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Abstrakt  

Är gud är död? Det påstod i alla fall Nietzsche vid förra sekelskiftet. Nu, när vi stigit in ett 
nytt sekel, och Nietzsche sedan länge är död, kan vi konstatera att för många på jorden är Gud 
i högsta grad levande. Här i Europa är det ändå tydligt att Gud, är på väg att tyna bort, särskilt 
i Sverige betyder Gud, religion och traditionella värderingar väldigt lite. Internationella un-
dersökningar visar att vi svenskar är det mest sekulariserade folket i världen. Jung menade, 
för mer än femtio år sedan, att vi västerlänningar har tappat vår kapacitet för religiösa erfa-
renheter genom att vi har förlorat kunskap om vad religion ”egentligen” är, ett mänskligt 
grundbehov. Han menade att när människor är i livskriser kommer de närmare sin egen erfa-
renhetsgrund, då får de yttre historiskt och kulturellt burna symbolerna och myterna existenti-
ell mening och bärkraft. De korresponderar med något inom människan, något givet. 
Måste man hamna i en livskris för att tar sina egna livsfrågor och andliga längtan på djupt all-
var? Ja kanske, många som söker sin andlighet har drabbats av någon större kris i sitt liv. Syf-
tet med denna uppsats är att försöka finna hur den ”vanliga” människan, som har hamnat i en 
livskris i Gävle, ser på andlighet och hur har de funnit andlighet, där jag använde en kvalitativ 
metod, samt jämföra med tre experter på området. Den slutsats jag har kommit fram av detta 
arbete är att andlighet är en underutnyttjad resurs, som kan mätta vår vardag, att den som vet 
varför man lever, uthärdar nästan varje hur man lever, alltså funnit livet mening. 
 
Nyckelord: Andlighet, gud, livskris, livets mening 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Allt fler människor idag hamnar i stora livskriser, som många gånger uttrycker sig i utbrändhet, miss-

bruk av något slag eller annan psykisk ohälsa. Det finns många orsaker till det, kanske är en aspekt att 

människan inte har kontakt med sin andlighet.  

Frågorna, vad är egentligen andlighet och hur finner man den, ligger till grund för min undersökning 

av tre olika personer och deras metoder som används för att hjälpa människor att finna sin andlighet/en 

inre trygghet. Dessa tre olika personer kommer från en kristen, buddhistisk och judisk kultur. För ytter-

ligare förståelse har jag intervjuer av människor som har varit i olika kriser och funnit inre trygghet 

och sin andlighet. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att försöka finna ut vad andlighet är och ta reda på hur man uppnår and-

lighet enligt tolvstegsprogrammet, logoterapin, buddistiska åttafaldiga vägen och fem personer som 

har funnit sin andlighet. 

1.3. Frågeställningar 
Vad är andlighet? 

Hur kan man finna andlighet? 

1.4. Metod 
Genom litteraturstudier har jag försökt bilda mig en uppfattning om hur Harry Månsus, Viktor E 

Frankl och Dalai Lama, genom Cutler C Howard, anser att man blir andligt medvetande och vad and-

lighet är för dem. Under Beskrivning tar jag upp hur Frankl, Månsus och Dalai Lama ser på andlighet. 

Redogör också lite kort vad deras metoder går ut på och vilka hjälpmedel de använder sig av. Jag har 

valt att intervjua fem personer som har genomgått en större kris i sitt liv och som har jobbat med sig 

själv i självhjälpsgrupper, då jag anser dem ha rik insikt i hur man finner sin andlighet och vad andlig-

het betyder för dem, så får de representerar mottagare av metoderna. Därefter kommer an analys av 

metoderna och de jag intervjuade, samt en diskussion och avslutning. 

1.5. Avgränsning 
Jag har valt att titta på andlighet i stora drag från tre perspektiv, Tolvstegsrörelsen – Harry Månsus, 

Logoterapin – Viktor Frankl och Buddismens väg till Nirvana – Dalai Lama.  Jag har även intervjuat 

fem personer i Gävle, mellan 40 –50 år som har varit med om en större kris i sitt liv och som har funnit 
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sin andlighet. Gemensamt för de personer jag har intervjuat är att de har gått i självhjälpsgrupper som 

har tolvstegsprogrammet som metod att finna tillförsikt till sitt liv. 



