MellanOftedalochApollo
av ChristerHedin
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Om vidskepelse
forvetenskaplig
kladnad
New Age dr ett typiskt uttryck for
det andliga klimatet i dagens
Sverige.Det iir en samlingsbeteckning for enradfdreteelsermedoklara konturer men med fast och klart
urskiljbar kf,rna. Det iir en tankestromningsomfrtimsttillhdr religionens omride. Problemetzir dock
att fdretreidarefor New Age med
f6rkiirlek flberoparvetenskapsom
stdd for sin tro och giirnauttrycker
sina tankar i ett sprik som heimtats
frfln vetenskapen.Som vanlig vidskepelseskiljer sig inte New Age
frin annan 6vertro, men den blir
foniidisk genomsinpretentiosahlinvisning till modernaforskningsresultat.De bakomliggandeorsakerna diskuterasi dennaartikel,somdr
en utvidgad version av ett Obs-inslag frin i mars 1997.
TrotsnamnetinnehfillerNew Age
en rad gamlatankarsomiter harffltt
liv underde senastetjugo iren. Orsakernatill dettakanvaraflera.Fdrst
kanskemanbor pipeka att intresset
statistisktsettlir oj Zimntfdrdelatover
New
landetoch samhiillsklasserna.
som
rir
ett
storstadsfenomen
Age
grupper
av v[lutbilattraherarvissa
dade.Eftersom dessahar stort inflytande over mediernaoch debatten kan intressette sig storre6n vad
det zir.Olav Hammerheivdardock i
sin nyligenutgivnabok Pfl spaning
efter helheten.New Age - en ny
pfl annanplats
folktro? (recenseras
i dettanummerav Folkvett)attdenna tankestromningnumerakan betraktassomvflr st6rstareligion.Vad
rir det som gor den sfl lockande?

A
T

Teknikochromantik
New Age framtrridersomenbojelse
fdr det ockultai olika skepnaderoch
tycks i detta avseendevara en romantisk reaktion pi fornuftstron
under 1960- och 7O-talen.Det dr
mdjligt att historienfoljer en pendelrorelse,dven om den inte kan
beskrivasmed begreppentes och
antites som overgflr i en syntes.
Hegel har beskylltsfor att omfatta
denna forestiillningmen han avvisar den som "ett livlost schema".
Der rir zindflmojligt att en tid blir si
prliglad av vissaforestrillningaratt
nristaskedeuppvisaren reaktion.
Den starkatronpi tekniskoch social ingenjorskonstmed rationella
forteckenskulledfl ha slagitover i
en romantiskperiod med k[nslan
som dominerandesjiilsfdrmdgenhet.
En svagtendensi denriktningen
kan sedanforstuirkasav mediernas
intresse.Inom mediernahardetfunnitshanfordaochokritiskamegafoner fdr New Age-id6erna.Pfl:detta
omride har speglandetalltid gfltt
fdre granskandet.Det kan finnas
flera skAldll detta.Journalisterkan
lockasav detspektakukira.Uri Geller fick en ging stort utrymme i
public service-televisionen.
Mflnga
j ournalisterharenallmrintsamhlllsinriktad utbildning.Den kan vara
pr[glad av positivistiskametoder.
unNrir dessabdrjadeifrflgasf,ttas
der 1970-taletblev det liitt att kana
6ver i motsattadiket ochavsdgasig
alla krav pfl sansoch fornuft i bemetodomningenav vetenskapliga
der och forskningsresultat.

teratur.Anhiingarnasamlaspi egna
caf6er.Dyrbarakurserkir ut shamanensteknik och vzigentill det inre
jaget. Lonsamhetenvisar sig ocksfl
i att New Age har ansettsvara veirt
en mf,ssa- eller flera. Pi sfldana
utstrillningarsamlasallt vad branschenkan erbjuda av overtro och
undermedel.Mediernalever i symbios med dessakommersiellakrafter. De ger hiixor och shamanerextra reklam fdr att sjiilva gora fdrtj[nst.
Det sunda fornuftet iir mf,nniskans absolutbzistavapeni kampen
for tillvaron. Det har hj[lpt oss att
underlzitta
fdrsdrjningen,min skali dandet och ffl bukt med dddliga
sjukdomar.Utan stdd av det sunda
f6rnuftets omddme och slutledningsfdrmflga rir mzinskligheten
hjiilplds mot alla de makter som
hotarlivet och utvecklingenmot en
driigligareexistensfor fattiga och
pligade. Hur kan detkomma sig att
de som har fitt stora ekonomiska
fdrmflner genom sunt f6rnuft och
rationellt trinkandesedanfrivilligt
vf,ndersig till vidskepelseoch forvirradefantasier?Hurkan detosunda ofdrnuftet som New Age representerarviickasfrstortintresse?Det
kanberopfl att miinniskaninte nojer
sig med att leva av fornuftet allena
och att en alltfdr fdrnuftig tillvaro
skaparnya behov.

