
"En ny ras och en ny tid"
HAkan Blomqvist granskar den finska fore
detta liikaren Rauni-Leena Luukanens bok
"lIniversums barn", utgrven pe bokforlaget
Tlevi. "Seri6s litteratur", enligt forlaget. Luu-
kanen skriver ftir dvrigt sina bocker med "au-

tomatisk skrift", och delar av materialet kom-
mer frAn rymdvarelser. (Redaktionen kan inte
lflta bli att undra vem som fAr royalty for
bockerna.) Artikeln ar tidigare publicerad i
UFO-aktueIIt 2/1996.

Ett par dagar varje vir arrangerar
Anderssons bokhandel i Norrkoping
en presentation av hostens bocker
for bibliotekarier i kommunen. Re-
presentanter fclr de storsta svenska
forlagen berrittetr om bocker som dr
under utgivning. Genom att studera
forlagens utgivning kan man se tren-
der i kulturutbudet. Vad gliller UFO
rir det fcir det mesta ett nedslirende
besked. Den seriosa internationeila
l i t teraturen oversi i t ts st i l lan t i l l
svenska. I  stei l let  oversvdmmas
marknaden av arnerikanska sensa-
tionsbocker och new age-rorelsens
pseudoveten skapl i ga alster"

Vid den senaste forlagspresenta-
t ionen hade bokfor laget  Trev i ,
Stockholm, en redaktor som bereit-
tade om Rauni-Leena Luukanens
senaste bok "Universums barn".
Redaktoren framholl att det var "se-

rios" litteratur, eftersom den var
skriven av en leikare. Jag betvivlar
att forlagsrepresentanten overhu-
vudtaget liist boken. "lJniversums

barn" fflr rtiknas till de mer kun-
skaps- och livsfientliga bocker som
publicerats pfl ett storre svenskt for-
lag de senaste iren. Till och med
den gamle George Adamski, UFO-
kulternas urfader, framstflr som ett
under av humanitet och sunt fornuft
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i jiimforelse med Luukanen.

I fcirordet fflr vi veta att "Univer-

sums barn" skrevs pir 70 timmar
med sA kallad automatisk skrift. Det
vil l  sdga att boken dr "kanaliserad"

och hiirstammar frin det undermed-
vetna. Aven "Det finns ingen ddd"
(delvis genom automatisk skriti) och
"Siindebud frfln stjeirnorna" (hela)
har Luukanen skrivit pfi samma szitt.
I "Universums barn" pfistflr l-uuka-
nen sjrilv att materialet komrner frfln
bland annat hennes "doda rnonnor"
samt "en grupp invinare i yttre rym-
den" (s.  l0) .

Automatisk skrift iir ett gamrnalt
fenomen som hade sin hojdpunkt
under det sena 1800-talets spiritua-
listiska seanser di diverse "andevd-

sen" meddelade sig pi detta s[tt.
Mediet som kanaliserade anden
skrev ofta lfinga filosofiska medde-
landen med en handstil som till sy-
nes inte var hennes. Innehflllet i
budskapet var torftigt. Orsaken till
den automatiska skriften anses i dag
sti att finna i vflrt eget sjiilsliv och
inte i nigon yttre, andlig kiilla.

For att bedoma en bok som "I-Jni-

versums barn" krf,vs nflgon form av
strukturering av id6innehflllet. I ar-
tikeln "New age-rorelsen och for-

nuftets kris" (Sokaren 6/1988) stlil-
ler jag upp foljande fem punkter,
vilka kan anvdndas for analys av all
religios och ockult litteratur:

I . antiintellektualism

2.rnre kunskapsvzig

3.subjektivism

4.forfiningssyndrom

5.fascism

Lirt oss titta pi dessa punkter i tur
och ordning utifrin citat frfln "Uni-

versums barn".