  
 

 

3

                                                

2. Beskrivning 

2.1. Viktor E. Frankl 
Frankl föddes i Wien 1905 och dog 1997, grundade logoterapin – en ”psykoterapi med utgångspunkt 

från det andliga”. Bakgrunden till Viktor Frankls arbete och lära är hans egen ångest, som ung student 

gick han på Freuds föreläsningar, dessutom läste han på egen hand och sökte på olika sätt råd för sina 

känslor av livets meningslöshet. Han sökte sig bland annat till Adler och individualpsykologin, men 

fann ingenstans någon hjälp mot existentiell ångest. Han skrev mycket i samband med sina studier, 

men förlorade manus, när han sattes i koncentrationsläger, och fick efter krigsslutet börja på nytt. Han 

lyckades väl i sin karriär som psykiatriker och blev alltmer respekterad. Så småningom fick han Sig-

mund Freuds f d lärostol i Wien.1

Andlighet 

Frankl anser att det enda sättet att lära känna en människa är genom kärlek och den kan uttrycka sig i 

många olika former. Sant intresse och sund nyfikenhet är kärlek likväl som att älska sin sexuella part-

ner. Kärlek är en andlig handling som gör det möjligt att se egenskaper och möjligheter hos den andre, 

samt ger den utrymme och inspiration och stöd att förverkliga dessa.2

Han menar att kärlek är ett primärt fenomen liksom sexualiteten. Sexualiteten försvaras då den är bära-

re av kärleken som uttryck för innersta samhörighet. Enligt logoterapin handlar kärlek om att avstå lite 

av någonting genom empatiskt eller osjälviskt handlande mot sin medmänniska. Likaså är det viktigt 

att öppna och ta emot det som är meningsfullt och vill komma till oss från framtiden, t.ex. någons hjälp 

eller förlåtelse eller en chans att förändra något till det bättre. Människans möjlighet att uppleva och ge 

kärlek skiljer sig från djuren, medan sexualdriften är det hon har gemensamt med djuren.3

Meningen med livet 

Frankl menar att när människan kämpar, och kanske kämpar förtvivlat, för att finna en mening med 

livet, är det frågan om andlig nöd men ingalunda om mental sjukdom. Det kan lätt hända att egen and-

lig nöd tolkas som en mental sjukdom och att läkare skyndar sig att begrava patientens existentiella 

nöd under en hög lugnande mediciner.4 Frankl anser att logoterapi skiljer sig från psykoanalysen på så 

sätt att den uppfattar människan som ett väsen vilkens viktigaste angelägenhet det är att förverkliga en 

mening och vissa värden, inte bara att tillfredställa drifter och instinkter, att försona de motstridiga 

 
1 Frankl, (1999), s 9ff. 
2 Ibid, s 123. 
3 Ibid, s 123f. 
4 Ibid, s 115. 
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krav som ställs av id, ego och superego (detet, jaget och överjaget) eller att anpassa sig till samhället 

och miljön.5  

Gudsbilden 

Frankl menar att människan omedvetet strävar efter Gud, att vi har ett omedvetet förhållande till Gud. 

Och denna Gud kan man kanske beteckna den omedvetne Guden. Uttrycket ”den omedvetna Guden” 

betyder alltså inte att Gud skulle vara omedveten om sig själv. Det betyder att Gud stundvis är omed-

veten för oss, att vårt förhållande till honom kan vara omedvetet, bortträngt och därmed fördolt för oss 

själva. 

Han menar att man inte får tolka ”den omedvetna Guden”, panteistiskt, läran om den besjälade natu-

ren, ingenting kan vara honom mer avlägset än att till exempel påstå att det omedvetna eller detet skul-

le vara gudomligt. Även om det har visat sig att det omedvetna, även andligt, rymmer en omedveten 

religiositet, så får det därför aldrig någonsin omges med någon gudomlig nimbus (gloria). Han menar 

att vi redan har ett omedvetet förhållande till Gud, betyder inte alls att Gud skulle vara ”inom oss”, att 

han omedvetet skulle bo inom oss eller fylla vårt omedvetna. 6

Logoterapi 

Frankl anser att viljan till mening i livet står för den starkaste psykiska drivkraften. När den saknas och 

hjälp söks är det själsläkarens viktigaste uppgift att hjälpa individen att ta sitt ansvar och bryta sig ur 

den självupptagenhet som så ofta skapar en känsla av tomhet, leda och neuros. 