Ldngtanefterlivsnjutning

Den tyskefilosofenFriedrichNietzsche(1844 - 1900)hiivdadei sin
bok om den antika tragedin, som
utgavspfl tyska IB72 och forelig i
Kommersiellakrafter har ocksi svensk6versdttningmed titeln Traforstiirkt tendensernafor att kunna gedinsfodelseltr 1902,att den greutnytdadem.Det finns alltid fram- kiska tragedinsuppstodgenom att
syntaforetagaresom vill sli mynt tvfl elementsmiiltesamman.Dessa
av ett mode. Vattumannensbok- elementkallar han det apolliniska
handelsiiljersiirskildNew Age-lit- och det dionvsiska.Tvfl eudar stir
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som symbolerfor dessadrifter hos
m[nniskan.Arvet frin Apollo prAglas av fornuft och klarhet,sansoch
klok bedomning.Det dionysiska[r
den extatiska livsnjutningen som
driver miinniskan till orgiastisk
driftsutlevelse.

terltindska samhiillet priiglas av
apollinskavdrderingar.

regel entusiastisktinstrimmai. Det
finns ingen d6d materia.Hela verklighetenutgdrenlevandeorganism.
JamesLovelocks Gaia-hypotes[r
sannolikt inte skapad for att tillfredsstiillaNew Age-intressenmen
kan iindi tjiina dem.Lovelocksbok
heter i svenskcivers[ttningGaia i
PlanetenJordenoch utkom 1991.

