutning i tidens anda och Blavatsky var genom sitt hemlighetsfulla liv och sitt 

omfattande resande i Orienten den person som kom att främst associeras med den nya 

rörelsen. 

                                                        
36 Ahlbäck s158 ff. 
37 Said s 101ff 
38 Jakobsen (2009) s 265f 

39        Jakobsen (2006) s 322f 
40 Hammer (2001) s 255 ff 
41 Hanegraaff (1998) s 406,  

        42 Hammer (2004) s 44ff 
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                                         Madame Helena Petrovna Blavatsky 

Helena Petrovna von Hahn föddes i Ekatarinoslav, en stad i Ukraina, 1831. Fadern var militär 

och familjen flyttade ofta under hennes tidiga barndom. Hon kom redan i ungdomen i kontakt 

med orientaliska religioner, familjen levde under ett år i Astrakan och besökte även mera 

avlägsna trakter i Ryssland. Hennes moder var författare till flera romaner och hennes mormor 

var en för sin tid lärd kvinna som intresserade sig för botanik och arkeologi och talade fem 

språk förutom att hon kunde klassisk grekiska. Helenas moder avled 1842 och ansvaret för 

hennes uppfostran föll på mormodern och på de guvernanter som enligt tidens ryska 

överklassmönster levde med familjen. Hon gifte sig vid sjutton års ålder med Nikitor Blavatsky, 

en äldre man, men äktenskapet varade endast i tre månader och slutade med att Helena 

lämnade Ryssland. Hon hamnade i Konstantinopel där hon påbörjade resor i Orienten. Exakta 

detaljer om hennes omfattande rundtur har aldrig kunnat kartläggas och hon förde inte 

dagbok. Enligt henne själv besökte hon Egypten, Paris och London. Enligt uppgift i  

Reminiscensis of H.P.Blavatsky and The Secret Doktrine, en bok som skrevs av en anhängare 

(Sinnett) två år efter hennes död, skall hon ha besökt London 1851 i samband med den första 

världsutställningen och där träffat en indier som hon tidigare sett i en dröm och uppfattat som 

sin lärare. Året därefter reste hon för första gången till Indien efter att först gjort en lång resa i 

Nord- och Sydamerika. 1954 försökte hon ta sig till Tibet men misslyckades och återvände till 

Europa och Amerika. Efter ett år var hon tillbaka i Indien men kom endast till Kashmir och 

under dessa resor kom hon alltmer att uppleva andar som talade till henne. Hennes ryska 

lillasyster har beskrivit att hon deltagit i seanser med Helena där denna fungerade som 

spiritistiskt medium.  

På 1860-talet reste Helena Blavatsky i mellanöstern, uppges ha studerat kabbala och deltagit 

som frivillig i Garibaldis frihetskrig i Italien 1867 och då skadadats av ett sabelhugg i vänster 

arm. Hon reste året efter enligt egen uppgift till Tibet där hon levde under lång tid, en uppgift 

som man senare ifrågasatt, dels på grund av att det var förbjudet område, dels på grund av den 

oländiga terrängen som gjorde det nästan omöjligt att nå landet med den tidens färdmedel. 

Något som talar emot att hon vistats i Tibet är också att hennes mästare(mahatmas), Mahatma 

Morya kom från Punjab och Mahatma Koot Hoomi från Kashmir. Det som talar för att hon 

verkligen levt i Tibet är att hon hade mer kunskap om tibetansk buddism än som var 

tillgängligt i västerlandet och hon uppgavs ha översatt The Voice of Silence  till engelska. Denna 
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bok som publicerades l869 har emellertid aldrig presenterats i original. Helena Blavatsky själv 

har berättat att hon levt tre år i Tibet men aldrig besökt Llasa.42  

1871 var Helena Blavatsky tillbaka i Kairo där hon medverkade till att grunda Societé Spirite 

som skulle studera medier, hon reste till mellanöstern och Konstantinopel och anlände 1873 

till New York. Spiritismen var där mycket populär. Hon förefaller ha haft problem med 

ekonomin under de första åren men det finns få uppgifter om hennes liv fram till 1874 då hon 

träffade överste Henry Steel Olcott. Denne hade råkat läsa en bok om spiritism och började 

besöka seanser där han så småningom fascinerades av Helena Blavatsky som vid denna tid var 

en auktoritet i New Yorks ockulta kretsar. Till skillnad från andra medier förmedlade hon 

kunskap från gamla kulturer och menade att kontakt med döda anhöriga var en förkastlig 

verksamhet. Både Olcott och Blavatsky publicerade artiklar i spiritistiska tidskrifter bland 

annat Bostontidningen Spiritual Scientist. Hon informerade Olcott om att hon stöddes av sju 

lärjungar till the Brotherhood of Luxor, ett ockult broderskap, och i maj 1875 fick Olcott brev 

från lärjungarna, Tuitit Bey och Serapis Bey. Han uppfattade detta som instruktioner från den 

afrikanska sektionen av broderskapet. Innehållet bestod mest av praktiska råd.43 1875 kom 

Blawatsky och Olcott i kontakt med irländaren William Q Judge. Denne hade tidigare haft 

kontakt med teosofin och blev nu vän med Helena och fascinerad av hennes ockulta 

verksamhet.44 

Under sommaren l875 har Helena Blavatsky beskrivit att hennes indiska Mahatmas uppmanat 

henne att bilda en filosofisk-religiös sammanslutning och att hon skulle göra Olcott till dess 

ledare.  I september 1875 bildades Teosofiska Samfundet (The Theosofical Society) och det 

bestod till en början av sexton ledamöter. Olcott blev vald till president och George Felt, en 

ingenjör och arkitekt som upptäckt geometriska figurer i den egyptiska kabbalan, och Doktor 

Seth Pancoast, en välkänd läkare, valdes till vicepresidenter. Rörelsen skulle ha tre mål: 

1 Att bilda en kärna av universellt mänskligt broderskap utan hänsyn till ras, tro, kön, kast eller 

hudfärg. 

2 Att studera gamla och nya religioner, filosofier och vetenskap och att visa vikten av sådana 

studier. 

3 Att utforska oförklarliga naturlagar och de psykiska krafter som är latenta hos människan. 

                                                        
42 Cranston s 8-96 
43 Hammer (2001) s 380 
44  Cranston  s123-140 
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För medlemskap i sällskapet krävdes endast att man instämde med den första regeln.45 

Sällskapets uppgift skulle vara att samla in och sprida kunskap om de lagar som styr universum 

och teosofin skulle inte betraktas som statisk utan tvärtom kunna omtolkas och utvecklas över 

tid.46 

Samma år upplevde Helena Blavatsky att hon såg en hinduisk man bredvid sig, trodde först att 

det rörde sig om en hallucination men tolkade så småningom företeelsen som att hon fått en 

indisk lärare, eterisk och transparant, som hon uppfattade som sin Mästare.47 

1878 publicerades hennes första stora verk, Isis Unveiled, en bok som omfattade tolvhundra 

sidor. I förordet skriver hon att de kristna kommer att upptäcka att de ifrågasätter evidensen i 

sin tro och vetenskapsmännen kommer att finna att de uppskattar gamla sägner och filosofier 

mer än sin kunskap. Äldre kulturer visste mer än dagens vetenskap men dolde sina kunskaper i 

myter och symboler.48 Präster och fritänkare kommer att inse att teosoferna inte accepterar 

deras dogmer och filosofi utan att de vill ha hela sanningen.49 

Helena Blawatsky har beskyllts för att i Isis Unveiled ha plagierat andra böcker på omkring 

2000 ställen, en åsikt som framfördes av en orientalist, W E Coleman. Detta skulle enligt honom 

förklara varför en så omfattande skrift kunde skrivas på två år och vittna om stor lärdom. Han 

ansåg att hon hade en ovanligt receptiv förmåga och snabbhet.50 Skildringen av hennes besök i 

Tibet har stor likhet med beskrivningen av en fransk präst, Evariste Huc, som besökte Tibet 

1844 och vars bok översattes till engelska.51 Blavatsky själv ansåg att förklaringen var att hon 

fått visdomen av sina indiska lärare genom förmedling av kunskap.52 Hon beskriver att hon fått 

visioner och syner med öppna ögon och befunnet sig i trance. Hennes ”mästare” uppträdde 

som andar som tog henne i besittning varje kväll och hon uppfattade detta som produkter av 

hennes undermedvetna själsliv. Enligt Olcott rörde det sig om tre – fyra manliga varelser som 

infann sig varje kväll.53 I efterhand förklarade Blavatsky att hennes avlidna  

mästare(Mahatmas) från Tibet dikterat innehållet för henne.54 Boken fick emellertid ett 

                                                        
45 Cranston s143 -147,Dixon s 3f, Hammer (2001) s 218f, Hanegraaff(1998) s 448 

46        Santucci s 259f 
47 Cranston s 150 
48 Hammer (2001) s 220 
49 Cranston 150ff 
50 ibid  379ff 
51 Hammer (2001) s 130 f 
52 Roos s 20, Ahlbäck s 172 
53 Lehmann (1916) s 36 
54 Ahlbäck s 172 
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entusiastiskt mottagande som förvånade både henne själv och hennes förläggare och den 

recenserades i alla stora amerikanska tidningar som ett betydande verk.55 

Under tiden i Amerika gifte Helena Blavatsky om sig trots att hennes tidigare äktenskap inte 

var formellt upplöst. Maken var en nittonårig armenier och hennes egen förklaring till 

giftermålet var att hon behövde någon som kunde försörja henne.56 Äktenskapet upphörde 

efter tre månader och maken försvann spårlöst men enligt Olcott hade en formell skilsmässa 

kommit till stånd.57 

Berömmelsen ledde till att flera sökte sig till Teosofiska Samfundet men en del krävde att deras 

intresse skulle hållas hemligt. En sådan medlem var Thomas Edison som intresserade sig för 

magi och trodde på reinkarnationen.58 

1878 blev Helena Blavatsky amerikansk medborgare och samma år reste hon till Indien 

tillsammans med Olcott dit de anlände 1879. De slog sig ner i Bombay som blev ett centrum för 

Teosofiska Samfundet i Indien i två år. Paret övervakades av den brittiska säkerhetstjänsten i 

aderton månader och orsaken var att man misstänkte att paret var ryska spioner. De blev 

också föremål för missionsförsök från kristna missionärer. En ny tidning, The Theosophist, 

startades och fick stor spridning och en indier, son till en brahman, blev medlem och bidrog till 

spridningen av teosofin och tidskriften i Indien. Han var den förste som myntade termen 

mahatma för att beteckna de andar från Himalaya som förmedlade budskapen.59 Dessa mästare 

uppgavs leva i Tibet och de svarade på anhängarnas frågor genom Helena Blavatsky. Svaren 

kom i kuvert i det skrin där frågan skrivits ner utan att sigillet brutits.60 

En betydelsefull bekantskap i Bombay blev paret Sinnett. Alfred Percy Sinnett var redaktör för 

tidningen The Pioneer, och var en inflytelserik person.61 Efter att gjort resor framför allt i norra 