I logoterapin läggs tyngdpunkten på människans möjligheter på det friska och hela och det finns inga 

fullständigt hopplösa situationer och det finns inte heller en människa helt utan möjligheter. Det vä-

sentliga är strävan att se framåt, på möjligheter och lösningar, det förgångna är viktigt för förståelse av 

situationen idag, men det är framtiden som ska påverkas menar Frankl. Varje människa har en möjlig-

het att mogna, både som enskild individ och medlem i en familj, grupp och i arbetsgemenskap. Han 

anser därför att logoterapi lämpar sig i allt slags arbete med mänskliga relationer, i vård och självvårds 

sammanhang. Terapeutens uppgift är att hjälpa patienten att finna sammanhanget i livet och en me-

ningsfull tillvaro. I behandlingsmetoden, logoterapi, är terapeutens främsta uppgift att hjälpa patienten 

att finna mening med sitt liv, anser Frankl.7

 

 

 

 
5 Frankl, (1999), s 116. 
6 Frankl, (2000), s 58ff. 
7 Frankl, (1995), s 102ff. 
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Människans vilja till mening kan bli frustrerad, logoterapin talar då om ”existentiell frustration”. Ter-

men ”existentiell” kan användas i tre olika betydelser. 

1. Existensen själv, det vill säga den specifika mänskliga formen för liv. 

2. Existensens mening. 

3. Strävan efter att finna en konkret mening i ens egen personliga existens, det vill säga viljan till 

mening.8 

Existentiell frustration kan också ge till neuroser. Denna typ av neuroser har i logoterapin fått beteck-

ningen ”noogena neuroser” i motsats till neuroser i vanlig bemärkelse, psykologernas neuroser. De 

noogena neuroserna har inte sitt upphov i den psykologiska utan i den ”noologiska” dimensionen hos 

människan. ”Noologisk” är en term i logoterapin som kommer av det grekiska ordet nous, ande. Den 

betecknar allt som har att göra med den ”andliga” delen av människans personlighet. Man måste ha 

klart för sig att begreppet ”andlig” i logoterapin inte i första hand har religiös betydelse utan avser den 

typiska mänskliga dimensionen.9 Frankl tar upp två fenomen som kanske är de mest mänskliga, kärlek 

och samvete. Han tar upp ett exempel, om en hund kissar inne så går den undan och gömmer sig för att 

den är rädd att få ett straff, han tror inte att djur kan få dåligt samvete. 

Människan passerar den noologiska dimensionen så snart hon börjar reflektera över sig själv – eller, 

om så krävs, avfärdar sig själv: så snart hon gör sig till ett objekt – eller riktar invändningar mot sig 

själv; så snart hon visar att hon är medveten om sig själv – eller så snart hon visar att hon är medveten. 

I själva verket är en förutsättning för medvetenhet den uteslutande mänskliga förmågan att höja sig 

över sig själv, att döma och bedöma sina egna handlingar med utgångspunkt från moraliska och etiska 

förutsättningar.10

 

Många utgår från ett tillstånd som ofta påträffas hos överspända individer, nämligen den föregripande 

fruktan. Det kännetecknande för denna rädsla är att den framkallar just det som personen är rädd för. 

Fruktan framkallar alltså det som man är rädd för, på ett liknande sätt kan en intensiv önskan hindras 

av själva strävan att uppnå målet. Denna överdrivna önskan eller ”hyperintention” som det kallas inom 

logoterapin finns bl.a. vid sexualneuroser. Desto mer man försöker fokusera på sig själv och att nå 

sexuell tillfredsställelse desto svårare är det att uppnå den. Nyckeln är att inte fokusera på sig själv och 

målet som sådant, utan att istället njuta av den andra och njutningen kommer att komma av sig själv. 