Antiintellektualism

Det kanske mest typiska draget i
new age-rorelsen dr fciraktet for
kunskap och bildning. Hur minga
gfrnger harjag inte hort resonemang
i sti l  med 'Jug behover inte laisa
nrigra bocker, allting bara kommer
ti i l  mig". Detta grundar sig pir my-
ten onr att vi redan har all kunskap
inom oss och att allt man behOver
gora air att genom till exempel med-
itation fir kontakt med sitt under-
eller civermedvetna.

Resultatet av denna filosofi blir
en intel lektuel l t  s lo,  okunnig,  ja-
srigande firskock som kan ledas it
vi lket hAll som helst bara gurun zir
t i l lrr ickligt overtygande. I "Univer-

sums barn" iir exemplen tydliga.
"FIos oss har man helt felaktigt

borjat faista alltfor stort avseende
vid boklig bildning, vetenskaplig
forskning, som i miinsklighetens
historia blir t i l l  falska sanninsar."
(s .  52)

"Boklig bildning kvarstir endast
under ett jordeliv. Diirfor dr teore-
tiska kunskaper varken bestiende
eller siirskilt fina, vilket man ofta
tror pfl Jorden." (s. 78)

"Boklig bildning hdjer inte sjii-
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. lens energinivfl. Diir-

I f6r kan en lf,rd per-

J son befinna sig pfl ett
t . mycket lf lgt andligt
'  p lan. (s.  99)

"IJndervisningen i
historia borde ersiit-
tas med astronomi
och futurologi. Den
mlinskliga rasen har
ju inte liirt sig nigot
av histor ien."(s.  109)

"V i  har  mycket
begrzinsade kunska-
per om astronomi.
Sumererna hade bett-
re kiinnedom om him-
lakropparnaredan for
sextusen flr sedan dn
vflrt Arhundrades ast-
ronomer."  (s.  169)

DEN INRE KuNSK,+psfiiaeN

"De motstridiga religiosa 16ror-
na leder till att minga meinniskor
bestdmmer sig for att bcirja lyssna
endast till sin egen, inre rcist. De fflr
direkt kontakt med sin gud, utan
priisten och kyrkors inblandning och
pekpinnar." (s. 15)

"Individer med formiga att kom-
municera med hdgre dimensioner
har en nyckelroll. Aven deras nivfl
varierar. Alltsi mAste man fdrlita
sig pi sin intuition. Det virt hjzirta
seiger 6r rzitt..." (s. l2l)

"Vi skulle fi information frfln
rymden mycket snabbare om fler
mdnniskor kunde agera mottagare.
Den medicinska vetenskapen och
andra discipliner skulle fi uppleva
en enorm utveckling om dOrren till
kosmos slogs upp. En fcirutsrittning
zir alltsfl mottaglighet pi sj [lens niv6.
Detta kan ske med hjalp av hypnos,
efter en kris eller helt enkelt genom
meditation." (s. l l  I)

"Akademikerna har alltfor l:inge
avfiirdat mojligheterna for andlig
information... Den hcijning av den
andliga nivfln som mystiken erhju-

der ger okad kun-
skap." (s.  171)

Luukanen noterar
helt riktigt atr de reli-
gicisa lf,rorna d.r "mot-

stridiga". Men det blir
alla l;iror som mottas
genom inre rdster och
syner. Den inre kun-
skapsv:igen leder till
helt olika resultat och
pistAenden om tillva-
ron. Detta geiller for-
stis dven rymdbud-
skapen som i de flesta
f'all motsriger varan-
dra neir man analyse-
rar dern noggrant. Dir
iterstir bara att anse
vissa medier vara san-

nare dn andra trots att man inte kan
kontrollera p[stiendena.

Den inre kunskapsvdgen kan ald-
rig bygga upp en gemensam verk-
lighetsuppfattning utan att hemfal-
la it religids auktoritetstro. Och re-
ligios auktoritetstro iir aldrig fciren-
lig med demokrati.