Indien besökte Blavatsky och Olcott 1880 Sri Lanka där de formellt blev buddister och de fick 

många anhängare.62 De återvände till Indien och under de följande åren företog Helena 

Blavatsky flera resor till norra Indien och skall då också ha träffat en av sina Mahatmas. 1882 

flyttades Teosofiska Samfundet huvudkontoret till Adyar i Madras där det tidigare fanns en 

aktiv förening. Adyar är fortfarande rörelsens indiska centrum. Under 1883 stannade Helena 

Blavatsky där och skrev en mängd artiklar i The Theosophist. 1884 återvände paret till Europa 

                                                        
55 Cranston s161ff 
56 Lehmann (1916) s 34 
57 Roos s 22 
58 Cranston s 184  
59 ibid  s181, s199 ff 
60 Lehmann (1916) s 37Hammer (2004) s45 f 
61 Roos s 27 , Santucci s 266 
62 Cranston  s 208 ff    Santucci s 267 
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av hälsoskäl och samma år kom anklagelser om att de budskap som Helena mottagit i sitt hem i 

Adyar skulle vara fabricerade. En avskedad före detta anställd hade tagit sin tillflykt till en 

missionsstation och där erkänt att hon och hennes man hjälpt till med att producera 

förfalskade dokument från Mahatmas och i en rapport till The Society for Psychical Research 

rapporterades att en handskriftexpert funnit att de brev som uppgavs komma från Blavinskys 

Mahatmas var skrivna av henne själv. Rörelsen skakades men anklagelserna dog så småningom 

ut inte minst när det visat sig att det avskedade paret varit ohederliga.63 Ungefär samtidigt 

hotades Helena av ett nytt avslöjande. En bekant ung ryss hade vid ett av hennes besök i 

Würzburg i Tyskland sett att hennes indiske tjänare skrev något som var avsett att vara 

mahatmabudskap och han såg Blavatsky tappa en silverklocka som hon dolt i kläderna. 

Ringningar från klockan innebar budskap från de osynliga mästarna och hade enligt honom 

frambringats av Blavatsky själv.  Han fann också en bunt av de kinesiska kuvert som brukade 

innehålla mahatmabreven på hennes skrivbord. Efter en omfattande korrespondans med 

Blavatsky sköt han på publiceringen till efter hennes död men han visade upp ett av hennes 

brev där hon sade sig vara rädd för ett avslöjande för en krets och detta ledde till ett stort 

avhopp av medlemmar i Teosofiska samfundet i Paris.64 

De stora tidningsskriverierna i samband med anklagelserna för bedrägeri ökade intresset för 

Teosofiska Samfundet och efter att ha besökt Indien en sista gång 1885 återvände Helena 

Blavatsky till Europa. Hon besökte Italien, Schweiz, Frankrike och Tyskland och bosatte sig 

sedan i London 1887. Under denna tid uppges hon ha skrivet på The Secret Doctrine, hennes 

mest berömda verk som publicerades 1888. Verket baseras enligt henne själv på tre 

fundament: 

(a) det finns en evig, gränslös, omutlig princip som det är omöjligt att spekulera om. 

(b) universums evighet kommer från en universell ande. 

(c) alla själar har del i en översjäl av okänt slag.65 

Boken sades vara skriven efter brev från hennes mästare: Mahatma Morya och Mahatma Koot 

Hoomi, vilka dock uppträder sparsamt i texten. Mästarna, som senare beskrevs i en bok av 

                                                        
63 Cranston  s 265ff, Lehmann (1916) s 38 f,Roos s 30ff,Ahlbäck s 174 f,Santucci s 269 ff,Dixon s 17ff 
64 Roos s 38 ff 
65 Cranston s 278, s 287ff, s 311, s 350f, Santucci s271 ff, Purucker s 18 ff  
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Leadbeater, är mera utvecklade mänskliga varelser som uppträder i helt vanliga kläder och kan 

därför inte urskiljas i befolkningen.66 

I The Secret Doctrine diskuteras den relativt färska atomteorin och Blavatsky är kritisk till den 

materialistiska uppfattningen om världen och menar att ockultismen är överlägsen 

vetenskapen eftersom allting uppkommit och består av ett Ur-element, en kunskap som endast 

kan uppnås genom upplevelse.67 

1889 fick Annie Besant i uppdrag att skriva en artikel om The Secret Doctrine, hon träffade 

Blavatsky och blev medlem i Teosofiska Samfundet samma år.681890 blev Helena Blavatsky 

sjuk, hon förbättrades och hade alltmer kontakt med Annie Besant som 1891 fick representera 

henne i USA. Blavatsky dog i maj samma år.69  

                              Teosofiska Samfundets utveckling i Europa och Indien 

Efter Helena Blavatskys död fick Annie Besant ett ökat inflytande. Annie LaTrobe Bateman 

hade vuxit upp i en puritansk miljö i anglikanska kyrkan och i sin ungdom ägnat sig åt 

bibelstudier och välgörenhet tills hon gifte sig med prästen Besant. Äktenskapet blev olyckligt, 

hon blev alltmer negativ till kristendomen, tog ut skilsmässa och blev en övertygad ateist.70 En 

tid agiterade hon för födelsekontroll och hon drogs till socialismen med kampanjer mot barn- 

och kvinnoarbete och ville ha en reglerad prostitution. Hon reste en tid runt som talare tills 

hon kom i kontakt med Blavatsky som hon beundrade. Hennes egen litterära stil var klar och 

elegant och hon betonade i sina tal och böcker andlighet och intresserade sig för buddismen.71 

Många hade väntat sig att Annie Besant skulle bli rörelsens nya generalsekreterare men i 

stället utsågs George Mead, en akademiker med intresse för filosofi och tidig kristendom. Han 

hade varit Blavatskys privatsekreterare under hennes sista år och blev nu ledare för Teosofiska 

Samfundet i London fram till 1898. Under hans tid byråkratiserades verksamheten i London, 

något som kritiserades främst av den amerikanska sektionens främste företrädare, William 

Judge. Olcott var fortfarande president men redan 1888 hade Blavatsky bildat The Esoteric 

Section of the Theosophical Society, en inre grupp som fick särskilda instruktioner i praktisk 

ockultism. Denna inre cirkel fick direkta instruktioner av Mahatmas och utgjorde på så sätt en 
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maktgrupp. 1890 bestod gruppen av sex män och sex kvinnor och Annie Besant utsågs av 

Helena Blavatsky att vara dess sekreterare.72 

Efter Blavatskys död uppstod en motsättning mellan Annie Besant och William Judge. Den 

utlöstes av att Besant fick en serie brev från Mahatmas där hon uppmanades lämna över 

ledarskapet för den esoteriska sektionen till Judge. Hon gick med på att dela ledarskapet med 

honom, men ett rykte från Adyar i Indien (där Annie Besant hade en stark förankring) gjorde 

gällande att Judge förfalskat och skrivit breven. Anklagelserna nådde pressen och en debatt 

uppstod om äktheten i andra meddelande från Mahatmas. Många medlemmar i Teosofiska 

Samfundet var tveksamma till mästarnas roll och var rädda för att tron på dessa skulle 

utvecklas till en kyrka med Mahatmas som gudar. Judge försvarade sig med att han var en av 

grundare till den östliga sektionen och att    Besant kommit under inflytande av magiker som 

ville förringa Blavatskys insats som förfalskning och bedrägeri för att få kontroll över 

Teosofiska Samfundet. Han menade att Besant skulle lämna över ledarskapet för den 

esoteriska sektionen(som hon ändrat namnet på till The Eastern School of Theosophy) till 

honom. Olcott kunde inte acceptera detta och schismen ledde 1895 till att den amerikanska 

sektionen förklarade sig autonom och kallade sig The Theosophical Society of America.73 

Vid 1800-talets slut utgjorde kvinnorna i Teosofiska Samfundet en minoritet men de som var 

aktiva var oftast kvinnliga akademiker och under 1900-talets första år ökade andelen kvinnor 

till femtio procent.74 En stor del, cirka tio procent, av de engelska feministerna var medlemmar 

i Teosofiska Samfundet.75 

Henry Olcott var president fram till sin död 1907 och efterträddes då av Annie Besant, ett val 

som var kontroversiellt för en del medlemmar men hon visade sig vid en omröstning ha stöd av 

en överväldigande majoritet. Olcott hade meddelat att han fått ett budskap från Mahatma 

Morya och Mahatma Koot Hoomi som instruerat honom att utse Besant till sin efterträdare. 

Motståndarna menade att Besants position som ledare för den esoteriska sektionen gjorde att 

hon skulle bli alltför enväldig som president i Teosofiska Samfundet. 

Alice Besant som omvandlat den esoteriska sektionen till en skola för teosofi införde en 

initieringsrit och strikta ordningsregler för deltagandet. Man skulle iaktta tystnad och vörda 

mästarna vars porträtt hängdes upp i lokalen. Rummet pryddes med blommor och lugnande 

musik spelades och initiationen föregicks av meditation samt läsning ur teosofins skrifter. Vid 
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en del ceremonier fick endast ”Fellows” of The Theosphical Society delta. I London infördes en 

theosofisk söndagssamling på kvällen med musik och en organiserad dyrkan av rörelsens 

mästare.76 

Besant som nu tillbringade sin mesta tid i Adyar i Indien hade formellt övergått till hinduismen 

och styrde verksamheten tillsammans med Charles W Leadbeater som var buddist och givet ut 

flera teosofiska skrifter. Denne hade en bakgrund som engelsk präst men anslöt sig 1884 till 

Teosofiska Samfundet. 1906 anklagades han av föräldrar till unga söner för sexuellt ofredande, 

en kommission tillsattes och han medgav att han kunde givet en del råd men att dessa varit 

fysiologiskt grundade och skulle förebygga det han ansåg vara värre.77 Med anledning av 

händelsen lämnade Leadbeater rörelsen som ett alternativ till att bli utesluten. Olcott 

meddelade emellertid strax före sin död att Mahatmas önskade få tillbaka Leadbeater och 

Besant valde åter in honom 1909.78 Han slog sig ner i Adyar och fick ett mycket stort inflytande 

och Besant uttalade att han var ett helgon ”på gränsen till gudomlighet”. Leadbeater å sin sida 

ansåg Alice Besant ha en stor intelligens, en ofelbar vishet, en ödmjukhet och en talarkonst som 

gjorde att hon ”stod på gudomlighetens tröskel ”. 