Den överdrivna uppmärksamheten kallas inom logoterapin för ”hyperreflexion”.11 När uppmärksam-

heten riktas bort ifrån målet kan målet nås spontant. Det dubbla faktum att fruktan framkallar det man 
 

8 Frankl, (1995), s 77 ff. 
9 Ibid, s 29 ff. 
10 Ibid, s 25. 
11 Ibid, s 103. 
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är rädd för och att hyperintention hindrar uppfyllelsen av det man önskar, utgör grundvalen för den 

teknik i logoterapin som kallas för ”paradoxal intention”. Metoden går ut på att individen ifråga skall 

önska sig just det som han är rädd för. Metoden består i en omvändning av patientens attityd. Hans 

fruktan ersätts av en oväntad önskan och därigenom förlorar rädsla sin kraft. Detta tillvägagångssätt 

kräver dock att man utnyttjar humorn, den specifikt mänskliga förmågan till distans från det egna ja-

get. Denna grundläggande förmåga till distans från det egna jaget måste alltid träda i funktion när lo-

goterapin använder sig av ”paradoxal intention”. Vanliga områden där den paradoxala intentionen an-

vänds är sömnlöshet, fobier och manier. 12

Det öde en människa möter, har alltså för det första den meningen att det ska formas då det är möjligt  

och för det andra att det ska bäras då det är nödvändigt. Meningen måste bli funnen, och det går också 

att finna de. Det som leder människan i sökandet efter den är samvetet. Samvetet är kort sagt ett me-

ningsorgan. Det kan definieras som förmågan att i varje situation upptäcka den unika meningen som 

finns dold där.13

2.2. Dalai Lama 
Dalai lama, Terzin Gyatso föddes 1936 den 6 juli, i byn Takster, som ligger i nordöstra Tibet. Han är 

Tibets andlige och världslige ledare, samt en fredspristagare, statsman och resande ambassadör för sitt 

land. Han beskriver sig själv som en enkel buddhistmunk, varken mer eller mindre. Han lever i exil en 

liten by i Dharamsala i Indien, där han mediterar, arbetar med regeringsfrågor, undervisar och deltar i 

religiösa ceremonier. Dalai Lamas vision är att göra Tibet till en helig fristad för alla levande varelser 

där de kan leva i harmoni med varandra i många generationer.14

Andlighet 

Hans tro vilar på att, själva rörelsen i livet går mot lycka. Genom inre disciplin kan vi förvandla hela 

vår inställning till livet. Rent metodiskt innebär det att vi minskar de faktorer som leder till lidande och 

gynnar de som leder till lycka. Lyckan avgörs mer av sinnestillståndet än av yttre händelser. 

Dalai lama anser att undervisning och lärande är första steget i att åstadkomma en inre förvandling. Att 

med uthållighet anstränga sig för att förändra yttre beteende kan också påverka våra bakomliggande 

attityder och känslor. Dalai Lama anser att självförtroende t.ex. har med ärlighet att göra. Ju ärligare 

man är desto bättre självförtroende har man. Dalai lama menar att lidandet är något vi har gemensamt 

med alla andra, en faktor som förenar oss med alla levande varelser. Att finna en mening i lidandet är 

ett sätt att klara de svåraste perioderna i livet bättre. Dalai lama menar att för honom handlar den 

 
12 Frankl, (1995), s 103 ff. 
13 Ibid, s 111. 
14 www.ne.se  

http://www.ne.se/
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grundläggande andligheten om de mänskliga egenskaperna godhet, vänlighet, medkänsla och omtanke 

- och dessa har inget att göra med om man är troende eller inte.15

Dalai Lama anser att alla varelser vill ha lycka, inte lidande samt att det är svårt att uppnå fred på jor-

den utan frid i sinnet. Alla kan utveckla medkänsla och välvilja, utan djupare tro och oavsett religion 

och ideologi. Det räcker med att vara människa och att förstå att allt vi önskar, också önskas av andra. 