Stiimmerdettai dagensSverige?
Ar det dionysiskanumeraunderordnateller utplinat i virt land?Pi
den frigan kan man svarabide ja
och nej. Det finns kvar en kingtan
Detta utveckladestill en allmein efterupplevelserav detkiinslostarforestiillningom mrinniskanslivs- ka och hiimningslOsa,
men respekhflllning.Det godalivet bordeprag- ten for fdrnuftet lir sfl stor att man
Enligt dennaiirjordenoch allade
las av en balansmellan det apolli- inte alltid vill erkdnnaden och kan livsyttringar som forekommer diir
niska och det dionysiska, alltsfl nrimnadenvid sitt reittanamn.Man en superorganismmed sjiilvreglemellan den besinningsfullaklarsy- vigar inte oppetvisa bort fornuftet rande formflga.Gaia utgor ett syslivs- utan miste ge sken av vetenskap- tem somgenomJordenshistoriahar
nen och den besinningsldsa
Vristerlighet ocksi flt orgiernai extatisk reglerattemperaturengenomatt lei
njutningen.Utvecklingen
landethar spflratur, menadeNietz- h[nryckning. Si kan New Age-r6- vandeorganismerpflverkatatmosfdren sfl att temperaturenblivit den
sche.Herakleitosvar enligt honom relsernaspopularitetforklaras.
"balanserade"mdnniskan.
for systemetbiista.Lovelocks teori
densista
New Age-rorelserutnyttjar beHans liv priigladesav en sundbapi ett 6r inte accepteradi storreutstrdckhovet av kiinsloupplevelser
lans mellan det "sunda fornuftet" sdttsomskallkunnaaccepteras
ock- ning bland forskare av facket men
och den "osunda hiimningsldshe- s&inom apollinskakretsar.Minga kan ge stimulerandeimpulser till
ten". Sedangick det utfor genom anhtingarehar akademiskutbild- den som redan bestrimtsig for en
smflsintabesinningsprofetersom ning. Vetenskapenflberopassom holistisksyn pi tillvaron.Di spelar
Sokratesoch Platon.Alla har blivit stodeller stundomsomupphovtill desshypotetiskakaraktriren underi Vlstersi kloka och behzirskade
id6erna.For att det hela skall gi ordnadroll.
landet att vi forlorat f6rmflgan att ihop miste vetenskapsbegreppet
Hzir ser man ocksi hur tacksamt
leva.Apollo har besegratDionysos definieras pe deras
egna villkor. det iir att anknytatill indiska tradiochddrmedberovatossett fullOdigt Det ledertill missforstind
ochoklara tioner.Diir hardjur och vdxteralltid
och harmonisktliv.
griinsdragningar.Den form av ve- vdrderatshdgt eftersomde [r bzirare
Dessabegreppharsedananvdnts tenskapsom New Age kan stddja av det biologiskalivet. Jainismens
av andrafdr att beskrivatendenseri sig pi iir inte grundadpi sunt for- ahimsa-ideal,sominspireradeGandolika kulturer. Den amerikanska nuft. Detta framtr[der pfl olika siitt hi till en kamp utan vflld, har gjort
kulturantropologenRuth Benedict inom den krirnaav tankegodssom det till en meningsfull livsuppgift
(1887- 1948)gjordeen itskillnad fcirenarolika New Age-rorelser.
fdr munkar att undvika allt dodanmellan olika kulturmdnster, som
de. Det forverkligasgenom att de
med
termer.
betecknades Nietzsches
sopar vrigen framfdr sig och silar
Allt
hr
en
dndamAlsenlig
andningsluften,allt fdr att inte ddda
Hennesbok Kulturmdnster utgavs
1934och forelflgi svenskoversdtt- helhet
osynligavarelser.En sfldanrespekt
for mikroskopiskavarelserkan visning tr 1949.Ett apollinsktkulturNew Age dr en rdrelsemed oklara
serligen verka imponerande,men
monster har som frlmsta kinnegrrinsermen det utesluterinte att
ocksi skymma det ofrinkomliga
teckenen striingkontroll av kdnsloden priiglas av vissacentralatanansvaretfdr mf,nniskorsom samtilivet. I det dionysiskafir kdnslorna
kar. Den fdrsta kan man kalla hodigt lider av sjukdomaroch ddr av
dziremotkomma till utlopp i mer
lism. Allt existerandedr en enhet.
mindre
extatiska
eruptioner.
svllt.
eller
Friedrich von Schelling(Ill5
Ruth Benedict beskriver i forsta
Frin Indien hiimtadeocksflHer1854)uttrycktesin romantiskahelmen menaratt
handhelasamheillen
pi tillvaronmedorden"na- manHesseinspirationtill sin roman
hetssyn
individerna alltid priiglas av det
turendr omedvetenandeochanden Siddharta.Den utkom redan 1922
kulturmdnstersom utmf,rkersammedvetennatur". SAdanaforrnule- men har sedaninspireratmflngal[hZillet.Ocksi hon menaratt detvtisringar kan New Age-anh[ngarei saretill liingtanefterupplevelserav
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mrissigaupplevelserdr garantinfor sin tro pfl reinkarnation.Andra beldranssanningoch individensand- skriverupplevelseri foregiendeliv.
liga mognad.Reinkarnationsldran Det Zirdock alltid miinskligaliv de
garanterarbeloning i ntlstaliv till har levt och mdnskliga liv de ser
trogna men mindre framgingsrika fram emot. Argumentenfdr denna
tro dr vanligen att "livet inte kan
anhdngare.
utplinas" och att "mdnniskaninte
Dennaform av reinkarnationsl[hinner mogna under ett enda liv".
ra omfattade ocksfl kyrkofadern
Pfl sfl s[tt eir det en v[sterldndsk,
Origenes(somdogir 250)underen
pedagogiskreinkarnationslf,ra,
avdel av sitt liv. Nutida anhiingareav
passadfdr vir kingtan efter fortsatt
lziranhar diirfor hiivdat att reinkarexistensrespekt och avkliidd alla
urnationeningicki kristendomens
skrrimmandevedergiillningsaspektsprungligaforkunnelsemen senare
er.
fdrkviivdes av kyrkan. Det tir ett
Livetsofdrst6rbarhet
Holismeninnebtiratt universum
missvisandepflstiende eftersom
Frin dennahelhetssynkanmanhiir- Origenesredan under sin levnad uppfattassom en organismdiir allt
ledaandradragmed indisk anknyt- representerade
endast en utveck- ;ir levande och besjiilat. Naturen
ning. Livets enhetuppfattasunge- lingslinje i den kristnatraditionen. tolkasefter biologiskaforebilder.I
feirsomenerginsoforstorbarhet.Liv Dettatir ett exempelpfl de anstrf,ng- biolo gin anvdndsofta iindamilsf6rkan inte utplfinas,bara rindra ge- ningar som gdrs for att forenabib- klaringar.Vi kan srigaatt mdnnisstalt.Av det fdljer tron pi reinkar- lisk och indisk religion. Det finns kan har galla for att bryta ned fettet
nationsom inom New Age innebiir minga somanserattJesusundersin i fodan. Det fdrutsdtteratt naturen
att mdnniskorflterfddstill allt mer ungdom (de okiinda flren mellan dr genomtlinktoch viljestyrd. Allt
upplystavarelser.Liiran om flterfo- tolv och trettio irs ilder) miste ha som skerhar ett syfte.Det finns en
delsenhar inte den vedergiillnings- besoktIndien.Andrahrivdartill och djupare vishet i tillvaron som vi
funktion som i de indiska religio- medatthanoverlevdekorsftistelsen miste upptAckaoch dra slutsatser
"pedagonerna.Den liknar mer en
och begavsig till Kashmir dlir han av. Detta leder till att slumpenoch
gisk" reinkarnationsliirasom fdre- dog vid hog ilder. Gravenkan be- verkandeorsaker,som ligger fore i
under skfrdasi Kashmir.Dennateori fick tiden,avvisas.Allt som skermiste
kommit i Medelhavsomrfldet
antikeninom olika former av gnos- docken kntickdi enjapanansflgsig vara bra for nflgot. Vet vi det inte
ticism.Gnostikernadeladein mf,n- ha funnit Jesugrav i Japan,drirhan kan vi spekulera.Om en viixt har
niskornai grupperefterderasandli- levt till han blev I20 ar,,allt enligt njurformadebladkandetberopi att
"materialisga potential.Nigra var
den hjiilper mot njursjukdomar.
inskriptionenpi gravstenen.
"sjeilsliga"
och slutligen
ter", andra
Blomman har inte gul fdrg utan orI dageirltiranomreinkarnationen
fannsdet en hogstagrupp som kalsak.Kanskehjiilperdenmot gulsot.
accepteradav stora grupper som
ladespneumatikereller andliga.
Dennatyp av homeopatiskaassocipiverkatsavNew Age.De talarofta
M[nniskan skullefdrverk]igaden orn karmaslag och mdnniskansan- ationerhiimtarntiringfrin foresffillutvecklinghon var mziktigmen for svarfdr sinahandlingar.Men de ser ningenom naturensomett levande
med avde bida forsta gruppernasatteden i forsta hand flterfodelsensom en vdsen.Miinniskanhandlar
Univissa
syften.
for
att
uppnfl
sikt,
naturligautrustningenetttak.Deras mdjlighettill andligutvecklingoch
pi
avsikt
samma
sdtt
en
versum
har
beldningvar att i niistaliv stigatill fdriidling.I det avseendet
anknyter
med allt.
en hdgregrupp.Pi detta sdttfanns de till gnosticismen
och denteosofi
det inslag av kastvdsendetocksi i som forkunnadesi Europaav MaGenomdettasYstem dameBlavatskyoch andra"ambas- Fdrment
gnosticismen.
ighet
vetenskapl
kunde man f6rklara att vissa var sadorer"fdr indiskalzirorundersluoemottagligafor gnostikernasfor- tet av forra irhundradet. Det fore- Detta h[nger sammanmed det ankunnelse.Andraville upplevaextas kommeratt skfidespelare
och artis- dra drageti New Age: Den ytterst
men lyckadesinte. Det iir ett hirt ter inom populiirmusikenframtrei- spekulativasynen pe sanningoch
slag for den som anseratt k[nslo- der i veckopressen
och berrittarom verklighet.Vetenskapeniberopas