Inre roster, visioner och intuitio-
ner fir en naturlig forklaring niir
man forstir det undermedvetnas sdtt
att ge feedback pi vad vi sett, hdrt
och upplevt. Det iterspeglar bara
vir egen kunskap, tro eller fore-
stiillningar. Det kan inte ge ut annat
dn vad som en gflng stoppats in.
Mystiska upplevelser dr helt enkelt
reproduktionsfenomen, for att an-
viinda en term frin religionspsyko-
logen Hjalmar Sund6n.

Med den inre kunskapsveigen
hamnar vi i kaos, godtycke, religios
auktoritetstro och fcirnuftsvidrigt
nonsens.

Den inre kunskapsvligen stran-
dar mdnniskan pi en ode o, separe-
rad frfin verkligheten genom en oce-
an av illusioner. New age-rcirelsens

Det [r mrirkligt att Luukanen,
som har en kikarutbildning i botten,
inte inser det absurda i budskapen.
Skulle hon sjiilv vilja genomgi till
exempel en hjiirtoperation av en lat-
kare som saknade vetenskaplig kun-
skap om mdnniskokroppen och som
i stiillet arbetade utifrAn sin "intui-

tion"? Nrir man fciraktar vetenskap-
lig forskning, kritiskt tdnkande och
bokliisning, hamnar man ofelbart i
anti i ntellektualism och fl ummi shet.

Inre kunskapsviig

Ett gemensamt drag hos new age-
grupperna iir att de foljer den inre
kunskapsvdgen, det vill sziga litar
pi att medier, mystiker och kliirvo-
ajanter med mera ger kunskap om
den yttre verkligheten. Motsatsen
zir den yttre kunskapsvf,gen, alltsfl
vetenskapens modosamma fakta-
samlande. Fakta som alla kan kon-
trollera att de stdmmer.

For Luukanen eir det den inre
vdgen till "kunskap" som g;iller:
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ideologiska grund vilar pi den inre
kunskapsvdgen. Deirmed eir denna
rorelse en kulturfara.

Subjektivism

Det magiska tzinkandet blir en na-
turlig fdljd av new age-rdrelsens
andliga v[rldsbild. Det inneb[r att
var och en mer eller mindre skapar
sin egen v[rld och sociala situation.
En del gir si lflngt att de forklarar
hela tillvaron vara en illusion.

Foljden av det magiska tdnkan-
det blir att handikappade, sjuka, fat-
tiga och ensanlma bara har sig sjal-
va att skylla. De har ju valt sin egen
situation. Detta dr en grym och cy-
nisk vlrldsbild som ocks6 stAr att
finna i exempelvis Livets ords for-
kunnelse. Forscik fcirklara for de
vildtagna och torterade kvinnorna i
det forna Jugoslavien att de med
sina tankar valt sitt ode.

Det blir ocksfl en politiskt passi-
vi serande vzirldsbild. Varfcir forsci-
ka forrindra den sociala och politis-
ka verkligheten neir mdnniskorna
sjrilva har valt att leva i fortryck och
elzinde?

"Om miinniskorna kunde forsti
hur mycket gott eller ont de rir kapa-
bla till enbart med sina tankar, skul-
le de ta dem pi allvar... Tankens
kraft eir det redskap som alla miste
hantera ndr vir fysiska kropp och
vir fysiska tillvaro pfl jorden f,r for-
bi. Men det zir inte helt kitt att forsti
att till och med rniljon d[r vi di
befinner oss kan foruindras med vir
tankes kraft." (s. 48-49)

" Alla svirigheter och allt lidande
kan overvinnas om vi teinker pi att
vi sj[lva gjort upp planen for virt
liv... Livet iir alltid rzittvist. Var och
en fir vad den fortjiinar... Drirfor eir
mdnniskoodena sfl olika varandra.
Diirfor fods somliga med handikapp,
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andra med en silversked i munnen."
(s. 73, 74 och 50)