Han tror att bönen till största delen är en enkel daglig påminnelse om de djupaste kända principerna 

och övertygelserna och han läser vissa buddhistiska verser varje morgon, verserna liknar böner, men 

egentligen är de påminnelser. Påminnelser om hur man ska tala till andra, hur man ska vara mot var-

andra, hur man ska hantera problem i vardagslivet och så vidare.16

Meningen med livet 

Dalai Lama tror att själva meningen med livet är sökandet efter lycka. Antingen tror vi på någon reli-

gion eller inte och antingen vi tror på den ena eller den andra religionen söker vi någonting bättre i 

livet, alltså att själva rörelsen i vårt liv är inriktad på lycka.17 Han anser att man kan nå lycka genom 

att träna sitt sinne. Lycka är för oss västerlänningar betyder för oss mer som tur och lyckträff, men han 

säger att träna sinnet i det att få ett harmoniskt liv syftar han inte på sinnet i betydelsen tankeförmåga 

eller intellekt. Han använder ordet i den betydelse som det tibetanska ordet sem har, en mycket vidare 

betydelse som ligger närmare ’själ’ eller ’ande’ och omfattar tänkande och känsla, hjärta och hjärna. 

Genom att åstadkomma en viss inre disciplin kan vi undergå en förvandling i fråga om hela vår inställ-

ning, hela vår syn på och attityd till livet.18

Gudsbilden 

Buddhas lära finns ingen tro på en Gud. 

Buddhismens väg till Nirvana 

De ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen är buddhismens väg till Nirvana, en inre lycka. Buddha 

sammanfattar sin lära som handlar om sanningen om världens tillstånd i fyra punkter, de fyra ädla san-

ningarna: 

1. Allt är lidande (otillfredsställelse, disharmoni). 

2. Ursprunget till lidandet är törsten till livet. 

3. Genom att avlägsna livstörsten upphävs otillfredsställelsen. 

 
15 Dalai Lama och Cutler, 1999, s 22ff. 
16 Ibid, s 293. 
17 Ibid, s 21. 
18 Ibid, s 23. 
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4. Följ den åttafaldiga vägen för att nå upplysning.19 

  

Buddha varnar för det två vägarna som han upptäckte var fel, den sinnliga njutningens väg och aske-

sens väg. Den rätta vägen är mittens väg, den åttafaldiga vägen. Den leder till ro och visdom och den 

skänker upplysning och leder till nirvana. Att följa den åttafaldiga vägen innebär att man finner rätt: 

kunskap, sinnelag, tal, handlande, liv, strävan, vaksamhet och meditation. Buddhas lära finns ingen tro 

på en Gud, därför förekommer inte bön i buddhismen. Istället har man meditation, som leder till insikt, 

självkontroll och självutveckling.20

Genom meditationen ska man kunna komma bakom det materiella och få insikt om livet och sig själv. 

Desto mer känslan av att konsumera avtar, desto större insikt och stabilitet får man. Den buddhistiska 

meditationen är en insiktsträning. Man mediterar över sig själv, sina egna funktioner. Enligt en metod 

koncentrerar man sig främst på andningen, men riktar också uppmärksamheten på hela kroppen, sättet 

att gå, stå, ligga o s v - alltså samtliga livsfunktioner. Och man följer tankarna, iakttar dem när de 

kommer, vad de innehåller; och man iakttar sina känslor. Denna meditationsmetod ger en djup själv-

kännedom och en inre disciplin. Man blir herre över sitt eget inre, där tankarna annars hoppar omkring 

planlöst, så att vi blir förvirrade och olyckliga. Metoden ger också upphov till en inre kamp mellan gott 

och ont, egoism och människokärlek, vilja och lättja.21

2.3. Harry Månsus 
Harry Månsus är teolog, föddes i maj 1941 i österbottniska kommunen Vörå mellan Vasa och Jakob-

stad. Han är författare och grundare av Bromma dialogen. Månsus blev tidigt både frälst och pastor 

och var länge en mycket aktiv del av den kristna väckelserörelsen. Men så en dag tog han till sig det 

som statistiken visade: alla kyrkor förlorade terräng.  

