"Enny rasochen ny tid"
HAkan Blomqvist granskar den finska fore
detta liikaren Rauni-Leena Luukanens bok
"lIniversums barn", utgrven pe bokforlaget
Tlevi. "Seri6slitteratur", enligt forlaget. Luukanen skriver ftir dvrigt sina bocker med "automatisk skrift", och delar av materialet kommer frAn rymdvarelser.(Redaktionenkan inte
lflta bli att undra vem som fAr royalty for
bockerna.) Artikeln ar tidigare publicerad i

UFO-aktueIIt2/1996.

nuftetskris" (Sokaren6/1988)stliller jag upp foljande fem punkter,
vilka kan anvdndasfor analysav all
religiosoch ockult litteratur:
I .antiintellektualism
2.rnrekunskapsvzig
3.subjektivism
4.forfiningssyndrom
5.fascism
Lirt osstittapi dessapunkteri tur
och ordningutifrin citatfrfln "Universumsbarn".

Ett par dagarvarje vir arrangerar i jiimforelsemedLuukanen.
Antiintellektualism
"Univerbokhandeli Norrkoping
Anderssons
I fcirordetfflr vi vetaatt
Det kanskemest typiska drageti
av hostensbocker sums barn" skrevspir 70 timmar
en presentation
new age-rorelsendr fciraktetfor
for bibliotekarieri kommunen.Re- medsAkalladautomatisk
skrift.Det kunskapoch bildning.Hur minga
presentanter
fclr de storstasvenska vill sdgaattbokendr "kanaliserad"
gfrngerharjagintehortresonemang
om bockersom dr ochhiirstammar
forlagenberrittetr
frin detundermed- i stil med 'Jug behoverinte laisa
underutgivning.Genomattstudera vetna.Aven "Det finns ingenddd"
nrigrabocker,allting barakommer
utgivningkanmansetren- (delvisgenomautomatisk
forlagens
skriti)och tiil mig". Dettagrundarsig pir myVad glillerUFO "Siindebudfrfln stjeirnorna"(hela)
deri kulturutbudet.
ten onr att vi redanhar all kunskap
rir det fcir det mestaett nedslirende harLuukanenskrivitpfisammaszitt.
inom ossoch att allt man behOver
besked.Den seriosainternationeila I "Universumsbarn"pfistflrl-uukagoraairattgenomtill exempelmedlitteraturenoversiittsstillan till nensjrilvattmaterialetkomrnerfrfln
itation fir kontakt med sitt undersvenska.I steilletoversvdmmas blandannathennes"dodarnonnor"
eller civermedvetna.
sensa- samt"en gruppinvinarei yttrerymmarknadenav arnerikanska
Resultatetav dennafilosofi blir
och new age-rorelsensden"(s. l0).
tionsbocker
en intellektuelltslo, okunnig,japseudoveten
skapli ga alster"
Automatiskskriftiir ett gamrnalt srigande
firskock som kan ledasit
forlagspresentaVid densenaste
fenomensom hade sin hojdpunkt vilket hAll som helstbaragurunzir
t i o n e n h a d e b o k f o r l a g e tT r e v i , underdetsena1800-talets
spiritua- tillrrickligtovertygande.
I "Univer"andevdStockholm,en redaktorsom bereit- listiskaseanser
di diverse
sumsbarn" iir exemplentydliga.
tade om Rauni-LeenaLuukanens sen" meddeladesig pi detta s[tt.
"FIososs har man helt felaktigt
"Universums
barn". Mediet som kanaliseradeanden
senastebok
"seborjat faistaalltfor stort avseende
Redaktorenframhollattdetvar
skrevoftalfingafilosofiskamedderios" litteratur,eftersomden var landenmeden handstilsomtill sy- vid boklig bildning,vetenskaplig
skrivenav en leikare.Jagbetvivlar nes inte var hennes.Innehfllleti forskning,som i miinsklighetens
historiablir till falskasanninsar."
overhuatt forlagsrepresentanten
"lJniversums budskapetvar torftigt. Orsakentill ( s .5 2 )
vudtagetliist boken.
skriftenansesi dag
denautomatiska
"Boklig bildningkvarstirendast
barn" fflr rtiknas till de mer kun- sti att finna i vflrt egetsjiilsliv och
skaps-och livsfientligabockersom inte i nigon yttre,andligkiilla.
underett jordeliv. Diirfor dr teorepflett storresvensktforpublicerats
tiska kunskapervarken bestiende
For attbedomaenbok som"I-Jnilag de senasteiren. Till och med
eller siirskiltfina, vilket man ofta
dengamleGeorgeAdamski,UFO- versumsbarn" krf,vsnflgonform av tror pfl Jorden."(s.78)
av id6innehflllet.
I arkulternasurfader,framstflrsom ett strukturering
"Boklig bildning hdjer inte
"New
age-rorelsen
sjiioch forunderav humanitetochsuntfornuft tikeln
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lensenerginivfl.Diirf6r kan en lf,rd personbefinnasig pfl ett
mycket lflgt andligt
plan.(s.99)
"IJndervisningen
i
historiaborde ersiittas med astronomi
och futurologi. Den
mlinskligarasenhar
ju inte liirt sig nigot
avhistorien."(s.
109)
"Vi har
mycket
begrzinsade
kunskaper om astronomi.
Sumererna
hadebettrekiinnedom
om himlakropparnaredan
for
sextusenflr sedandn
vflrt Arhundrades
astronomer."(s. 169)

der ger okad kunskap."(s. 171)