"Det vi iir overtygade om skall
ske, det kommer vi ocksfl att fi
uppleva. Pi siitt och vis skapar vi
med vira tankar, vflr vilja och vflr
tro de situationer vi hamnat i..." (s.
te)

Fortiningssyndrom

New age-rdrelsens viirldsbild eir en
senkommen gren av den gamla
gnostiska vrirldsbilden. Inom gnos-
ticismen ansig man, som de flesta
nutida ockultister, att den fysiska
tillvaron 6r ond eller syndig. Sflle-
des giiller det att utvecklas andligt
och kimna de fysiska behoven bak-
om sig. Resultatet av denna filosofi
blir skuldkzinsla och riidsla fcir det
fysiska, for jordisk njutning. I stiil-
let fdrsoker man t[nka positivt, vara
fin och andlig dven om man inte
kdnner sfl inombords. I{ela det hzir
tdnkandet brukar jag beniimna fcir-
finingssyndromet, alltsi en ndrmast
sjuklig reidsla for aggressivitet, sex-
ualitet, sensualitet och det jordiska.

Luukanen nf,mner ett typiskt ex-
empel, reidslan fcir den svarta fdrgen
i kliidval. Morka frirger och svart
har traditionellt associerats med det
fysiska, jordiska, allts6 eir det nega-
tivt. Samma filosofi praktiserades i
kontaktpersonen Sten Lindgrens
grupp Intergal akti ska Federationen.
Forfattaren Anders Dahl skriver
upplysande i sin bok "Uppstindel-

sen frin tefatssekten" om Sten Lind-
grens instrillning till fdrgerna svart
och rcitt : "Dessa feirgkombinationer
drog till sig negativa, svarta ockulta
vibrationer som motarbetade Bro-
dernas planer pi jorden." (s. 63)

Luukanens bok genomsyras av
stiindiga hot om hur det kommer att
gfl for den som inte blir andlig, som

inte formflr rena sina vibrationer.
Det rir det traditionella knepet som
religiosa i alla tider anviint for att
skrdmma meinniskor till att godta
livsfientliga, vidskepliga fdrestlill-
nlngar.

Niirmast parodiskt blir det ndr
Luukanen forklarar att forsta steget
i andlig utveckling iir att man slutar
kritisera andra. Hela hennes bok zir
nzimligen en vildsam kritik av dem
som dr skeptiker eller oandliga.

Luukanen talar visserligen inte
om kritikdemoner, likt Livets ord,
men steget dit ar inte lflngt i hennes
viirldsbild. Men kritik dr en del av
det vetenskapl i ga arbets s aittet. Utan
kritik kan inte det som iir felaktiet
riittas till.

Nigra exempel ur "universums

barn":
"Fdrgerna pir vira kkider speglar

vir andlighet just di... Klara fiirger
hojer cellernas vibrationsnivi och
borde alltsi prioriteras... Neir vi 6r
lyckliga och glada tar vi ogrirna pe
oss svart... Svart kan anses som en
icke- fz i rg . "  (s .71)

"De individer soln helt noncha-
lerat andlighet och helhetens dimen-
sioner kommer bittert att ffl frngra
att de inte rannsakade sig sj[lva
medan tid var." (s. 87)

"Det forsta tecknet p[ utveckling
eir att man slutar kritisera andra." (s.
1 0 1 )

Nigot exempel pi den traditio-
nella sexualfientligheten harj ag inte
funnit i "Universums barn". Lustigt
nog skriver Luukanen istzillet att
"den som inte tolererar vissa sexu-
ella beteendemcinster kommer sj eilv
att i nigot av sina liv tillhora en
sexuell minoritet." (s. 154-155)

Det rir gliidjande att se ett litet
stzink av fornuft och humanitet dven
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hos Rauni-Leena Luukanen. Sexu-
alitet - och speciellt homosexuella
personer - brukar annars repre-
sentera ondska inom nyandlighe-
ten.