Månsus menar att, alla stora religioner vittnar om en större andlig verklighet – bortom mänskliga be-

grepp och dogmer. Det är denna mystikens djupare enhet som ska förena och vägleda mänskligheten i 

en ny global tidsålder. Vi ska inte längre betrakta andra religioner som främmande, utan som släkting-

ar. Med vägledning av olika religioner är vi alla - enligt den oförgängliga filosofin – på väg hem till 

vårt gemensamma ursprung i Gud, den andliga verkligheten.22  

Harry Månsus menar att inom tolvstegsrörelsen och nyadligheten hävdar många med eftertryck att de 

är andliga, men absolut inte religiösa. För dem betyder det att de inte engagerar sig i något kyrkosam-

fund eller intresserar sig för de lärosystem och fromhetsuttryck som finns inom olika religioner och 

 
19 Boisselier, (1999), s 21ff. 
20 Ibid, 24. 
21 Cutler och Dalai Lama, (2002), s 306f. 
22 Månsus, (2001), s 131. 
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kyrkotraditioner. ”Religion” står här för utsidan (dogmer och aktiviteter), medan ”andlighet” betecknar 

insidan – den kraft och vishet som har med allas våra liv att göra. På svenska är uppdelningen dock 

inte lika konsekvent som på engelska, eftersom dessa människor ofta betecknar sig som privatreligiö-

sa, inte privatandliga.23

Andlighet 

Harry Månsus anser att andlighet är en djupare dimension av det liv han redan lever och att andlighet 

är ett personligt möte med Livet/den stora Verkligheten som omger oss människor. Andlighet är även 

att bli djupt och sant mänsklig, med Andens hjälp samt att andlighet är ett liv i relationer, med skapel-

sen, människan och Skaparen.24 Han menar att andlighet har två sidor: den intellektuella och den käns-

lomässiga. Den intellektuella sidan är att skaffa kunskap om Gud, människan, brustenheten och helan-

det. Man kan tillägna sig en imponerande skapelseteologi om ”shalomflödet”25 i tillvaron, men minst 

lika viktigt är andlighetens känslomässiga sida – att våga öppna sig själv för detta livsflöde. Det går att 

vara fullfjädrad teolog i huvudet och ändå vara avstängd från livsflödet mellan människor och Gud i 

sitt hjärta.26  

Meningen med livet  

Månsus menar att Gud har en plan med din värld och allas våra liv och livet är en skola där vi får våra 

törnar och dessa utmanar oss att växa och mogna. 

Han menar att han själv börjar ana att det finns en mening med att han själv så handlöst kastats ut i den 

kosmiska katedralen där alla människor lever sina liv. Under dessa valv upplever han hur Bibelns tex-

ter berör honom. Han börjar upptäcka heta spår i sanden efter Någon som verkar i djupet av vår histo-

ria - och våra egna liv. Bibelns hopp för oss människor grundar sig i tron på en personlig Gud som har 

universum i sin allsmäktiga hand och som ger mening åt historien.27

Bibeln lovar inte att vår nuvarande värld skall kunna renas från ondskan, men lovar att den här världen 

kommer att ersättas av nya himlar och en ny jord.28 Den kristna tron lovar evigt liv som en visshet och 

en trygghet redan i detta livet. Den talar inte om människan som en slump eller en tillfällighet utan 

säger att Gud älskat världen så mycket att Han sänt sin enfödde son till den för att var och en som tror 

på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.29

 
23 Månsus, (2003), s 219ff. 
24 Ibid, s 201. 
25 Ett flöde och ett samspel mellan Gud, människan och hela skapelsen, där alla ger och alla tar emot, och varje del behövs och ingen är 
självtillräcklig. 
26 Månsus, (2001), s 201ff. 
27 Månsus, (1996), s 9. 
28 Bibeln, 2 Petr.3: 13, Uppb.21:22. 
29 Månsus, (1996), 205. 
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Gudsbilden 

Månsus anser att Gud är en moralisk, personlig varelse, som är den allsmäktig, allvetande och allestä-

des närvarande Skapare av hela universum.30  

Tolvstegsprogrammet 

Tolvstegsprogrammet är ett handlingsprogram för personer som har upplevt att sina liv har blivit svår-

hanterliga av en eller annan orsak t.ex. alkohol, obehagsskapande tankar, tvångsritualer, sinnesstäm-

ningar, känslor och som är beredda att erkänna sin maktlöshet och söka hjälp från en kraft större än 

människan själv. Många kristna kyrkor tillämpar tolvstegprogrammet för hur smågrupper kan träffas. 