helhet.Huvudpersonen
existensens
i olika ltiror och
mening
livets
soker
finner den i upplevelsenav enhetstanken.Allt [r ett och forenasge"insida" som kan
nom en andlig
kallas brahman eller viirldssjiilen.
i
Det eirtankar som presenterades
Europavid slutetav 1700-taletoch
fick starkt gensvarfrfln romantiska
filosofer under 1800-talet.Bide
Schellingoch Schopenhauerrojer
ett inflytandefrfln indiska tankar.
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stiindigtmensanningskravenligger
ljusir ifrin vad somtilliimpasinom
I stortsett
denvanligavetenskapen.
kan man siiga att allt som ?ironskvlrt ochtilltalandeocksi mflstevara
sant.Universumdr en besjiiladoch
fulliindad organismdzirallt iir ordnat till det biista.Vad som iir bra
mflstediirfor ocksfl vara verkligt. I
ett av de medeltida gudsbevisen
hlivdadesatt Gud miste existera,
eftersomGud iir fullkomlig och det
mflstevara brittreatt existeradn att
inte gora det. Detta zir en modern
variant av samma tankegflng.Om
allt i universumf,r fullkomligt mflsverkligt. Vill
te det dnskveirdavara
nigon ifrflgas[ttadettaliggerbevisbordanhos tvivlaren.
Pi sfl suitthar vi kommit lingt
frin Descartesprincip att tvivla pfl
kan beviallt somintemedszikerhet
sasvarasant.Vetandetmflsteenligt
honom vila pi fast grund. Om vi
utgflr frin osdkra fdrutsrittningar
vilar kunskapensbyggnad pi ett
ostadigtoch opfllitligt fundament.
Dettabekymrarinte foretrzidarefbr
New Age. Derasupplevelseav universumsfullkomlighetger en berusande lyckokrinsla, som inte har
mycket med sunt fdrnuft att gdra.
De talar gdrnaom sanningmen di
med en egen innebdrd.Ldsryckta
citat frfln en tlnkare som Kierkegaardkan iberopastill stdd. Hans
yttrande om subjektiviteten som
sanningentycks legitimera pist6enden som sannautan att de kan
forenasmed andra sanningareller
bekriiftasgenomandrai akttagelser.
Inom New Age lanserashalsbrytandehypoteserom kropp och sjtil,
hiilsa och sjukdom,himlakropparna och universum.Alla gaparhlni teofort infdr det fantasieggande
rierna.De giillersomsannasi liinge
ingenmed fullkomlig siikerhetkan
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bevisamotsatsen.Empirisk vetenskapnir aldrig liingre iin till
sannolikhetoch rivenom den rir
klar och entydig kan tvivlaren
alltid kriiva dnnustdrresdkerhet.
Det spelrumsomiterstflr ger anheingaren
avenorimlig teori mojlighetatthflllafastvid sintestills
nigon harbevisatmotsatsenoch
eftersom bindandebevis inte
existerarsi kommerOnskedrommarnaaldrigattbehovaoverges.
New Age lever av medvetnaeller omedvetna"livsl6gner",och
om doktor Relling i Ibsensdrama Vildandenharrrittlir livslognen ett livsvillkor. I frflga om
New Age tycks doktor Rellings
pistiende inte saknaberiittigande.

som sundafornuftet siigeratt man inte
skall anvdndadet pfl) si kan man lndfl
hiivdaatt maninte bivat nflgotom framtiden.Och det gir inte.