I april 1909 upptäckte Leadbeater en ung pojke på stranden utanför Adyar, den unge 

Krishnamurti, son till en brahman som dragit sig tillbaka från sitt arbete ett år tidigare och nu 

arbetade för Teosofiska sällskapet. Storleken och skönheten som Leadbeater såg i den unge 

pojkens aura gjorde att han informerade sin assistent om att han funnit en pojke som skulle bli 

en stor andlig ledare. Han deklarerade att pojken i tidigare inkarnationer haft kontakt med 

mästarna och han ansåg nu att han funnit den som skulle leda rörelsen in i den nya tiden, The 

New Age. Detta gick i sin tur tillbaka på Helen Blavatskys lära om att den hinduiska Kali Yuga 

skulle vara slut runt sekelskiftet 1900 och den mörka tiden, The Dark Age, skulle vara över. 

Den unge mannen kallades Alcyone, ett namn han fått i ett tidigare liv av Mahatma Koot Hoomi. 

Leadbeater redogjorde för Krishnamurtis övriga inkarnationer där han bland annat varit gift 

med Herakles och haft Sirius, Merkurius, Mars och Jupiter med flera som nära vänner eller 

släktingar. När Leadbeater fick veta av pojkens far att hans skolresultat var dåliga föreslog han 

sig själv som pojkens lärare. Någon tid därefter anklagade pojkens fader Leadbeater för 

sexuella närmanden. Detta bagatelliserades dock av Alice Besant som blivit pojkens 

förmyndare. 
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1910 publicerade teosoferna i Adyar At the Feet of the Masters, där det fanns en redogörelse för 

vad mästarna lärt ut. 1911 lanserade Besant ”The Order of the Star in the East” (OSE), en 

förening som skulle förbereda världen för en frälsargestalt och i december samma år 

manifesterade han sig för första gången genom Krishnamurti med ”starka pulserande 

vibrationer av utomordentlig styrka”. Lanseringen ledde till en dyrkan där man bad till den 

kommande Guden om hans välsignelse, en ny företeelse inom rörelsen. Man hade nu fått ett 

objekt att dyrka något som främst tilltalade kvinnorna.79 

James Ingall Wedgewood var organist och studerade teologi när han 1904 åhörde Alice Besants 

föredrag i London. Han övergav sina studier och gjorde snabb karriär i teosofiska sällskapet 

och blev Englands generalsekreterare 1911 – 1913. Vid denna tid tyckte många män i rörelsen 

att de fått en undanskymd plats. 1912 var Wedgewood en av grundarna till ”The Temple of the 

Rosy Cross” (TRC), en orden av frimurartyp som skulle förbereda den nye ”Världslärarens” 

ankomst. Från början var detta en gren av OSE och skulle representera den västliga visdomen. I 

sina ritualer tände man ljus för att hedra tidigare mästare som Jesus och Buddha och man hade 

vita långa kläder med dekorationer i rött och guld. På huvudet bar man en hjälm som liknade 

den som bars av tempelriddarna och man bar också svärd. Alla skulle se likadana ut. Man 

väntade på att den nye frälsaren, Lord Maitreya skulle komma genom Krishnamurti.80 1916 tog 

Wedgewood tillsammans med Leadbeater initiativet till att bilda The New Liberal Catholic 

Church, TRC försvann 1914 och Leadbeater blev vigd till den nya kyrkans förste biskop i 

London samma år. Kyrkan var snart aktiv i både England och Skottland. Leadbeater tog med sig 

en del ceremonier från OSE med tillägg från den anglikanska kyrkans riter och han uppträdde 

därefter med biskopskaftan, kors och biskopsring. Wedgewood introducerade teosofiska 

sällskapet läror i kyrkans doktriner.81 Församlingen attraherade främst de priviligierade 

klasserna eftersom man inte hade råd att avlöna ett prästerskap. Kvinnor kunde inte vara 

präster. Mystik blandades med ockultism i den manliga kulten.82 

Utvecklingen med OSE, den nya kyrkan och dyrkan av Krishnamurti tillsammans med det 

spända politiska läget mellan Tyskland och England fick 1913 Rudolf Steiner att, tillsammans 

med flertalet medlemmar i den tyska sektionen av teosofiska sällskapet, bilda hans eget 

Antroposofiska Sällskap som byggde på en kristen mystisk tradition med en stark förankring i 

teosofins Kristusbild vilken kraftigt avviker från Bibelns Jesus.83 Förutom esoterisk kristen tro 
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utvecklade Steiner en egen utbildning, Waldorfskolan, biodynamisk odling och ett eget 

rörelseprogram, eurytmik.84Han förnekade att han influerats av Blawatsky och Besant trots att 

teosofin utgör den enda kända källan till hans filosofi och författarskap.85 

Under första världskriget växte teosofiska sällskapet, ”Gud var på de allierades sida”. Soldater 

tröstades med reinkarnationen. Antalet medlemmar var nästan dubbelt så stort vid krigsslutet. 

Under 1920-talet började förtroendet för Besant och Leadbeater svikta och många menade att 

man kommit långt ifrån Helena Blavatskys idéer.86 1921 anklagades Leadbeater, som nu flyttat 

till Australien, för att ha sexuellt utnyttjat pojkar och biskop Wedgewood beskylldes för 

sodomi. Både Teosofiska Samfundet och Liberala Katolska kyrkan fick dåligt rykte och ansågs 

vara en tillflykt för homosexuella män och lesbiska kvinnor. Detta förnekades givetvis och de 

utbredda ryktena kan ha berott på att man i sin uppfattning om inkarnationen inte uteslöt att 

könet kunde skifta mellan olika existenser.87 Trots sitt omdiskuterade leverne fick Leadbeater 

inflytande genom att betona betydelsen av chakra och aura, något som kom att få stor 

betydelse inom New Age.88 

1928 gjorde Annie Besant ett försök att lansera en ”World Mother”, en kommande stor ande 

som skulle representera den kvinnliga sidan av det gudomliga, den ideala modern. Besant 

menade att de tidigare modersidealen var Isis och Maria, Jesu moder, och skulle nu 

representeras av Shrimati Rukmini Devi av brahmansk släkt och gift med teosofen George 

Arundale. Världsmodern skulle vara en förebild av kvinnligheten speciellt i hennes roll som 

moder, dock skulle hon vara underställd den manliga aspekten av Gud som i teosofiska 

sällskapet representerades av Krishnamurti. Initiativet misslyckades inte minst på grund av att 

Shrimati Devi vägrade finna sig i sin roll.89 

1929 deklarerade Krishnamurti att han upplöst OSE och att han drog sig tillbaka från det 

Teosofiska Samfundet. Han hade lanserats som en ”World Teacher” och tröttnat på sin roll som 

rörelsens nye Messias. Många hade väntat på att han skulle bli en ny frälsargestalt och hans 

avhopp gjorde att antalet medlemmar halverades. Besant tog detta hårt, hennes hälsa 

försämrades och hon avled 1933. Hennes efterträdare, George Arundale gick tillbaka till den 

ursprungliga teosofiska läran. Han betonade personlig utveckling och privat andlighet.90  
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                                            Teosofiska Samfundet i Amerika 

William Judge avled 1896 och året efter skedde en ny splittring eftersom hans efterträdare, 

Ernest Hargrove avgick och bildade ett eget teosofiskt sällskap 1898. Denna fick sin bas i New 

York och överlevde långt in på 1900-talet men försvann så småningom. Hargrove efterträddes 

av Kathrine Tingley som flyttade verksamheten till Point Loma, San Diego, Kalifornien och 

döpte om rörelsen till The Universal Brotherhood and Theosophical Society. Hon skapade ett 

nytt utbildningssystem, Raja Yoga som erbjöd undervisning upp till universitetsnivå. 

Verksamheten omfattade även jordbruk, forskning, författarskap, drama och musik. 

Utbildningens mål var att skapa inre jämvikt och harmoni. Vistelsen på skolan präglades dock 

av en sträng disciplin. 

 Tingley och Besant var oense om den förkunnelse som bedrevs i Adyar. Tingley trodde inte att 

världens öde styrdes av de hemliga mästarna men det finns uppgifter om att hon själv ansåg sig 

vara en Mahatma. Efter Tingleys död 1929 blev Gottfried de Purucker ledare och sällskapet 

bytte åter namn till The Theosophical Society och betonade undervisning och studier av 

teosofins skrifter. Efter hans död 1942 sköttes verksamheten under några år av en styrelse 

men 1945 valdes Col. Arthur Conger till ny ledare. Han menade att han hade samma status som 

Helena Bawatsky och under hans tid försvann en del medarbetare. Innan han dog l951 hann 

han flytta verksamheten till Pasadena och Altadena. Han utsåg William Hartley till sin 

efterträdare men detta accepterades inte utan i stället valdes James Long. Följden blev att 

Hartley bildade ett eget teosofiskt sällskap i Haag, Holland. Long sålde av en del verksamhet 

och startade en månadstidning Sunrise, som fortfarande kommer ut. Han efterträddes 1971 av 

Miss Grace Knoche.91 

                                            Teosofiska Samfundet i Sverige 

Teosofin, enligt Helena Blavatsky och Henry Olcott, etablerade sig i Sverige 1888 och hade efter 

separationen 1896 kontakter med både Adyar och Pasadena. Den senare hade en tid en 

fastighet med skola på Visingsö vilken dock avyttrades av James Long. Skolan var vid 1900-

talets början i bruk och besöktes vid åtminstone ett tillfälle av Katherine Tingley(1913). Hon 

beskrivs som socialt intresserad, speciellt av fattiga och fångar.92 
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 Även Universella Broderskapet, Liberala Katolska Kyrkan, Antroposofiska sällskapet och 

Krishnamurti Center finns idag i Sverige.93  

Liberala Katolska Kyrkan kom till Sverige 1925 och hade fram till 1970-talet en teosofisk 

inriktning. Sedan 1976 har man fattat beslut om att teosofin inte skall prägla kyrkans 

förkunnelse.  Dock har man kvar tron på inkarnationen men detta är inte längre en påbjuden 

lära och omfattas inte heller av alla medlemmar. Liturgin baseras på den Romersk-katolska 

kyrkan med inslag från anglikansk tradition.  Sedan 2004 tillåter man kvinnlig prästvigning 

men en församling protesterade och antog namnet Fria Universella Kyrkan. Man har stor 

öppenhet och var bland de första i Sverige att acceptera samkönade äktenskap. Det finns nu två 

biskopar och en handfull präster och diakoner som alla arbetar ideellt i den svenska Liberala 

Katolska Kyrkan.94 

                                  Vad är esoterisk teosofi? 

I sin bok Nyckeln till Teosofin definierar Helena Blavatsky teosofi som gudomligt vetande eller 

gudomlig kunskap. Teosofiska Samfundet har uppställt som mål att förena alla religioner, 

sekter och även nationer under ett gemensam evig sanning. Deras motto är: ”Det gives ingen 

religion högre än Sanningen”. Målet är att förena alla religioner, sekter och nationer etiskt. 