Programmets metod är, att med små grupper samlas utan förpliktelser eller krav på likhet, vare sig i 

fråga om personlig tro, gudsbild, social eller ekonomisk bakgrund, men med en ömsesidig förpliktelse 

till sanningen och respekten för de enskilda deltagarnas integritet har tillfört det andliga livet, även 

utanför missbrukarkretsen, stora nya insikter.  

Harry Månsus anser att tolvstegsprogrammet är ett andligt rotsystem med vars hjälp kan de bryta 

osunda och destruktiva beroende i sina liv, t ex drogmissbruk, arbetsnarkomani och förvridna relatio-

ner till sina nära och kära.31

 

Tolvstegs programmet startades av Anonyma Alkoholister. Det är en organisation som består av lokala 

självhjälpsgrupper, s.k. AA-grupper, där villkoret för medlemskap är en önskan att sluta dricka alko-

hol. AA bestod 1999 av 90 000 AA-grupper med ca 2 miljoner medlemmar i 110 länder. I Sverige 

bildades den första AA-gruppen 1953; 1999 fanns det 500 grupper med ca 10-12 personer per grupp.32

 

De tolv stegen övergripande 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi hade förlorat kontrollen över våra liv. 

Syftet med första steget är att den hjälper en att förstå det verkliga sambandet mellan orsak och 

verkan när det gäller sitt missbruk och problem i sitt liv. I det första steget jobbar man med sin 

inneboende rädsla för att släppa kontrollen över sig själv, andra och framtiden. 33

2. Vi kom till insikt om att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. 

Genom att tro att en högre makt kan hjälp, kan en människa som tidigare förstörts av intensiv 

fruktan, ilska, tvivel, skuld och vanmakt få ro och börja ett andligt växande genom att inrikta 

sig på att ta vissa enkla steg, gå på möten, läsa de tolv stegen och tala med en fadder. Därefter 

 
30 Månsus, (1996), s 205. 
31 Månsus, (2003), s 25.  
32 www.ne.se  
33 Miller, (1998), s 31ff. 

http://www.ne.se/
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ge exempel och beskriva kort hur destruktiva beteenden visar sig i sitt liv och fråga sig hur för-

ståndiga de beteendena är. 34

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom.   

I tredje steget ska man fråga sig, om det går att tro på Gud eller någon högre makt och att 

han/den kan hjälpa till att få sunda gränser om man lägger sitt liv och sin vilja i händerna på 

honom/den högre makten. Därefter ska man skriva ner de områden där man inte litar på 

Gud/den högre makten t.ex. i ekonomi, familjefrågor och intima behov samt försöka hitta röt-

terna till den rädsla och bristande tillit till sina föräldrar när man var barn. 35

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

Syftet med det fjärde steget är att uppnå en djupare självkännedom som kan leda till att man 

accepterar och till och med älskar sig själv och att se sanningen om sitt beteende i vitögat. Det 

är också viktigt att upptäcka sina beteendemönster så att man blir beredd att lägga dem i hän-

derna på Gud/en högre makt och ber om att kunna utföra varaktiga förändringar. 36

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden 

av dem.  

Syftet med det femte steget är att erkänna sin fel och brister inför sig själv och en annan person. 

Där gäller att vara noga att välja vem som man ska dela femte steget med, det behöver vara nå-

gon som personen litar på. För vissa människor är det femte steget början till att acceptera sig 

själv, vilket ofta är en biprodukt till det här steget. De behöver inte längre försvara och bära på 

en jättelik bild som de inte kan slappna av med, den människa de verkligen är ”räcker”.37

 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

Syftet med detta steg är att man ska fråga sig om man har upptäckt några karaktärsfel som man 

tycker om och inte är säker på att man inte vill ta bort.  

Man ska i så fall ange vilka karaktärsfel som t.ex. habegär, högmodiga tankar och lusta, samt 

beskriva hur man med egen kraft försökt få ordning på andra genom att ge dem råd, böcker el-

ler band som de inte har bett om eller genom att vägra kommunicera med dem. 