Luukanen noterar
helt riktigt atr de religicisalf,rornad.r"motstridiga".Men detblir
alla l;iror som mottas
genominrerdsteroch
syner.Den inre kunskapsv:igen
leder till
heltolikaresultatoch
pistAenden
om tillvaron. Detta geillerforstis dven rymdbudskapensomi de flesta
DEN INRE KuNSK,+psfiiaeN
f'all motsrigervarandra neirman analyserar dernnoggrant.Dir
iterstir bara att anse
vissamediervarasannaredn andratrots att man inte kan
"De motstridiga
religiosa16rorkontrollerap[stiendena.
na
leder
till
att
minga meinniskor
Det [r mrirkligt att Luukanen,
Deninrekunskapsvdgen
kanaldsomharen kikarutbildningi botten, bestdmmersig for att bcirjalyssna
inte inserdet absurdai budskapen. endasttill sinegen,inrercist.De fflr rig byggaupp en gemensamverkutan att hemfalSkullehon sjiilv vilja genomgitill direkt kontakt med sin gud, utan lighetsuppfattning
priisten
la
och
kyrkors
it
religids
inblandning
auktoritetstro.
och
Och reexempelen hjiirtoperationav en latpekpinnar."
(s.
ligios
auktoritetstro
15)
iir
aldrig
fcirenkaresomsaknade
vetenskaplig
kunlig
"Individer
med
demokrati.
skapom mdnniskokroppen
ochsom
medformiga attkomi stiilletarbetadeutifrAnsin "intui- municeramed hdgre dimensioner
Inreroster,visioneroch intuitiotion"? Nrir manfciraktarvetenskap- har en nyckelroll.Aven derasnivfl ner fir en naturlig forklaring niir
lig forskning,kritiskttdnkandeoch varierar.Alltsi mAsteman fdrlita manforstir detundermedvetnas
sdtt
bokliisning,hamnarman ofelbarti sig pi sin intuition.Det virt hjzirta att ge feedbackpi vad vi sett,hdrt
antii ntellektualismochfl ummishet. seiger
och upplevt. Det iterspeglarbara
6r rzitt..."(s. l2l)
vir egen kunskap,tro eller fore"Vi skulle
fi information frfln
rymden mycket snabbareom fler stiillningar.Det kan inte ge ut annat
Inre kunskapsviig
dn vad som en gflng stoppatsin.
mdnniskorkundeageramottagare.
Ett gemensamtdrag hos new age- Den medicinskavetenskapenoch Mystiskaupplevelserdr helt enkelt
for att angruppernaiir att de foljer den inre andradisciplinerskullefi uppleva reproduktionsfenomen,
kunskapsvdgen,
det vill szigalitar en enormutvecklingom dOrrentill viindaen term frin religionspsykopi att medier,mystikeroch kliirvo- kosmosslogsupp.En fcirutsrittning logenHjalmarSund6n.
ajantermed mera ger kunskapom ziralltsflmottaglighet
pi sj[lensniv6.
Med den inre kunskapsveigen
den yttre verkligheten.Motsatsen Dettakan skemedhjalp av hypnos, hamnarvi i kaos,godtycke,religios
zir den yttre kunskapsvf,gen,
alltsfl efteren kris ellerhelt enkeltgenom auktoritetstrooch fcirnuftsvidrigt
vetenskapensmodosammafakta- meditation."
(s. ll I)
nonsens.
samlande.
Faktasom alla kan kon"Akademikerna
Den inre kunskapsvligenstranhar alltfor l:inge
trolleraatt de stdmmer.
avfiirdat mojligheternafor andlig dar mdnniskanpi en ode o, separeFor Luukanen eir det den inre information...Den hcijningav den radfrfinverklighetengenomenocevdgentill "kunskap"som g;iller:
andliganivflnsommystikenerhju- an av illusioner.New age-rcirelsens
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ideologiskagrund vilar pi den inre andrameden silverskedi munnen."
kunskapsvdgen.
Deirmedeirdenna (s.73, 74 och 50)
rorelseen kulturfara.
"Det vi iir
overtygadeom skall
ske, det kommer vi ocksfl att fi
uppleva.Pi siitt och vis skaparvi
Subjektivism
med vira tankar,vflr vilja och vflr
Det magiskatzinkandetblir en na- tro de situationer
vi hamnati..." (s.
turlig fdljd av new age-rdrelsens te)
andligav[rldsbild. Det inneb[r att
var och en mer eller mindre skapar
sinegenv[rld ochsocialasituation. Fortiningssyndrom
En del gir si lflngt att de forklarar New age-rdrelsens
viirldsbildeiren
helatillvaronvaraen illusion.
senkommengren av den gamla
vrirldsbilden.
Foljden av det magiskatdnkan- gnostiska
Inom gnosdetblir atthandikappade,
sjuka,fat- ticismenansig man,som de flesta
tiga ochensanlmabarahar sig sjal- nutida ockultister,att den fysiska
va att skylla.De harju valt sin egen tillvaron6r ond eller syndig.Sfllesituation.Dettadr en grym och cy- des giiller det att utvecklasandligt
nisk vlrldsbild som ocks6stAratt och kimnade fysiskabehovenbakfinna i exempelvisLivets ordsfor- om sig.Resultatet
av dennafilosofi
kunnelse.Forscik fcirklara for de blir skuldkzinsla
och riidslafcir det
vildtagnaochtorteradekvinnornai fysiska,for jordisk njutning.I stiildet forna Jugoslavienatt de med letfdrsokermant[nkapositivt,vara
sinatankarvalt sitt ode.
fin och andlig dven om man inte
kdnnersfl inombords.I{ela det hzir
Det blir ocksflen politisktpassitdnkandet
brukarjag beniimnafcirvi serandevzirldsbild.Varfcirforscifiningssyndromet,
alltsi enndrmast
ka forrindradensocialaochpolitissjuklig
reidsla
for
aggressivitet,
sexka verklighetenneir mdnniskorna
jordiska.
ualitet,
sensualitet
och
det
sjrilvaharvalt att levai fortryck och