Visdomsreligionen har alltid varit esoterisk. Varken Buddha, Pythagoras, Konfucius, Sokrates 

eller Jesus efterlämnade några skrifter. Teosofin kan inte enbart studeras utan skall upplevas t 

ex genom meditation men teosofi är inte buddhism då denna i sin ursprungliga form förnekar 

gudomen och liv efter döden, medan teosofin erkänner det universellt Högsta Goda och 

reinkarnationen. 

 Att bli teosof förutsätter nästan alltid instruktion av en invigd lärare. Teosofen behöver inte 

vara ockultist men en sann ockultist är teosof, i annat fall sysslar han med svart magi. 

Spiritister är inte teosofer: de dödas själar kan endast undantagsvis återvända. Teosofiska 

Samfundets syfte är att enligt sin första stadga ge möjlighet för alla intresserade att bli 

medlemmar, i enlighet med sin andra regel att uppmuntra till studier främst av gammal 

asiatisk litteratur, nämligen de brahmanska, buddhistiska och zoroastristiska filosofiska 

systemen och att i enlighet med sin tredje klausul särskilt studera människans latenta psykiska 

och andliga förmågor. Medlemmar i Teosofiska Samfundet kan tillhöra vilken religion som 
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helst eller ingen religion alls, men de skall verka för praktisk teosofi antingen som lärda eller 

som filantroper.95  

William Judge skriver i sin bok Teosofins Ocean att teosofi är en visdomsreligion eller en 

religiös vetenskap och är kunskapen om de lagar som styr utvecklingen av fysiska, astrala, 

psykiska och intellektuella komponenter hos människor och natur, synligt eller osynligt. 

Människan har inte bara en själ, hon är en själ och hon har alltid haft beskyddare, äldre bröder 

från andra världar som hjälpt henne. Dessa har ”Sanningen” och är ett ”Brödraskap” och har 

under tidigare utvecklingsperioder uppnått fullkomning. De kallas på sanskrit Mahatma. De 

fanns hos egyptiska härskare, Abraham, Moses och Salomo, i de gamla indiankulturerna och de 

finns idag i Indien.96 

                                Gudsbild och Kosmologi. 

Teosoferna tror inte på en skapare men på en gudomlig princip varur allting utgår och 

återvänder till. Föreställningen om en personlig Gud är en antropomorf Gud som bara är en 

gigantisk skugga av människan. Gudomen finns i allt, i varje atom. Det Absoluta tänker inte, det 

är Absolut tanke. Gudomen är den ständigt evolverande men är inte den skapande kreatören 

av världsalltet. Det framspringer ur sitt eget väsen, det skapas inte. Människans ande, atman, 

utgår från världssjälen och det är därför meningslöst att be. Bönen är en ockult process och 

Gud finns inom människan själv.97 Världen har en rytmisk puls. Cykler av födelse och död gäller 

allt; galaxer liksom människa, djur liksom materia. Livet är ändlöst, det har varken början eller 

slut. Monader, livsatomer, finns i allt. Universum är inte annorlunda beskaffat än en människa. 

Planeterna och stjärnorna var en gång livsatomer i den kosmiska kroppen.98 

Det finns ett medvetet universum uppdelat i sju hierarkier inom tolv ordningar som framställs 

av zodiakens tecken. Visdomens mästare i tidigare skeden kunde förutsäga händelser i 

zodiaken.99 Kosmos övervakas och besjälas av ändlösa serier av hierarkier bestående av 

kännande väsen, änglar, som alla har varit eller kommer att bli människor. Varje himlakropp är 

en levande varelse.100 

Universum har vuxit fram ur Det Okända och all utveckling sker på sju plan eller på sju sätt. 

Komponenterna i universum karaktäriseras av Det Absoluta eller Rummet, ande, sinne eller 
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förnuft, materia, akasha eller eter och liv. Om det Absoluta kan sägas att det periodiskt 

differentierar sig och periodiskt drar tillbaka det differentierade till sig själv. Den första 

differentieringen är ande som uppträder tillsammans med förnuft och materia. Akasha, ett ord 

från sanskrit som används i stället för eter, betecknar en förtunnad materia. Den frambringas 

ur ande och materia. Liv uppstår genom att den av ande påverkade akashan inverkar på 

materia. Med materia menas den ursprungliga osynliga materian. Den sjufaldiga kosmiska 

planen finns i förnuftet eller sinnet. Den Stora Varelsens utandning skapar världar och vid 

inandning återvänder allt till ursprungskällan.101 

Liksom solen går ner försvinner världsalltet med regelbundna intervall, hinduerna kallar detta 

”Brahmans dagar och nätter”.102 Brahmans dag motsvarar fjorton tidsperioder, manvantarer, 

vilket är 4320000000 jordiska år. Människans utveckling startade för 18 miljoner år sedan och 

jorden hade då funnits i 600 miljoner år. Den nuvarande människas utveckling har föregåtts av 

tidigare utvecklingar då människan en tid var klotformig, en tid könlös. Människans utveckling 

följer universums utveckling.103 En planets manvantara eller livscykel utgörs av sju rundor 

runt sju glober.104 Vi befinner oss just nu i den fjärde globens femte runda.105 

Vår jord är en länk i en sjufaldig jordkedja där våra sinnen inte kan uppfatta de sex andra 

kloten då dessa befinner sig bortom vår fysiska existens.106 Jorden är den fjärde    globen  och 

föregicks av en tidigare kedja, månkedjan. Vår måne är den synliga resten av denna kedja. När 

månen och sex andra glober nådde slutet av sin tillvaro och förenade sig i en massa dog den 

och sände ut sin energi i universum som så småningom gav upphov till vår jordkedja och 

eftersom månen var den fjärde globen kan vi se den då den befinner sig på samma plan som 

jorden. De övriga planeterna är också fjärdeplansplaneter och således synliga för oss. En våg av 

monader nådde vår jordkedjas massa och började utvecklas på glob A(den första i kedjan). 

Därefter övergick den till glob B och fortsatte så genom den sjufaldiga banan. Efter fjärde 

varvet tillkom inga nya livsvågor. När alla sju runderna fullbordats har fullkomning uppnåtts 

och då dör kedjan och ger i sin tur upphov till en ny. 107 

Människans natur är sjufaldig. Hon består av en fysisk kropp som är en vehikel för de andra 

principerna under jordelivet. Livsenergin eller den vitala principen innefattar allt som ryms i 

den fysiska hjärnan. Astralkroppen och den animala själen är människans centrum och gränsen 
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mellan den dödliga människan och det odödliga väsendet. Den mänskliga själen eller manas är 

den princip vars ljus förenar monaden med den dödliga människan under jordelivet och den 

andliga själen eller buddhi är vehikeln för den rena, universella anden. Anden eller atma är en 

utstrålning från det Absoluta och är ett med detta. De fyra lägre principerna dör med 

människan medan de tre högre är en oförstörbar enhet.108 

Kroppen består av celler som alla är förnimmande och i sin tur består av ännu mindre 

organismer som rör sig och till och med kan befinna sig utanför kroppens gränser. Cellerna 

styrs av livsenergin. Livet är en genomträngande princip och är inte beroende av organens 

verksamhet. Det finns kvar när kroppen dör. Astralkroppen är en modellkropp, en dubblett, en 

vålnad, ett spöke och kan vara en djävul när den efter döden skiljs från den fysiska kroppen. 

Astralkroppen är också den modellkropp efter vilken barnet tar gestalt och växer i moderlivet. 

Det finns människor som omedvetet kan skilja sig från sin astralkropp och denna kategori är 

till exempel medier men det finns också personer som efter långvarig träning och disciplin kan 

utsända sin astralkropp som en viljeakt och bruka den som en medveten kunskap.109 

Vetenskapen ger motsägelsefulla budskap och deras teorier är endast arbetsredskap. 

Ockultismen erkänner endast ett ur-element som vetenskapen ännu inte upptäckt och det är 

därför man förnekar andens existens. Sanningen kan därför endast nås av dem som har en 

psykisk förmåga medan vetenskapen endast erkänner materien som källa till kunskap. Med 

tiden kommer dock denna svaghet att kunna övervinnas genom teosofin.110 

                                                        Livsideal och etik 

Det gudomliga varat, höjt över all skapelse finns i varje människas innersta jag. Detta 

medvetandeljus är detsamma hos alla varelser och det finns ingen avskild tillvaro. Lagen om 

orsak och verkan har universell giltighet och gör att alla ansvariga varelser får ta 

konsekvenserna av sina handlingar. Vi ansvarar för alla handlingar och måste själva vända allt 

ont till gott. Det är vi själva som kan frälsa oss. Helvetet finns ej men det finns lägre sfärer där 

onda själar får stanna medan medvetna själar når allt högre och närmar sig gudomlighet.111 

Bestraffning efter döden finns enbart i exceptionella, sällsynta fall. De förbrytelser som begåtts 

i en materiell värld kan inte bestraffas eftersom människan inte bett om att få bli född och 

därför inte är ansvarig för konsekvenserna av sina handlingar.112 Människan är en 
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dubbelvarelse och har både ett högre andligt jag och ett lägre djuriskt. Målet är att höja den 

jordiska tillvaron till ett rent förnuft genom att tämja odjuret i människan. Därigenom nås 

högre utvecklingsformer och människan blir mottaglig för ny gudomlig impuls. Själen kan 

endast förloras när andlig strävan saknas annars finns alltid chans att nå uppåt. Att bli gudar 

och nå odödlighet är den egna frälsningen.113 På jorden finns och har funnits representanter för 

föregångsmän och det finns mästare, de hemliga ledarna för ett universellt broderskap, som 

kan hjälpa oss och dit räknas tidigare lärare som till exempel Konfucius, Zarathustra, Buddha 

och Jesus.114 En andlig ledare tar aldrig ersättning för sanningen.115 

Teosofins högsta ideal är att ge andra mer än åt sig själv det vill säga självuppoffring. Det är ett 

högt ideal som kännetecknat mänsklighetens största mästare som Buddha och Jesus. Det är 

högre än rättvisa åt alla och kärlek till varje varelse. De människor som offrar sig kastar en 

strimma av ljus i en hopplös tillvaro och är de sanna teosoferna. Uppoffring är en plikt och kan 

tillämpas i det praktiska livet genom vårt högre förnuft och vår känsla för moral. Den 

teosofiska uppfattningen om kärlek innebär ett personligt bemödande för andra, personlig 

barmhärtighet och välvilja, personligt intresse för lidande och personlig medkänsla, omtanke 

och hjälp. ”Ingen teosof bör vara onyttig”. 

En teosof bör inte lyssna till förtal eller rykten och bör ta hänsyn till den mänskliga naturens 

brister och svagheter. Allt bör förlåtas. Vi bör dock inte låta skyldiga slippa undan men inte 

skada någon levande varelse. Varje medlem i Teosofiska Samfundet bör utföra altruistiskt 

arbete, inte fästa alltför stor vik vid sin personliga utveckling eller sina studier i teosofi och bör 

känna som sin plikt att delta i det gemensamma arbetet. 