Egetvetenskapsbeg
repp

Detta motiveras stundom genom en
missvisandebeskrivningav vetenskapligt arbete.New Age-anhiingarekan
hzinvisatill Karl Popperoch hanstankar om det subjektivainslageti forskarenshypotesbildning.Men dettagiiller
inteprdvningenav hypoteserna.
Forskning blir framgflngsrik om hypotesbildningendr fri och fantasifullmedan
provningenav hypotesernadr hird och
noggrann. Dessa betingar varandra.
Forskarenkan eller bdr vara obundeni
sinaspekulationerniir hypotesernaskapas. Sedanskall prdvningen av dem
vara desto mer hdnsynslos.Fantasin
Frigan om amalgametsfar- garanteraratt alla mojligheterbeaktas.
ligheterbjuderett typisktexem- Det mest ovdntadekan vara det rdtta,
pel.Anhdngareav New Age bru- men det behdverinte vara riktigare iin
kar vara motstindare till vissa det niirmastvdntade.
behandlingsmetodersom anses
I New Age uirdet tvd.rtom.Man har
vara onaturliga.Till dessahor i
ett
mycket begrZinsatantal teorier om
forstahandneuroleptika.Det eir
ett arv frfln viinstervflgensom verkligheten.De bygger pfl grundtanhiivdade att neuroleptika eir ett karna om tillvarons enhet och eindasiitt att sovaned den flngestsom mfllsenlighet.Det gdr att man g[rna
kapitalismenskapadeoch sam- hiivdar psykiska orsaker till fysiska
tidigt gdrapillerfabrikantenfor- sjukdomar.Sidana teorierbekrfiftardet
mdgen.Amalgamiir kvicksilver djupasambandetmellan tillvaronsdeoch eftersom det [r farligt for lar. Niir man prcivar dem stiiller man
miinniskans[ kan det vara far- inga krav alls. Di giiller tesenatt det
ligt att anvrindai tiinderna.Hzir b[sta dr sant tills nigon har bevisat
giiller det att samlaoch studera motsatsen.Som f6rsvar f6r dennaindata,for attni denst6rstasanno- stiillningkan man heinvisatill tidigare
likheten. Om man bara hzivdar misstagi vetenskapenshistoria. Man
hypotesprdvning
att amalgammiste ansesvera kan ocksi forkasta
"positivism" och uttala
som
utslag
av
farli gt tills amalgamanhringarna
med fullst[ndig visshethar be- sin anslutningtill andravetenskapliga
ideal, grirnasammanfattadeunder bevisat motsatsenkan man inte f[
"hermeneutiskametoannat iin riitt. Det gflr inte att teckningarsom
bevisanigot sidant.Skulleman der". Bakom sidanadeklarationerd6lkunnavisaatt detintehar skadat jer sig ofta en fullst[ndig okunnighet
nigon hittills (annatiin de man om bida dessabegreppoch en Onskan
vet dr klinsliga och alla andra att slippakrav pi klarsynt kontroll.

Vetenskappe nya vaigar.Den togs
New Age uppriitthiller tron pi
sin samstiimmighetmed vetenska- till intiikt for pistienden om natupen genom medvetnaeller omed- rensoordning.Allt kanhiinda.Inget
vetna feltolkningarav svirtolkade kan forutses.Avg6randeblir natuoch svflrfdrstieligateorieri modern rensegenvilja.
naturvetenskap.Einsteinsrelativitetsteori, kvantfysikens modeller,
Universum kunde diirigenom
och
Bohrs komplementaritetsteori
den modernakaosforskningenkan beskrivassom en organism med
alla missuppfattas
ochNew Age har sjiilvstiindigoch oberiikneligvilja.
tog
inte forsuttit nflgra tillfillen. S[r- Humanisterochsamhiillsvetare
skilt populZirthar det varit att htinvi- detta till intiikt for pflstflendenom
satill Bohrskomplementaritetsteo- en allmzinindeterminism.Inget zir
ri. TV gjorde redanunder 7O-talet forutbestuimteller forutsligbart. I
program med kiinda personersom Uppsala anordnadesen s[rskild
"Kaosfestival" som skulle bli det
intresseratsig for denmodernafysiken. De medverkadehlnvisade till symboliskauttrycketfdr segernover
Det spegBohr och Heisenbergfor att legiti- tillvaronslagbundenhet.
mera en oppenhetmot det ockulta. lar ett komplex och en rridslafor
metoder.Fdrst
Bohr ansigs ha visat att det inte naturvetenskapens
hade
man
med
termer
som "hermeefterfinns nigon szikerkunskap
som motsatsenalltid iir lika sann. neutiskmetod"hiivdatattsamhiillsEtt drdml[ge fdr den som vill ifrfl- vetarnainte skall hdrmanaturvetargasiittadet sundafornuftet.Heisen- nassokandeefter miitbarhet.Sedan
bergs oslkerhetsrelationtolkades skullemanlindi tryckatill naturvesom ett pflstiendeom allmrin osi- tarnagenomatt avfeirdaall lagbunkerhet i fysikaliska forskningsre- denhetgenomhiinvisningartill naturens"kaos".
sultat.

