Manniskosyn
Det d.rinte ovanligt att i nutida mysticism trlffa pi en minniskosyn som ir bide
forildrad och inhuman. Vi har tidigare i For-rcverr (nr 411992) refereratde ri.d som
New Age-terapeutenKristina'W'ennergrenger till misshandladekvinnor i sin bok
"Din
Uttrych, dengamla tidcnssiitt att tiinka:
kravlcisakarlek till honom hj:ilper dig
att komma ur det. Dina negativaklnslor deremot kan fr er bida an varaf}.ngnaresren
"
av era liv. ..
New Age-varianten av reinkarnationsleran bar ocla5.ofta priigel av en hj:inlcis syn
"karmalagen"
inneber nimligen att man blivit fodd till

pi medmlnniskor. Den s k

det liv som man gjon sig ftinjant av i tidigare liv. Handikapp och andra olyckliga
"karmaiagen"
omstdndigheter i livet 1r enligt
den drabbadeseget fel.
Man skulle kanskekunna sedessaexempel pi hjanloshet som enstaka<ivenramp
av ett slag som finns inom de flesta isiktsriktningar. Men s5.enkelt Ir det inte. New
Age dr nlmligen starkt pr:iglad av en rnagisk verldsbild, enligt vilken allt henger
samman och har en mening, och var och en genom sin vilja och kraft - eller brist pi
kraft - bestimmer sitt eget <ide.Det 1r dessaforestallningar som ligger bakom alla
de kraftigt civerdrivnaftirestd.llningarnaom hur alia slagssjukdomar skulle kunna
bewingasmed viljan.
Tron pi denna oerhcirdakraft har en balaida: I)en som blir sjuk eller farrig har
enbart sig sjd"lvatt skylla. Skuldbelaggningenoch den inhumana md.nniskosynen
dr

Folkuiitten

en direkt foljd av centrala fc;restillningar inom New Age.
Men mysticismen d.rmotsdgelsefull.Det forekommer ocksi leror som lamnar
mycket litet civertill den enskildeseget bestd.mmande.Kan man tinka sig.en mer
"mekanistisk"
mdnniskosyntn astrologins,der varje mdnniskaspersonligheranses
gi att berdkna med hjalp av matematiska formler, si. snart ftidelsedatum och
f<idelseonar kanda?Utrymmet fiir varjemdnniskaatt sjdlvbestd.mma
sin framtid blir
i minga varianter av astrologin mycket begrinsat.
Med sina overdrifter it bida hill stir den magiskavdrldsbilden i vdgen for en
realistiskuppfattning om den enskildaminniskans kraft. Att befria mlnniskor fri.n
vidskepeisernaswingstroja ar darftir oci<si ett sd.ttatt frigcirad.erasformiga att sryra
sina egna liv. Fcjrstaftirutsittningen f<tratt kunna piverka verkligheten ir arr man
inte ftirlorar kontakten med den.
Har inte New Age blivit ganska
dersrigenvid det har laget?
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