Det finns inga krav på asketiskt liv men många väljer askes av moraliska skäl. Även om många 

lever vegetariskt anser man att var och en kan välja sin diet. Teosofin fördömer inte 

äktenskapet utan rekommenderar det men celibat är att föredra för den som vill tränga 

djupare in i läran. På detta sätt är det lättare att lyssna på sina mästare och ha tid för 

meditation. Man kan inte tjäna två herrar. 

Den filosofi som lärs ut av Teosofiska Samfundet är eviga sanningar och ger människan 

psykiska krafter och förmåga att utvecklas på ett sunt sätt. Hon kommer att förskonas från 
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lidelser och själviskhet och hennes moral kommer att öka. Detta kommer att påverka 

omgivningen och ge frid och välvilja i stället för disharmoni och strid.116 

                                                Reinkarnationen 

 Reinkarnationen gäller inte bara människan utan allt i universum. Vi är dock mest 

intresserade av människans återfödelse. Läran hör till de mest utbredda på jorden, den 

omfattas av de flesta österländska religioner och den omfattades av de gamla grekerna och 

antikens judar. Jesus trodde på den och förkunnade den och den fanns kvar i den tidiga 

kristendomen. Kyrkan tog avstånd.  

Den fysiska kroppen dör och upplöses. Även astralkroppen har begränsad livslängd och 

försvinner när den fysiska kroppen dör. Treenigheten manas-buddhi-atman, den verkliga 

människan, inträder i ett annat tillstånd, devachan eller himlen, och när detta tillstånd är slut 

återvänder treenigheten till jorden för att reinkarneras. Detta följer en naturlag men det är 

endast manas, den mänskliga själen som helt tar kroppen i besittning. De högre, buddhi och 

atman överskuggar kroppen och människan är därför inte helt medveten. Det krävs många 

inkarnationer för att hela treenigheten skall inkarneras men när detta sker uppnås 

gudomlighet. Reinkarnationen sker endast till människa, aldrig till djur och den förklarar 

begåvningar som Mozart och Bach: det krävs många reinkarnationer för att överföra unik 

kunskap. 

Under en kort tid är den verkliga människan, anden, i stånd att meddela sig med oss, men när 

denna stund är över kan  själen inte nås förrän vid nästa reinkarnation. De tomma astrala 

skalen kan påverka känsliga personer eller medier. De är inte andar utan enbart återstoden av 

jordiska skal. När det astrala skalet upplöses återstår grundelementen, skandhaerna, som är 

egenskaper bundna till människan som alstrat dem. De finns och dras till oss när vi lämnar 

devachan och blir ett underlag för de skandhaer vi själva bygger upp. Personligheten med sina 

egenskaper förändras vid varje födelse därför minns vi inte föregående liv trots att vi 

genomlevt dem. Det kan dröja 10 – 15 århundraden mellan inkarnationerna.  Devachan där 

själen upplever lycka är ett mellanspel mellan två jordeliv. Själens liv är evigt, den vilar i 

devachan. Vi kan återuppleva våra kära men då som ideal. Vi kan inte påverka varelser på 

jorden, det är förbehållet mahatmas, mästarna, det vill säga fullkomliga varelser.117 
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Karma är en lag som tillämpas i hela universum och är etisk rättvisa eller orsak-verkan, det 

står för fullkomlig rättvisa. Det finns karma av tre slag: 1) den som ännu inte verkar eftersom vi 

påverkas av annan karma 2) den karma vi alstrar i tankar och handlingar och ännu inte kan 

utnyttja men kan utlösas senare eller i nästa liv 3) den karma som vi nu lever med men som vi 

alstrade i ett tidigare liv. Karmaläran kan förklara orättvisor och lidande i världen men är inte 

emot naturlagarna.118 

DNA är ett register över alla tidigare liv, men reinkarnationen är i första hand en andlig 

händelse och är någonting heligt. Det som ger upphov till en ny varelse är ingen ny skapelse av 

Gud eller ett sammanträffande mellan spermie och ägg utan ett återinträde av en själ som har 

en oändlig rad av liv bakom sig. Därför är abort en handling som måste ifrågasättas. Man har 

ingen rätt att avbryta en själs erfarenhetsresa när den väl har påbörjats. Handikapp, fysiskt 

eller psykiskt, är inget skäl för abort då vi inte vet vad en ny inkarnation betyder för 

mänskligheten .”De är inte andligt handikappade”.119 

För människan finns en odödlighet genom reinkarnationen där hon återföds till nya jordeliv 

och där hon för med sig tidigare livs anlag och drifter och hennes karma från föregående liv 

kan förklara livets mer eller mindre gynnsamma händelser där dessa inte kan ses som en följd 

av hennes frivilliga handlingar i detta livet. Människans tillvaro är en pendling mellan en andlig 

tillvaro och ett utvecklingsarbete som skall höja och vidga erfarenheten nu eller i nästa 

inkarnation.120 Människan levde i de försvunna kontinenterna Lemuria och Atlantis för 

miljoner år sedan och hennes själ genomgår åttahundra inkarnationer räknat från planetens 

första början.121  

                                 Vad menas med New Age? 

Begreppet nämndes först i början av 1900-talet i samband med Teosofiska Samfundet och 

syftade då på att en ny tid skulle komma efter sekelskiftet 1800/1900. Den nya människan 

skulle inse att de äldre religionerna inte längre var tillräckliga för att förklara den nya tidens 

vetenskap och det moderna livet. Samhället skulle förändras med den nya människan och en ny 

tid skulle ge mänskligheten rättfärdighet och ondskan i världen skulle minska.122 Ett kapitel i 

Cranstons Blavatkskybiografi har titeln ” Mother of the New Age?” Här anses Helena Blavatsky 
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vara den som grundat nutidens ockulta föreställningar i USA.123 Hanegraaff däremot menar att 

den nya tiden skall ses som en protest mot de värden och föreställningar som dominerat 

västvärlden de sista två tusen åren och framställs därför som en positiv motsats till den gamla 

tiden. Fiskens tid är ute, Vattumannens tid skall kompensera för allt som försummats.124 

Dagens New Age-begrepp myntades efter andra världskriget och hade ett samband med UFO. 

Dessa flygande farkoster ansågs inte bara föra med sig nya varelser utan också ny vetenskap 

och ny andlig kunskap från främmande världar, något som skulle förvandla människorna till 

nya individer med en ny andlig insikt.125 The Ancane School, grundad av Alice Bailey 1920, 

menade att samhället skulle genomgå en omvandling fram till 1900-talets slut då Kristus eller 

Maitreya skulle återkomma. Hennes elever kunde stödja utvecklingen genom meditation och 

på detta sätt låta världen få del av den nya andligheten.126 

I sin bok New Age Religion and Western Culture analyserar Hanegraaff begreppet New Age och 

han kallar rörelsen för ”Sekularicized Esotericism”,127 medan Hammer i Claiming Knowledge 

menar att karaktäristiskt för New Age i vår tid är att alltid se framåt och inte referera bakåt på 

samma sätt som tidigare.128 Ett vanligt sätt att beskriva New Age är att betrakta rörelsen som 

ett andligt smörgåsbord vilket syftar till den stora omfattningen att vitt skilda föreställningar 

och tekniker.129 

 New Age utvecklades med 1960-talets flower-power-rörelse och växte under l970-1980-talet 

till en stark ny filosofi som skulle skapa den nya människan i en ny, fredlig och lycklig värld. 

Budskapet ändrades emellertid omkring 1990 och blev till en rad olika rörelser där 

individualismen ersatte den sociala gemenskapen. Man skulle nu prioritera sin egen lycka och 

andliga utveckling. Människans religiösa liv finns i hennes inre och hon kan återfinna sin Gud 

genom att lyssna efter budskap och genom att meditera.130  

                                 Världsbild och andliga förebilder i New Age. 

New Age företräder en holistisk världsbild, men har en mindre genomtänkt och mindre 

dogmatisk inställning till universum jämfört med den lära som företräds av Teosofiska 

Samfundet. Kosmos består av energi, och alla våra yttre händelser påverkas av vårt inre liv. 
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Människan består av kropp, själ och ande och våra livsproblem kan lösas genom att vi ser på 

oss som en helhet. Vi kan också påverka omgivningen genom vårt synsätt och motverka 

förstörelsen av planeten.131 Den nyare vetenskapen refereras gärna.  Evolutionen är accepterad 

även om den inte alltid stämmer med de andliga föreställningar som man företräder. 

Kvantfysiken har gett upphov till metafysiska spekulationer: mystiken är en parallell företeelse 

till kvantfysiken, kvantfysiken visar att vi själva skapar vår värld, kvantfysiken skapar en bättre 

värld och kvantfysiken är väl förenlig med shamanism. Man försöker således utnyttja den nya 

fysiken för att förklara metafysiska fenomen och på så sätt skapa en syntes mellan religion och 

vetenskap132.  

1900-talets vetenskapliga utveckling av fysik och astronomi har ifrågasatt den tidigare 

materiella världsbilden. Det talar för att det finns nya dimensioner som kanske skulle kunna 

göra även religionen till en verklighet. Detta är en teori som gynnar en teistisk gudsbild men 

det finns också en mera andlig tolkning som menar att naturvetenskapens oförenliga 

upptäckter stöder förekomsten av ett högre andligt väsen.133 Man tror på andlig utveckling och 

framåtskridande vilket inkluderar människans själ men också universum som en helhet.134 

Människan är gudomlig det vill säga hon har ett högre jag som det gäller att förverkliga, vilket 

endast kan ske genom individens eget arbete för sin andliga utveckling. Kontakt med det 

gudomliga jaget uppnås genom olika tekniker till exempel yoga, meditation, kanalisering eller 

shamanresor. Det gäller att bryta med det invanda mönstret från barnuppfostran, skola eller 

andra institutioner. Samhällets normer är inte förenliga med andligt sökande. Ett rikt andligt 

liv är väl förenligt med ett rikt världsligt leverne. Individen skapar sin egen lycka. Ansvaret 

ligger helt hos individen och respekten för denne har en andlig grund eftersom alla människor 

är lika mycket värda. Det rationella tänkandet är mindre värt än det intuitiva eftersom 

rationalitet kan hindra kontakt med det högre jaget.135 

Gud i New Age är en upplevelse snarare än en tro. Bevisbördan för att Gud inte existerar ligger 

främst hos den som förnekar Gud. Världens uppkomst och existens måste i så fall ha andra 

fysiska förklaringar. För New Age är den andliga dimensionen viktig och ger mening och 

kontinuitet i tillvaron men det behöver inte röra sig om en personlig Gud. Han är en andlig 

dimension, en energi, en superintelligens. En straffande Gud som dömer oss för våra synder är 
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oförenlig med tänkandet i New Age. En beskrivning av Gud ersätts med redogörelse för andliga 

upplevelser.136  

Kristus är en förebild för en andlighet som vi alla skall eftersträva, han är en ”master” med hög 

status i den andliga hierarkin. Skillnaden mellan honom och människan är dock enbart en 

gradskillnad. Jesus representerar det varje människa eftersträvar, att bli en ny andlig mästare. 