Kaosoch kosmos
Kaosforskningengav ny niiring flt
spekulationerom omojlighetenatt
fdrutsiigaframtidahiindelseri naturen.
Under 1980-taletborjadefysiker
intresserasigfdr sldanaf6rlopp som
var sv6.raattbed6maeftersommycket smi avvikelseri ett ursprungsskede for ooverblickbara konsekvenserislutfasenav denstuderade
processen.Detta kallades oegentIigt "kaos", men det var inte frflga
om nigot kaosi naturen,bara i vAr
fdrmiga till beriikningarav natuDen amerikanskeverensskeenden.
J. Gleick uttenskapsjournalisten
gav ir 1988en standardboki zimnet
som pfl svenskabar titeln Kaos:
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Mflnga journalisterblev gripna
av de nya signalernaoch fysiker
som David Bohm och Paul Davies
fdrekom flitigt i svenskamedier.
Men det var inte vetenskapsjournalisterna som lanseradedem, utan
medarbetarepi kultursidor eller
nyhetsredaktioner.
SvenskaDagbladet intog en srirstzillninggenom I
dag-sidan,som hadetill uppgift att
spegla moderna livsiskidningar.
H[nvisningarna till modern fysik
itergavs dlr viilvilligt och okritiskt.

Egoistisk
upplevelsemoral

Det tredjedrageti New Age dr den
ogeneradesjiilvupptagenheten.
De
gamlareligionernavill inspirerasina
anhringareatt leva ett hederligt och
klirleksfullt till medmzinniskans
diinst. Det uirett socialt ideal som
kreiverosjiilviskhetoch forsakelse.
Inom New Age iir milet begriinsat
till individensegnaupplevelser.Det
tir ett asocialtideal som forhiirligar
dennavelskfldandenjutningen.F6rr
hette det "Alska din ndsta". Inom
New Age gZillerregeln "Alska dig
sjrilv". Livet skall berikas genom
Under dennatid framtrliddeock- framging i aff[rer eller angenf,ma
si en rad fdrfattaremedbockersom upplevelser,demi sedankallasforforenadedennya fysiken med reli- sjunkandei j agetellerextatiskasj[lsgi6s mystik. Titeln pfl Fritjov Ca- fiirder.
Den riktige shamanenhos
pras FysikensTao (1975) vittnar sameroch indianerlevdeett pflfresom detta.Gary Zukav skreven bok tande och uppoffrandeliv i stamsom utkom pi svenska1981med mens tj[nst. Den modernashamatiteln De dansandeWu Li-mdstar- nen dr en egotrippadextatiker.
na. En oversikt6ver den moderna
Pi dennapunkt bdr man kanske
fysiken.Textenpi baksidanframhflllerdenOppenhet
mot detoverna- lindi infoga en reservation.Fr&n
turliga som kisarna formodligen foretriidaref6rNew Age brukarman
mest attraheradesav. Drir sti.r det hiivdaatt det ocksflfinns ett socialt
bland annat att "vert irhundrades drag i verksamheten.Minga trottfysiker har i allt h6gregrad borjat narpi att baravrintapfl sinaextatisinse att de konfronterardet outsiig- ka lyckostunderochborjarintressebara".PaulDavies,professori teo- ra sig for andra.Det forekommer
retisk fysik i Englandbidrog med ocksAen oppenhetmot samhiillet.
Gud och den nya fysiken (svensk Anhiingareav TranscendentalMeditation ordnar sina meditationsgadversdttning1987).
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lor i Globenmed syfteattskapafred
pfl jorden. Aven om metodeninte
haft framgflngiir iindi syftetvzillovligt socialt.