inte formflr rena sina vibrationer.
Det rir det traditionellaknepetsom
religiosai alla tider anviint for att
skrdmmameinniskortill att godta
livsfientliga,vidskepligafdrestlillnlngar.
Niirmast parodisktblir det ndr
Luukanenforklararatt forstasteget
i andligutvecklingiir att manslutar
kritiseraandra.Hela hennesbok zir
nzimligenen vildsam kritik av dem
som dr skeptikereller oandliga.
Luukanentalar visserligeninte
om kritikdemoner,likt Livets ord,
menstegetdit ar inte lflngti hennes
viirldsbild.Men kritik dr en del av
detvetenskapl
i ga arbetssaittet.Utan
kritik kan inte det som iir felaktiet
riittastill.
Nigra exempelur "universums
barn":
"Fdrgernapir vira

kkider speglar
vir andlighetjust di... Klara fiirger
hojer cellernasvibrationsnivioch
bordealltsi prioriteras...Neirvi 6r
lyckligaoch gladatar vi ogrirnape
osssvart...Svartkan ansessomen
i c k e - f z i r g(.s" . 7 1 )
"De individer
elzinde?
Luukanennf,mnerett typisktexsoln helt noncha"Om miinniskornakundeforsti empel,reidslan
fcirdensvartafdrgen leratandlighetochhelhetens
dimeni
kliidval.
Morka
frirger
och
svart
sioner
kommer
bittert
att
ffl
frngra
hur mycketgottelleront de rirkapahar
traditionellt
associerats
med
det
att
de
inte
rannsakade
sig
sj[lva
bla till enbartmedsinatankar,skuljordiska,allts6eirdetnega- medantid var." (s. 87)
le de ta dem pi allvar...Tankens fysiska,
tivt. Sammafilosofipraktiserades
i
"Detforsta
kraft eirdet redskapsom alla miste
tecknetp[ utveckling
kontaktpersonen
Sten
Lindgrens
hanterandr vir fysiska kropp och
eirattmanslutarkritiseraandra."(s.
gruppIntergalaktiskaFederationen.
vir fysiskatillvaro pfljorden f,rfor101)
ForfattarenAnders Dahl skriver
bi. Men det zirinte helt kitt att forsti
Nigot exempelpi den traditioupplysande
i sin bok "Uppstindelatt till och med rniljon d[r vi di
nellasexualfientligheten
harjaginte
senfrin tefatssekten"
om
Sten
Lindbefinnerosskan foruindras
med vir
funniti "Universumsbarn".Lustigt
grens
instrillning
till
fdrgerna
svart
tankeskraft." (s. 48-49)
ochrcitt: "Dessafeirgkombinationer nog skriver Luukanen istzilletatt
" Alla svirigheterochallt lidande
"den som inte tolererar
vissasexudrogtill signegativa,
svartaockulta
kan overvinnasom vi teinkerpi att vibrationersom motarbetade
kommersjeilv
Bro- ellabeteendemcinster
vi sj[lva gjort upp planenfor virt dernasplanerpi jorden."(s. 63)
att i nigot av sina liv tillhora en
Var och
liv... Livet iir alltid rzittvist.
sexuellminoritet."(s. 154-155)
Luukanensbok genomsyrasav
en fir vad den fortjiinar...Drirfor eir
Det rir gliidjandeatt se ett litet
stiindigahot om hur detkommeratt
mdnniskoodena
sfl olika varandra.
stzink
av fornuftochhumanitetdven
gfl
for densominteblir andlig,som
Diirforfodssomligamedhandikapp,
1,4
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hos Rauni-Leena
Luukanen.Sexualitet- ochspeciellthomosexuella
personer- brukar annarsrepresenteraondska inom nyandligheten.