Kristus är en kosmisk princip, ett medvetande som vi kan förena oss med genom utveckling. 

Jesus blev medveten om detta och förenades med principen. Kristus kan förväntas återkomma, 

dock inte säkert i mänsklig form men han är den som skall fullborda New Age.137 

Skapelseberättelser är vanliga i New Age. Gud skapade sig själv, och blev två energier, yin och 

yang, man och kvinna, mörker/ljus, ande/materia. Gud gav upphov till flera själar eller gudar, 

alla ljusvarelser som skapade primitivt liv och som sedan gav upphov till djur och växter och 

slutligen människan. Många i New Age uppfattar skapelseberättelser som poetiska, de måste 

förstås intuitivt och kan inte uttryckas på våra språk. Det finns också en tro på tidigare 

högtstående andliga kulturer som t ex Atlantismyten. Man föreställer sig att befolkningen i 

Atlantis utvandrade till Indien när deras eget rike försvann och tog med sig sin visdom. Jesus 

betraktas som en av de ”utvalda” som stigit ner för att påminna om det gudomliga 

ursprunget(liksom Moses, Buddha, Hermes, Zarathustra) och han representerar esoterisk 

visdom som han förvärvade när han besökte Indien under de aderton år som gick mellan hans 

barndom och hans tid som profet. Han besökte även Egypten och han tog lärdom av essenerna. 

138 

New Age har inget prästerskap och ingen hierarki. Världsbilden och gudsbilden karaktäriseras 

av en pluralism. Det finns en övergripande plan för världens utveckling och det gör att det finns 

en meningsfull helhet. Detta är dock inte lika viktigt som att vi skapar vår egen verklighet här 

och nu.139 

                                    Ockultism, spiritism och kanalisering 

New Age har tagit intryck av jungiansk psykologi och tron på det kollektiva undermedvetna 

som utgör arketypens hemvist. Det finns också en föreställning om att vi består av flera 

kroppar, minst två, varav bara en är fysisk. Vi är alla omgivna av en aura som kan men inte 
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behöver tillhöra den andliga kroppen och som består av energi, chakras.  Hur detta samverkar 

med det högre jaget, enligt Jung, är ofta oklart.140 

Det österländska inslaget i mystiken i New Age har förmedlats av Fritjof Capra som l975 gav ut 

The Tao of Physics , där han menar att indierna lyckats bevara sin filosofi. Deras filosofi består 

av en blandning av hinduism, buddism och taoism och där återfinns likheter med den moderna 

fysiken som representeras av Niels Bohr, Julius Oppenheimer och Werner Heisenberg. Materia 

är energi, och världen är ett energimönster och det finns en transcendens mellan medvetandet 

och den yttre världen och mellan intuitionen och rationaliteten. Världen är holistisk.141  

Indien förhärligas också av James Redfield i två framgångsrika romaner, The Celestine Prophecy 

och the Tenth Insight vilka låg till grund för en annan publikation av troskaraktär:The Celestine 

Vision  1998. Här är det indiska inslaget dominerande, till exempel vikten av karma och yogis 

förmåga att påverka den fysiska kroppen. Genom meditation kan man få en religiös erfarenhet 

som annars bara finns i hinduismen. 142 Den moderna chakraföreställningen, en tro med 

tantrisk tradition, representeras främst av Caroline Myss i sin bok Anatomy of the Spirit, där 

dock hela bakgrunden till ideologin plockats bort. Chakrasystemet nås via intuition och genom 

att känna sin kropp går det att få en förklaring till sjukdomar och på vilket sätt de skall botas. 

Vissa psykologiska drag är normala, andra patologiska.143 

Mirakelhistorier är vanliga i New Age. De är berättelser som illustrerar ett transcendent 

intrång in den mänskliga sfären. De är olika: healing det vill säga mirakulöst tillfrisknande t ex 

hos en cancerpatient, mirakulösa världsliga händelser, ande- eller gudsupplevelser som skett 

genom icke normala kanaler och parapsykologiska fenomen.144 

Den kanalisering som kommer till uttryck i The Arcane School kommer inte från döda utan från 

reinkarnerade varelser från andra planeter. Många budskap förmedlas av The Great White 

Brotherhood och kommer från Gud. Ibland kommer budskapen via UFO. Alice Baileys rörelse 

bildar på detta sätt en brygga till den stora mängd kanaliserade budskap som mottas under 

senare delen av 1900-talet.145 

Kanalisering är en term som idag används av en individ som anser sig vara en kanal för 

budskap från andra än sig själva.  Vanligen kommer meddelandet från någon överjordisk 
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varelse som mästare, änglar, andar, utomjordingar eller historiska personer. Meddelande kan 

komma i automatisk skrift eller i någon gång i tal. Vanligen är mediet inte i trans utan mottar 

budskapet genom sin hörsel och skriver ner det.146 

Budskap från utomjordiska varelser är en företeelse med flera tolkningar i New Age. I A Course 

of Miracles, en bok som sålts i flera millioner exemplar, kommer budskapen från Jesus, i en 

annan bok, Messages from Michael, kommer meddelanden från en gruppsjäl som består av 

1050 delar som efter jordelivet förenats till en enhet på en annan planet och sänder budskap 

till jorden. En annan budbärare är Ashtar som presenterade sig redan 1952 som en 

kommendant på patrullstationen Schare som sänder främst moraliska budskap om att vi bör 

undvika nukleära vapen och lovar hjälpa oss om vi kommer på bättre tankar.  

A Course of Miracles, som menar sig få sina budskap från Jesus,147  är en legend som uppstod vid 

Columbia Universitetet l960 där Helen Schucman fick ett budskap om hur man skulle lösa en 

intern konflikt på den psykologiska institutionen. Hon hörde en röst som sa ”detta är en 

mirakelkurs, vad snäll och anteckna”. Under en följd av år fick hon nya meddelanden och dessa 

skrevs till slut ner och publicerades l976. Boken består av tre delar, en text för alla, en del för 

studenter och en del för lärare. I samband med utgivningen bildades The Foundation for A 

Course of Miracles (ACIM) som skall sprida läran och kontrollera översättningar så att 

ingenting kan misstolkas. 

ACIM menar att kosmos består av två krafter, varav en är en illusion. Människan tror sig 

uppleva omgivningen men egentligen ser vi bara en gigantisk projektion av våra skrämda egos. 

Allt ont och allt lidande som vi ser är enbart en projektion av vår egen fruktan och skuld. När vi 

blir sjuka och gamla är det bara en psykisk effekt som projicerar sin attack på kroppen. Gud 

och kärleken är allt som finns. Genom villkorslös förlåtelse kan vi dra tillbaka projektionerna.  

ACIM liknar i mycket Christian Science.148 

                                    Reinkarnationen 

Läran om inkarnationen är idag utbredd i västvärlden och det anses att minst tjugo procent av 

den europeiska och amerikanska befolkningen tror på ett återkommande liv.149 I övriga delar 

av världen är återfödelse en vanlig föreställning hos många religiösa och etniska grupper. 

                                                        
146 Hanegraaff (1998) s 23 f 
147 Hammer (2001) s 396f 
148 ibid s 442 ff 
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En ny rörelse på 1970-talet var en psykologisk metod att genom hypnos gå tillbaka till tidigare 

liv. Rörelsen blev populär och det uppstod organisationer, publikationer och kataloger över 

praktiserande och det fanns en konsumentinformation. Senare ansågs man det att företeelsen 

kunde tas till bevis för reinkarnationen. I dag finns en ”Gör det själv metod ” skriven av Ted 

Andrew :How to Uncover Your Past Life, ett uttryck för en demokratisering av rörelsen.150 

I New Age är återfödelsen inte begränsad till vår planet. Det går inte att veta var vi föds nästa 

gång. Det verkar närmast som en självklarhet att tro på reinkarnationen. Det anses att ett nytt 

liv är den logiska följden efter döden och att detta ger en moralisk förklaring till att livet kan te 

sig orättvist här. Det är då logiskt med kompensation i nästa liv. Det är en kosmisk rättvisa. 

Många har insett att den kristna tron på ett jordeliv och ett evigt liv därefter är en oacceptabel 

förklaring. Döden ses inte som en tragedi; det andliga överjaget överlever och man blir 

medveten om ett högre själv och det begränsade egot försvinner. Någon uttömmande 

förklaring om hur reinkarnationen går till är svår att finna.151 Många författare i New Age 

menar att Jesus predikade om reinkarnationen och att detta finns belagt i både Matteus- och 

Johannesevangeliet. Denna lära skulle senare ha förfalskats av kyrkan152 

                                           Unidentified Flying Objects(UFO)  

New Age-epoken är starkt associerad med de UFO som iakttogs efter andra världskriget. Det 

rörde sig om oförklarliga himlafenomen som såg ut som flygande tefat och detta ledde till stor 

nyfikenhet. Grupper bildades som studerade och undersökte fenomenen. Det uppstod en kult 

som betraktade föremålen som rymdskepp med intelligenta varelser från andra planeter och 

dessa varelser representerade en överlägsen kultur både tekniskt och andligt. Vi stod inför en 

ny utveckling men på grund av vår materialism ville vi inte inse detta och den gamla 

civilisationen skulle därför förstöras. Detta skulle ske genom jordbävningar, översvämningar 

och sjukdomar och allt skulle leda till en social och politisk kollaps. De som hade tagit till sig 

den nya visheten skulle överleva i en ny välsignad och andlig värld, The New Age.153 

 

DISKUSSION 

Till skillnad från teosofins klart definierade världsbild som den beskrivs ovan av Helena 

Blavatsky och hennes efterföljare finns i New Age ingen definierad Högre Varelse och ingen 

                                                        
150  Hammer (2001)  s455 ff 
151 Hanegraaff (1998) s 262 ff 
152 Ibid s 321 
153 Hanegraaff (2007)s 250 ,Hanegraaff (1998) s 95 f 
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gemensam berättelse om världens utveckling eller planeternas liv och uppkomst. Det viktiga 

sju-talet i teosofin har mycket mindre betydelse för New Age eller förekommer inte alls. 

Grunden i New Age är visserligen panteistisk men mycket mera diffus än hos teosoferna och 

det är upplevelsen av andlighet som är det viktiga, inte förklaringar på samband med kosmos. 

Den sannolika förklaringen är att 1900-talets fysik och astronomi gjort att det nu är svårare att 

skapa en trovärdig bild av universums utveckling än det var i slutet av 1800-talet då 

evolutionsteorin dominerade naturvetenskapen. 