kiinsloupplevelser.Onsketiinkandet
innebrir inte heller att det utlovade
iir bluff. Ett glasvattenframfdr mig
forblir ett glasvatten6venom jag lii
Man kan ocksfl hiir anknytatill tdrstig,mendetbor viickamin misDet kan vara en hiigden indiska traditionen.Upanisha- stdnksamhet.
ring.
En
livsldgn
skulledoktorReldernasliira om atmanoch brahman,
ling
kalla
det,
kanske
med pragmaom mf,nniskansjag och dessdelaktisk
forstielse.
tighet i viirldssjdlen,har ocksi haft
socialakonsekvenser.Genom tanDet ;ir srikerten allmrin regel att
ken pi atman som mrinniskansin- den upplevelseinriktadetrottnarpi
nerstaverklighet fdrenashon med att iilta sina kiinslor efter hand och
allaandramdnskligavarelser.Grdn- vdndersig utit. De pietistiskaviicksen mellan min personoch de an- elserdrelserna
under 1700-taletger
dras blir mindre viktig. Denna ge- exempel.Enligt dem var den verkmenskaphar bidragit till en solida- ligt kristneen kiinslomiissigtengaritet somenligt indologerinte fanns gerad, initvant kulturfienrlig biundertidigareskedeni Indienshis- belliisaresomtagitavstindfrin veirltoria.
den efter en hiiftig botkampmellan
Gud
och djiivulen om den arma
Det rir ocksi omojligt att dra en
miinniskans
sjll. Dessaintroverta
skarpgrrinsmot traditionellreligi"teoverta"
eller
pietister utforde
on pi dennapunkt. Det finns i alla
iindi
storverk
pi
det socialaomrireligioner drag av egoistisk frlilsdet.
De
startade
skolor
och sjukhus,
ningsldngtan.Den framtrzider
oppet
fattigvird
och
barnhem.
Mycket
di man fdrsoker locka till sig angjordes
viil
for
gliidja
att
Gud
och
hringaregenom att lova ett liv i
inte
bara
medmzinniskan,
men
hon
paradis eller tusenlrsrike. Som
motbild till dettakan manmfllaupp fick iindi hjalp och det krisrnabudlidandet i helvetetspligor som ett skapetkundepi si siitt av omv6rlhot mot de otrogna.Det finns mer denuppfattassomnigot annatrinett
sofistikeradeformer. Kanskelovar erbjudandeom biljettertill himlen.
man de troende"frid i sjdlen"eller
Fdr nigra ir sedanlyckadesfore"meningi livet".
Kanskelovar man triidarefor Transcendental
Meditaen trygg gemenskapmed Gud och tion, eller TM-rdrelsensomdenibandrautvalda.
land kallar sig, dvertyga Jiirfllla
kommun om att de anstrilldaarbetabiittre om de fick meditera pi
FrAnkdnslatillsamhdllsin-de
arbetstidnigon halvtimmei veckSAtS
an.Pi sammaslitthardethlivdatsatt
man har nytta av mdbleringarefter
Allt detta bekriiftar vad Feuerbach
kinesiskaprinciper
fdr manblir mer
enging hiivdadeom religionensom
harmonisk och kan arbetaeffektien projektion av mdnskligt 6nskevare.Allt dettaiir fdrsdkatt motivetrinkande.Det finns naturligtvis
ra New Age-inslagpeett nyttobetomycketi religionensominte iir onsnat silttsompflverkarutovaren.Om
ketrinkandemen srikertkan m[nnisman sertill att szingen
inte stflrpfl ett
kor lockasdventill etableraderelicurrykrysskan man undvika cangionerav egoistiskamotiv, till excer.Problemethiir iir inteegoismen.
empelkingtaneftergudsgemenskap,
Det iirju viillovligr atrvilja hilla sig
frid, mening med livet eller starka
Folkvettnr 2 7997

frisk och att arbetaeffektivare. Hiir
eir det snararekontrollen av dessa
forutsiigelsersom kan diskuteras,
men som vanligt Zirdet rimligt att
riikna mgd placeboeffektersom gor
att ansprikeninte kan avfrirdasfullstiindigt.Det sorninte iir motbevisat
eirsantenligtNew Age ochkan vara
en nyttig livslognenligt doktorRelling.

Religionochvetenskap
Inget av det somNew Age erbjuder
och fdrkunnar behovervara skadligt i sig, men det sorgliga iir att
budskapetinte kan beskrivaskorrekt.Varfdr skallforkunnelsenframstiillassom vetenskapligtlegitimerad? Vad zirdet for fel pi ett iirligt
ochhzimningsldst
flummande?Varfdr skulle man inte ffl frossai ockulta upplevelserfor att sedaniterge
demmedinnehillslosaochodefinierade kiinslouttryck? Varfor kan
man inte bara ge sig hiin [t sina
smetiga och dunkla riter och utsvdvningarna
i poetiskaramsorsom
skall beskriva den extatiska hiinryckningensdjup och hdjder?Varfor miste dettamotiverasmed pretentids kvasivetenskap?New Age
ziren fantasifull flykt in i drommen
om livets evighet och mitt vrisens
o[ndliga mojligheter.I ett land med
religionsfrihetskall ingen hindras
frin att ge sig hiin it detta. Men
intellektuell hederlighetkrf,ver att
alla ansprik pi vetenskaplighet
avvisas.De bottnari samhlilletsokritiska respektfor allt som kallasvetenskapoch avseratt ge New Age
en fullst[ndigt ogrundadlegitimitet.
Nietzschesfltskillnadmellan det
apollinskaoch det dionysiskakan
sannoliktkastaljus 6verfrigan. Det
apollinskaeirerkiint och aktat i vir
kultur. Det dionvsiska har szikert