age-rdrelsens
ram,Ovanstflende
citat dr bara nflgraexempelpi tongAngarsom kzlnnsigen frfln 30taletsTyskland.Muinniskornakan
interedaut sinaegnaproblem.Det
krdvs en "fast hand" eller en stark
ledare,i det hiir fallet frfln rymden,
Fascism
fcir att skapaordning.
" ...negativa
Ocksriniir detgiillerforestfillningar
energier
ochdestrukutanfor vf,ra demokratiskaprinci- tiva individer"(s. 16) kommeratt
perfinnsdetfleratydligaexernpeli rensasut eller forintas.Av boke,n
Luukanens
bok:
forstir man att destruktivaindivi"Vi harnflttfram
till enpunktdrir der tir till exempelalla som inte rir
universumkommer att ingripa i andliga,det vill seigabland annat
m d n n i s k olsr i k t e t s
framtid med fast
hand.Miinniskorna
har sjunkitsirdjupt
att de inte kingre
kan ta sig upp utan
hjiilp."(s. 18)
"...krigochhzindelsersomgflrstick
i strivmot Jordens
overgripandeutveckling piskyndar faktiskt mdnniskoslriktetsutveckling."(s. 65)
"Nf,r planetens
utvecklingsprocess
har nflttett stadium
ddrdessvibrationsfrekvens borj at
ANr t I Nrg LLE f<Tu A rrs,r,{
oka, kommer stora
forzindringar att
ske...De individer
som inte kan folja
med kommer att
forintas."(s. 94)
overtecknad.
PAI 930-taletkallades
"Den gamla
meinskligarasen detta "den slutgiltigalosningen".
mistebortinnanen ny rasochenny Man fflr tacka att Luukanen inte
tid kan ta plats pi jordklotet." (s. som si minga andranyandligale124)
darepekarutjudarna,dvenom det
Jaghar i ehkilliga artiklarvisat indirekt kan avlisas i budskapet.
j u alltid somoandhur totaliteiraoch fascistoidafcire- Judarnabetraktas
"Endast
de
strillningarpresenterasinom new liga ochmaterialistiska.
somharfdrstflttattutvecklasinandFolkvett nr 21.995

lighet kommer att dverlevaoch ffl
hjdlp", talar ju sitt tydliga sprf,k.
(s.83-84)
Luukanenoch tidsandan
"Universums
barn" f,r en synnerligen obehagligbok, ljusir frin humanitetoch suntfcirnuft.Det stdndigapratetom kiirlek i bokenf6r en
beskefiersmakmedde regelbundet
irterupprepade
hoten rnot oliktdnkande.
Rauni-LeenaLuukanen rir en
katastroffor den seriosanordiska
ufologin.En stordel av skuldenfir
dock l[ggas pfl bokforlagetTrevi
som genom att pistfl att "Universumsbarn" rir serioslitteraturgor
begreppetvetenskaptill ett skrimt.
Skallmangeut dennatyp av litteratur bor man fltminstonefrAn forlagetssidapresentera
denfor vadden
iir - en del av dagensnyandlighet.
De bockerLuukanenskrivitvimlar av felaktigheteroch myter. Det
tir ett sisyfosarbete
att forsokareda
ut vad som eir fakta och fantasi i
dennasagolikablandning.Hennes
bockerpriiglasav en hysterisktreligios domedagsstdmning
och ndrmast paranoidaforestrillningarom
kritiker och skeptikerinom UFOrcirelsen.Rauni-LeenaLuukanens
id6er6r ett tragisktexempelpi den
rfldandetidsandanmedantiintellektualism,ockultismochniirmastfascistoidavdrderingar.
Slutligenkanjag inte l6ta bli att
pipeka att om nu nflgrarymdmiinniskor verkligenkommer hit och
har de lsikter som presenterasi
Luukanensbocker sfl har jag ett
budskaptill rymdmzinniskorna:
-Ak hem!
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