Gudsbilden i teosofin och i New Age har dock många likheter. Det finns ingen personlig, 

straffande eller frälsande Gud och den andlighet som eftersträvas kan endast uppnås genom 

egen ansträngning och strävan. I teosofin är emellertid Den Högre Varelsens väsen mera 

utförligt definierad medan New Age betonar upplevelsen av andlig kraft och energi. Båda 

betraktar Jesus som en förebild och som ett eftersträvansvärt exempel på en högtstående 

människa men han är inte en Gud. 

Människans utveckling till alltmer sofistikerade varelser och till allt högre andlig nivå är en 

filosofi som är gemensam för teosofin och New Age. Teosofin har en definierad teori där 

människan går igenom olika stadier i sin utveckling och man förklarar både hennes bakgrund 

och framtid som ytterst är att förena sig med Den Högsta Varelsen. I New Age finns ingen 

utvecklingsplan men man föreställer sig att människan skall utvecklas till en alltmer avancerad 

varelse genom andlig och kroppslig evolution. Detta skall ge en bättre fredligare och rättvisare 

värld där alla kan leva lyckliga. I både teosofin och i New Age vänder människans 

utvecklingskurva uppåt, i teosofin genom att hon går vidare i den femte ”rundan” och i New 

Age genom att vi nu har lämnat Fiskarnas tid och gått in i Vattumannens tidsålder. 

 Teosofiska samfundet förkastade spiritistiska seanser men de ansåg att meddelande från 

mästarna, Mahatmas, var ursprunget till visdomen i allt de skrev eller lärde ut. Skillnaden är 

närmast historisk: de teosofiska lärarna kom från Tibet och lämnade budskap i automatisk 

skrift medan man i New Age har vidgat lärarbegreppet till utomjordingar och budskap från 

andra planeter. En skillnad är dock att man i en del av New Age- kulturen anser att den kristne 

guden står bakom budskapet vilket knappast är fallet hos teosoferna där man anser mästarna 

vara en högre och mera utvecklad människoras.  

Det kristna inflytandet finns hos teosoferna efter 1900-talet, det finns hos Besant i hennes 

föreställning om Krishnamurti som en ny Kristus och det finns hos den Liberala Katolska 

Kyrkan som har sitt ursprung i teosofin. Hos teosoferna är inte psykologin särskilt 
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framträdande vilket kan vara en följd av att Jung, som starkt påverkade New Age, inte var 

aktuell för den tidiga teosofin. 

Skillnaden mellan teosofernas reinkarnation och New Age är marginell.  Där teosoferna har en 

utförlig beskrivning om hur reinkarnationen går till och en filosofi där livet här på jorden 

påverkar nästa liv finns få detaljer hos New Age. Det nya är upplevelsen av ett tidigare liv 

under hypnos, sömn eller djupmeditation, medan detta inte är markant hos Teosofiska 

Samfundet som inte heller har någon metod för hur man kan uppleva tidigare liv genom 

självhjälp. Det gör man endast genom sina mästare och genom meditation. 

UFO var ett okänt begrepp för Teosofiska Samfundet och är en företeelse som är associerad 

med flyg och rymd vilket ju knappast fanns i slutet av 1800-talet. Någon direkt förklaring till 

föremålens form finns inte men syftar sannolikt till himlafenomens form när de första gången 

iakttogs. Teosofernas föreställning om livet i rymden är en del av deras uppfattning om 

universum och rymdresorna är andliga. Här finns möjligen en filosofisk påverkan från 

teosoferna som ju ansåg att det fanns levande varelser på många platser i kosmos men någon 

teknisk beskrivning finns inte hos Helena Blavatsky eller hennes medarbetare. UFO är unikt för 

vår moderna tid.  

                                    Naturvetenskapens inflytande  

De naturvetenskapliga upptäckterna och de nya uppfinningarna under 1700- och 1800-talet 

undergrävde de tidigare allmänna religiösa föreställningarna om världens uppkomst, 

människans ställning i förhållande till naturen och universum och ingav ett hopp om att 

utvecklingen ständigt gick framåt. Teosofiska Samfundet uppmanade (i två av sina principer) 

till studier och jämförelse mellan olika uppfattningar om inte enbart religion och filosofi utan 

även om naturvetenskap. Syftet med detta skulle vara att förklara naturens okända lagar och 

hur dessa påverkar människan.154Helena Blavatsky beskriver den esoteriska teosofin som 

överlägsen tidens materialism och givetvis också den kristna världsbilden.155 

Den psykologiska vetenskapens utveckling under det sena 1800-talet och i början av 1900-

talet påverkade starkt synen på spiritism och ockultism. Dels fanns den naturvetenskapliga 

synen att Gud och gudar var en föreställning som grundar sig helt på människans inre och 

hennes önskningar, dels den jungianska psykologin som gick tillbaka på 1800-talet romantiska 
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naturfilosofi  och som kom att påverka den senare esoteriska teosofin och New Age.156 Jung 

använde psykologiska begrepp för att förena den medicinska vetenskapen med religionen och 

blev därför en länk mellan den äldre teosofiska världsbilden och New Age.157 Jungs 

psykologiska föreställningar om arketyper och ett kollektivt undermedvetande inspirerade den 

nya rörelsen som också föreställer sig att den fysiska kroppen omges av en aura, att kroppen 

har ett speciellt energisystem, chakras, sju till antalet. Kontakten med det Högre Jaget, auran 

och psyket beskrivs mycket vagt.158 

I det sena 1900-talet har den världsbild som dominerar New Age delats i två olika 

dimensioner: en naturvetenskaplig och en holistisk intuitiv sida. De anses komplettera 

varandra och relateras till hjärnans högra och vänstra hemisfär där den högra är den feminina 

sida och karaktäriseras av intuition och känsla, den vänstra, manliga av rationalitet och logiskt 

tänkande. En välbalanserad person förmår integrera båda sidor.159 

I New Age har Darwins evolutionsteori till skillnad från teosofin inte längre någon 

framträdande roll, vilket sannolikt beror på att den blivit accepterad av de flesta 

naturvetenskapliga forskare. Det har tillkommit ett intresse för ekologisk forskning.160 Det 

finns ett intresse för jorden som planet och ett intresse för naturen. Inom spiritismen har detta 

lett till att naturen betraktas som sinnlig. Jorden är en levande organism.161  Kulten att umgås 

med delfiner och visionen om dessa varelsers ideala liv är ett uttryck för detta. Ett annat objekt 

är intresset för sexualiteten där den tidigare motsättningen mellan drift och moral ersatts med 

en tro på sexualitetens frigörande krafter.162 Teosofernas ideal var, som beskrivits ovan, att 

leva i celibat även om de inte var fientligt inställd till sexualiteten. 

Den nya teknologin har i New Age använts för att verifiera parapsykologiska fenomen. Det 

finns metoder som påstås fotografera auran och det finns maskiner som stimulerar hjärnan 

med ljus–och/eller ljudsignaler som ger upphov till ändrat vågmönster i 

EEG(elektroencefalogram) och därför anses öka användarens meditativa kraft.163 En annan 

gren av vetenskapen som används för att förklara parapsykologiska fenomen är 

kvantmekaniken. När det upptäcktes att fotoner inte följde det rationella mönstret utan var 

mera beroende av ett statistiskt utfall kunde man använda dessa fysiska fakta för att verifiera 

                                                        
156 Hanegraaf (2007)s 258, Hammer s (2004) s 57 ff 
157 Hanegraaf (1998) s 497 
158 Hammer (2001) s 55 
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160 ibid s 233 
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att vetenskapen inte var fullkomlig och att det fanns mycket kvar att utforska. Vissa författare 

som till exempel Capra, som hade en bakgrund som fysiker, bidrog starkt till detta,164 något 

som var helt främmande för de tidiga teosoferna eftersom den vetenskap och teknik som krävs 

inte fanns. 

Många sympatisörer till New Age är skeptiska till modern vetenskap och tror mer på fenomen 

som UFO, alternativ medicin och healing. En del tror att vetenskapen har skäl att undanhålla 

fakta och att den farmakologiska industrin inte vill ha konkurrens. Denna föreställning har 

paranoida inslag men har varit så pass stark att myndigheter godkänt att vetenskapliga 

metoder kan användas för att undersöka paranormala fenomen.165 En sådan utveckling skulle 

ha välkomnats av den teosofi som förkunnades av Teosofiska Samfundet. 

Den filosofi som fastställdes av Helena Blavatsky i det Teosofiska Samfundets första 

publikation och som hade en mycket positiv inställning till ny vetenskap har i New Age ingen 

direkt motsvarighet, snarare är denna rörelse skeptisk mot nya rön och har en attityd att 

försöka bortförklara de fakta som inte stämmer med deras världsbild. Samtidigt var 

naturvetenskapen i dess moderna form relativt ny mot slutet av 1800-talet medan 1900-talet 

har präglats av nya delvis motstridiga forskningsresultat. Detta har också lett till att det funnits 

en benägenhet i New Age att peka på de nackdelar som det moderna samhället givet upphov 

till, inte minst när det gäller påverkan på naturen. 

                                       Påverkan av österländska religioner. 

Det sena 1800-talets beundran för österlandet och deras filosofi speglas i bildandet av 

Teosofiska Samfundet och inte minst av den esoteriska teosofins senare utveckling. Detta kom 

till uttryck i att en stor del av verksamheten flyttades till Indien för att få en direkt kontakt med 

de österländska religionerna som man ansåg överlägsna och bortglömda. Teosoferna stödde 

aktivt buddismen mot den kristna missionen, Olcott konverterade och Helena Blavatskys 

mästare, Mahatmas, kom från Tibet, ett land som vid denna tid var stängt för västerlänningar. 