alltid levt kvar men haft ett liigre ga att locka folk. Den har blivit si
anseende.Vilken foretagsledare, klok och fornuftig,sansadoch nytpolitiker eller fackfdreningsboss tig att den inte kan tillfredsstlilla
skulledeklareraatt resaneller kon- behovenav mystik och kiinslouppferensenbaraiir till for att "vi skall levelser.Undantagfinns.T atz€-rofi krokaloss"eller"sldppaallahiim- relsen,som samlarungdomari ett
ningarundernflgra dagar"?Det finns klostertill stillsamsing och starka
en allmzinfdresteillningom att man upplevelserav gemenskap,
harkvar
skall vara sansadoch nyttig. Det sin lockelse.De gamlakyrkofiiderman gdr skall vara genomtdnktoch na rirattraktivliisning.Biskopar96r
anvdndbart.
dkenvandringarfor att ffl del av den
karga milj6 som gav upphov till
Religionenhar med dennamotiderasandligaklarsyn.
vering marginaliserats
sedan1700talet.Den har fdrsokt hiivdasitt exNew Age lockar till sig miinnis- Litteratur
istensberiittigande
lingt in i vflr tid kor genomatt viidja till derasliinggenom att siga sig viirna moralen. tanefterupplevelser.
Samtidigtgar- Benedict,R. 1949,Kulturmonster.
Men ingen tror numeraatt religion derar den sig mot anklagelsenfor
zlr en fdrutszittningfor moral. Det ofornuftighetgenomatt hiinvisatill Capra,F. 7975,FysikensTao.
finns tillriickligt mflngaexempelpi vetenskapen.Diirigenom blir det
att hogtstiendemoral har utformats tillfltet f6r en upplevelsetdrstandeDavies,P. 1987,Gud och den nya
pfl rationellgrund.Ingen tror heller nutidsm[nniskaatt med bibehflllen fusiken.
pfl att religiosazirmer moraliska6n apollinisksjiilvaktningleva ut sina
Gleick, J. 1988, Kaos: Vetenskap
andra. Minga exempel falsifierar dionysiskabdjelsergenomtrumrepd nya vcigar.
detta. Dessutomblir den religion sor,shamanistiska
seanser,
kontakt
som skall vlrna moralen sfl torftig med djurandar,s6kandeefter cur- Hammer,O. 1997 Pd
spaningefter
,
och fordomandeatt endastde mest rykryss, meditation och extatiska helheten.New Age en ny folktro.
bigottakan uthzirdadesssjiilvbeli- upplevelserav jagetsfdreningmed
tenhet.
de kosmiska urkrafterna. Denna Hesse,H. 1922,Siddharta.
falskhet som gdr New Age foniiTrots det har religionenoverlevt
disk. Det ovetenskapligaforhill- Lovelock,J. 1991,Gaia i Plarrcten
somennischfor efterliingtadekeinsningssiittetrir ett villkor fdr att ve- Jorden.
loupplevelser,men ofta under betenskapenskall kunnafdrenasmed
skjutningfrin de intellektuellasom
forkunnelsen.Det dionysiskahar Nietzsche,F. 1902, Tragedinsfdhar svirt att tflla de inslag som striintefordrivitsfrflnV[sterlandetmen delse.
der mot fdrnuft och rationalitet.I
det upptrziderunder Apollos tiickdag stflrdet en strid inom Svenska
mantel.Obalansen
kanskeinte [r si
kyrkan om forhillandet till New
stor som Nietzscheansig. Det iir
Age. I diskussionenkan det ndstan
inte problemet.Det rir i st[llet att
Iflta som om kyrkan stod f6r den
"apolliniska", sunda och sansade, griinsen mellan fdrnuft och flummighet suddasut n6r inte de bflda
religionenmedanNew Age represidornaav livet kan tillgodosesunsenterarvidskepelseochhiimningsder former som tilliter en hederlig
lcishet.I ett debattinlaggom Ma
varudeklaration.
Oftedals avstringning frin pr[stlimbetet jiimfordes kyrkan och New Christer Hedin cir docent i livsdAge med skolmedicinoch homeo- skddningsvetenskap
och universipatisk naturmedicin.Kyrkan blev
tetslektor i religionshistoria vid
"vetenskaplig
religion". Lcirarhogskolan i
en form av
Stockholm och
Hiir ligger sannolikt ocksi forkla- Uppsala Universitet.
ringentill kyrkansbristandefdrmi10
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