Fascism

Ocksri niir det giiller forestfillningar
utanfor vf,ra demokratiska princi-
per finns det flera tydliga exernpel i
Luukanens bok:

"Vi har nfltt fram till en punkt drir
universum kommer att ingripa i
mdnniskos l r ik te ts
framtid med fast
hand. Miinniskorna
har sjunkit sir djupt
att de inte kingre
kan ta sig upp utan
hj i i lp."  (s.  18)

"...krig och hzin-
delser som gflr stick
i striv mot Jordens
overgr ipande ut-
veckl ing piskyn-
dar faktiskt mdn-
niskoslr iktets ut-
veckling." (s. 65)

"Nf,r planetens
utvecklingsprocess
har nfltt ett stadium
ddrdess vibrations-
frekven s bor j  at
oka, kommer stora
forzindr ingar at t
ske... De individer
som inte kan folja
med kommer att
forintas." (s. 94)

"Den gamla meinskliga rasen
miste bort innan en ny ras och en ny
tid kan ta plats pi jordklotet." (s.
124)

Jag har i ehkilliga artiklar visat
hur totaliteira och fascistoida fcire-
strillningar presenteras inom new
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age-rdrelsens ram, Ovanstflende ci-
tat dr bara nflgra exempel pi ton-
gAngar som kzlnns igen frfln 30-
talets Tyskland. Muinniskorna kan
inte reda ut sina egna problem. Det
krdvs en "fast hand" eller en stark
ledare, i det hiir fallet frfln rymden,
fcir att skapa ordning.

" . . . negativa energier och destruk-
tiva individer" (s. 16) kommer att
rensas ut eller forintas. Av boke,n
forstir man att destruktiva indivi-
der tir till exempel alla som inte rir
andliga, det vill seiga bland annat

overtecknad. PA I 930-talet kallades
detta "den slutgiltiga losningen".
Man fflr tacka att Luukanen inte
som si minga andra nyandliga le-
dare pekar utjudarna, dven om det
indirekt kan avlisas i budskapet.
Judarna betraktas j u alltid som oand-
liga och materialistiska. "Endast de
som har fdrstfltt att utveckla sin and-

lighet kommer att dverleva och ffl
hjdlp", talar ju sitt tydliga sprf,k.
(s.83-84)

Luukanen och tidsandan
"Universums barn" f,r en synnerli-
gen obehaglig bok, ljusir frin hu-
manitet och sunt fcirnuft. Det stdn-
diga pratet om kiirlek i boken f6r en
besk efiersmak med de regelbundet
irterupprepade hoten rnot oliktdn-
kande.

Rauni-Leena Luukanen rir en
katastrof for den seriosa nordiska
ufologin. En stor del av skulden fir
dock l[ggas pfl bokforlaget Trevi
som genom att pistfl att "Univer-

sums barn" rir serios litteratur gor
begreppet vetenskap till ett skrimt.
Skall man ge ut denna typ av littera-
tur bor man fltminstone frAn forla-
gets sida presentera den for vad den
iir - en del av dagens nyandlighet.

De bocker Luukanen skrivit vim-
lar av felaktigheter och myter. Det
tir ett sisyfosarbete att forsoka reda
ut vad som eir fakta och fantasi i
denna sagolika blandning. Hennes
bocker priiglas av en hysteriskt reli-
gios domedagsstdmning och ndr-
mast paranoida forestrillningar om
kritiker och skeptiker inom UFO-
rcirelsen. Rauni-Leena Luukanens
id6er 6r ett tragiskt exempel pi den
rfldande tidsandan med antiintellek-
tualism, ockultism och niirmast fas-
cistoida vdrderingar.

Slutligen kan jag inte l6ta bli att
pipeka att om nu nflgra rymdmiin-
niskor verkligen kommer hit och
har de lsikter som presenteras i
Luukanens bocker sfl har jag ett
budskap till rymdmzinniskorna:

-Ak hem!
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