Mästarnas budskap var därför svårkontrollerat. Efter Blavatskys död kom fortfarande budskap 

från mästare och alla hade ett ursprung i den österländska kulturen.166 Mästarna refererades 

med namn, deras identitet var okänd, och de hade status som halvgudar.167 
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De asiatiska mästarna finns visserligen i New Age men några har blivit passé även om de lever 

kvar i delar av den moderna amerikanska teosofin som I AM och Church Universal and 

Triumphant vilka båda är senare utvecklingar med rötter i Teosofiska Samfundet.168 I New 

Age–rörelsen är däremot det praktiska utövandet av asiatiska riter som yoga och meditation 

något som spritt sig över världen och är idag en självklar del av ritualen. New Age har 

influerats främst av de gurus som spritts sig i framför allt västvärlden efter andra världskriget 

och som tagit med sig delar av den hinduiska och buddistiska religionen. Detta har också lett 

till en kommersialisering av verksamheten, en ny ”må bra” kultur som inte har så mycket med 

de ursprungliga religionerna att göra men som ändå har sitt ursprung där. 169 

                                  Inflytande av kristen tro i teosofi och New Age 

Helena Blavatskys inställning till kristendomen var negativ. I Isis Unveilded beskriver hon 

kristna brott och ser kristendomen som en parodi på buddismen. I ett brev från en av hennes 

Mahatmas påstås att två tredjedelar av allt ont orsakats av kristna präster medan man i Indien 

lyckats mycket bättre med att bevara gammal visdom. Hon menade dock att det fanns en 

hemlig Jesusfilosofi som förstörts av kyrkan. Efter hennes död fick emellertid Jesus en viktig 

roll i mytologin, han beskrivs som en av de gamla mästarna, ibland som deras ledare, och det 

berättas myter om hans resor i Indien, där det ansågs att han vistats under den tid av hans 

ungdom som inte beskrivs i Bibeln. Man ville skapa en kontinuitet mellan sin egen världsbild 

och kristen tro.170  Både Annie Besant och Charles Leadbeater hade en kyrklig bakgrund. Den 

Kristusbild som de beskriver har dock inte så stor likhet med den som predikas i de flesta 

kristna kyrkor. Jesus anses ha omfattat läran om inkarnationen under sina år i Indien, en lära 

han sedan själv förlorade eller som hans anhängare glömde att förmedla. Annie Besant menar i 

sin bok Esoteric Christianity att en del av Jesu lära var hemlig och endast av sedd för invigda. 

Hos Steiner är Kristus en ande som invaderar människokroppen under några år men som 

knappast har några mänskliga drag. Steiner läser Bibeln allegoriskt och gör omtolkningar av 

texten för att Jesusbilden skall passa in i hans filosofi. Där finns också en myt om att Jesus 

träffat på essenerna i Nazaret och förvärvade transcendent skicklighet.171 

Katherine Tingley betraktade Jesus som den stor invigde, ” den fullkomliga människan”. Han 

kände till människans gudomliga natur och att hennes mål är andlig fullkomlighet.172  

                                                        
168 Hammer (2001)  s 386 
169 Jakobsen,(2005) s 315 ff, Jakobsen (2009) s 241 ff 
170 Hammer (2001) s 130,s 142 
171 ibid s 144 ff 
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Den teosofiska rörelsen betraktade Bibeln som en av många urkunder som erbjöd religiösa 

hemligheter. I likhet med kristendomen talar de om själens frigörelse men det rör sig om en 

förändring av människans natur där hon utvecklas till allt högre livsformer. Gud förekommer i 

teosofin som ett begrepp och har ingen personlighet. Människan skall inte frälsas från synden 

utan från världen.173  

Kanalisering förekommer enligt New Age i Johannes Uppenbarelse i Bibeln. Budskap från 

gudomliga varelser främjar en inre andlighet som är överlägsen kristen tro. Kritiken av 

utnyttjandet av Bibelns texter och gestalter kom för sent för att bemöta tolkningarna och 

ignorerades därför.174 

 I New Age litteraturen är få författare helt positiva till kristendomen. Myten om Jesu okända 

levnadsår anses finnas i berättelser om hans botande av sjuka: han lärde sig om healing under 

sina resor i Indien och Egypten. Temat med essenerna som inspirationskälla för Jesus lever 

kvar. I texter med kanalisering, till exempel A Course of Miracles, är Jesus en mästare från yttre 

rymden och har namnet Sananda. I New Age kulturen är en förändring av mytologi inte 

problematisk utan används för att stödja de fakta man säger sig bygga på.175 

Både den esoteriska teosofin och New Age är västerländska rörelser och har påverkat både 

kristen tro och andligt liv. Grundarna av Teosofiska Samfundet hade vuxit upp i en kristen 

kultur och förgrundsgestalterna i New Age har en kristen bakgrund i ett västerländskt 

samhälle. Både de teosofiska skrifterna och den nyare New Age litteraturen refererar ofta till 

Bibeln och det finns en ambition att förklara skillnader och likheter mellan kristen tro och egna 

åsikter. Det finns en risk att de åsikter som sprids i New Age-rörelsens många olika grenar 

påverkar det som idag betraktas som grundläggande kristna doktriner. 

                                       Kommersialisering, ny teknik och nya media 

Helena Blavatsky betonade att en ockultist inte bör ta betalt för sina tjänster utan bör arbeta 

helt ideellt för mänsklighetens bästa. Före grundandet av Teosofiska Samfundet hade hon 

visserligen en del ekonomiska problem och det är oklart om hon betalades för de seanser hon 

deltog i. Hon hade växt upp i en rysk överklassmiljö och de medarbetare hon omgav sig med 

tillhörde den övre medelklassen och hade ingen anledning att bekymra sig för sin försörjning. I 
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den teosofiska etiken fanns också ett ideal, som innebar att man skulle hjälpa sina 

medmänniskor.176 

De tidiga teosofernas idéer spreds via tidskrifter och böcker. Telegraf och telefon fanns 

visserligen men användes knappast för längre kommunikation och det tog därför tid innan 

budskapen nådde fram.  

New Age startade som en ideologisk rörelse men efter några årtionden finns mycket litet kvar 

av den tidiga ideologin. Marknadskrafter har blivit rådande, kanske som ett uttryck för den 

amerikanska individualism som starkt präglar dagens fragmentiserade New Age.177 

Det har diskuterats om New Age tappat sin attraktion de sista åren men det är mera sannolikt 

att en del av deras idéer blivit så accepterade av samhället att de inte längre utgör en 

motkultur. Tvärtom är den andlighet som genomsyrar rörelsen, dess riter och tro mer populär 

än någonsin och det förefaller som den blandning av kulter och budskap som den 

representerar tilltalar den moderna människan. 1990-talets marknadsekonomi har förändrat 

och också tunnat ut budskapet i New Age men den nyandlighet som den representerar 

förefaller tilltala många. Ofta innebär det att riter sätts ihop och förenas med andliga 

föreställningar och blir en syntes allt efter de personliga behoven. Det individuella inslaget är 

påfallande och den amerikanisering som hela tiden dominerat New Age skrämmer inte bort 

anhängare. Aktiviteter i nya media som nätet och televisionen har gjort informationen mera 

lättillgänglig än tidigare. Något hinder för att utnyttja andligheten kommersiellt förefaller inte 

finnas.178 

I dag är spridningen av olika New Age aktiviteter utbredd och knappast den exklusiva klubb 

som utgjordes av de första medlemmarna i Teosofiska Samfundet. Det finns dock inga 

undersökningar som visar hos vilka befolkningsgrupper nyandligheten är mest utbredd och 

om den tidiga New Age-rörelsen hade sin bas enbart i de kretsar som uppkom efter flower-

power-rörelsen på 1960-talet. Teosofiska Samfundet är fortfarande en exklusiv förening som 

aldrig har tilltalat stora grupper av befolkningen även om dagens förening inte vänder sig till 

en välutbildad överklass utan har demokratiserats. Så är t ex den Liberala Katolska Kyrkan idag 

ett samfund som vänder sig till alla intresserade. 
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SAMMANFATTNING 

Den teosofiska rörelsen under ledning av Teosofiska Samfundet fick efter sin start i USA 1875 

en snabb utbredning till de flesta västeuropeiska länder och kom till Indien redan efter några 

år genom att de ledande teosoferna flyttade dit. Rörelsens skrifter och böcker spreds och man 

fick anhängare främst inom överklassen och övre medelklassen, en ganska naturlig utveckling 

eftersom dessa grupper var konsumenter av böcker och tidningar. Teosofiska Samfundet 

rekryterade en del anhängare bland akademiker och förvånansvärt nog även bland präster och 

blev en betydelsefull rörelse i den kulturella eliten. Hur kunde en så exklusiv och till antalet 

medlemmar begränsad rörelse överleva? 

En förklaring till att rörelsen överlevde och kunde breda ut sig är nog den nyfikenhet som 

fanns bland den läsande kultureliten som tilltalades av att ha fått en sammanhängande 

förklaring till universum, livet, döden och evolutionen. Kyrkan hade inte tillräckligt att erbjuda 

dem och den ockulta och spiritistiska rörelsen i samhället hade bidragit till att det fanns ett 

begär efter förklaringar som gick att tro på. Kvinnorna fick så småningom en ganska stor plats i 

rörelsen vilket säkert bidrog till att den blev populär men också under en tid till dess splittring. 

Det går inte att veta varför Teosofiska Samfundet överlevde sina skandaler trots att rörelsen 

upplevde både rättegångar och hårda angrepp i pressen. Det skulle kanske vara intressant att 

studera just detta och också närmare belysa medlemmarnas ekonomiska bakgrund. På något 

sätt måste ju rörelsen ha finansierats och detta framgår inte av den tillgängliga litteraturen. En 

annan intressant synpunkt är dess betydelse för Indiens frigörelse. Det är känt att Gandhi hade 

kontakt med rörelsen och att teosoferna bedrev en omfattande kampanj för att stödja Indiens 

självständighetssträvande. 

Min andra frågeställning om hur teosofin påverkat New Age är delvis belyst ovan. Det är 

otvivelaktigt så att de delar en holistisk världsbild och har ungefär samma uppfattning om Gud, 

Universum och reinkarnationen. Förekomsten av UFO är unik för New Age. Detta har sin 

förklaring i den tekniska utvecklingen. Beträffande inställningen till ockultism och spiritism 

hade de tidiga teosoferna en mera idealistisk syn medan det amerikanska, individualistiska 

inflytandet i det New Age som fragmenterades på 1990-talet har accepterat en kommersialism 

som inte förekom tidigare. 

Ett gemensamt drag i teosofin och New Age är det etiska och moraliska engagemanget. Båda 

vill människans, jordens och universums bästa och vill undvika att skada jord och människor. 
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Det är sannolikt att intresset för ekologi i New Age har påverkats av teosoferna, men denna 

inställning till världen finns ju också i andra religiösa och ideella organisationer. 

I New Age finns också en tendens att glömma bort vilka källor som finns till deras moderna 

religiösa upplevelser. Komplexa doktriner förenklas och äldre traditioner omtolkas till 

moderna föreställningar, en psykologisk förträngning, medveten eller omedveten, en sorts 

amnesi för källor. 

Jag tror att det är för tidigt att göra studier av en del företeelser i New Age eftersom den 

splittring som uppstått under 1990-talet och framåt gör det svårt att bedöma vilka av de olika 

riktningarna som kommer att bli bestående. Det skulle vara intressant att undersöka hur 

många och vilka som egentligen stöder den världsbild som är gemensam, försöka få en 

uppfattning om hur utbredd deras världsbild är och hur den ”shopping” mellan olika företeelse 

i New Age som uppstått de senaste tjugo åren är sammansatt. En annan frågeställning för den 

kristna världen skulle kunna vara att studera vilka företeelser inom New Age som har påverkat 

den kristna kyrkan och om detta har inverkat på kyrkans fundamentala dogmer och riter. Går 

det att acceptera riter som kommer från helt andra religioner? Eller är det dags för en ny 

inkvisition? 
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