Författaren menar att man ska skriva med egna ord sin förklaring till Gud/den högre makten att 

man nu är beredd att låta honom/den högre makten avlägsna all sina karaktärsfel.38

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.  

 
34 Ibid, s 53ff. 
35 Ibid, s 67ff. 
36 Ibid, s 81ff. 
37 Miller, (1998),  s 95ff. 
38 Ibid, s 135ff. 
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Miller menar att man ska svara på vad ödmjukhet betyder för en själv samt beskriva hur sitt 

storhetsvansinne tar sig uttryck, ett exempel på ett tänkande - om jag bara kunde få någon ord-

ning på mig själv, så kunde jag uträtta något övermänskligt. Man ska skriva ner vilket datum 

när man bad det sjunde stegets bön eller sin egen version av den, och ange vilka positiva karak-

tärsdrag som skulle kunna ersätta sina karaktärsfel, som räknades upp när man tog det fjärde, 

femte och sjätte steget, t.ex.: negativa drag – rädsla och positiva drag – mod.39  

Gorski tror att sinnesrobönen, som används mycket i det tolv stegen, fångar det som är viktigt i 

vad som det sjunde steget går ut på: 

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag 

kan och förstånd att inse skillnaden”. 40

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi gjort illa och var beredda att gottgöra 

dem alla.  

Miller menar att i det åttonde steget städar man upp i alla sina trasiga relationer och i alla fickor 

med skuld, smärta, rädsla, agg och vemod som finns inombords på grund av allt det otrevliga 

man har gjort. I steg åtta gör man en lista över de människor man gjort illa och hur man har 

gjort illa dem och därefter beskriva sina känslor inför följderna.  

Det ska beskrivas skriftligen och man bör vara beredd att gottgöra de människor som man har 

gjort illa, när man sedan är beredd att gottgöra går man tillbaka till skrivelsen och förklarar sig 

beredd, när den är beredd att gottgöra alla, är man redo att ta det nionde steget.41

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller 

andra.  

Miller skriver att i det nionde steget uppmanas man att gottgöra andra människor, om det inte 

medför att det skadar dem. Antingen betalar man nu eller också senare och då med ränta. Det 

räcker inte bara med att tänka igenom vad man har haft sönder och vad som behövs för att rätta 

till det, utan man måste även reparera skadan.42

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.  

Det tionde steget visar hur man varje dag ska bevara livet och sina relationer fria och renstäda-

de och fortsätta bli mer medveten och tacksam. Tionde steget hjälper till att kontrollera sina 

framsteg genom att upptäcka misstag på ett tidigt stadium och rätta till dem innan de växer och 

blir allvarliga problem.   

 
39 Ibid, s 145ff. 
40 Gorski, (2002), s.123. 
41 Miller, (1998), s161ff. 
42 Ibid, s 179ff. 
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Författarna rekommenderar att man använder en personlig dagbok för att dokumentera hur 

mönstret av starka sidor och svagheter utvecklas.43

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi själ-

va uppfattade Honom - varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att ut-

föra den. 

Enligt Miller är det elfte steget det andliga steget där personen förbättrar sin andliga förståelse 

av Gud. Från det första steget till det tionde steget förbereder sig personen för detta steg. De tre 

första stegen är en början till att tro på en högre makt, Miller menar att de flesta som genomgår 

programmet, upptäcker att den högra makt de lär känna och förstå under det elfte steget är 

mycket olik den makt de vände sig till under första steget. När man genomför elfte steget inne-

bär det att bestämma sig för att tro på en högre makt och kalla den högre makten Gud, att be-

stämma sig för att tro att det är möjligt att etablera ett personligt förhållande till Gud sådan man 

uppfattar Honom och att be och meditera som ett uttryck för tron på att ett förhållande till Gud 

kommer att utvecklas. Det innebär också att inrikta sin bön och meditation på att få insikt om 

Guds vilja med sig och mod att utföra den, att göra personliga erfarenheter som bekräftar att 

sitt andliga program fungerar. Det innebär också att man har förändras på grund av sina andliga 

erfarenheter och att erkänna för sig själv och för andra att man har förändras på grund av sina 

andliga erfarenheter.44

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta 

budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenhe-

ter.45 

Miller menar att i det tolfte steget ska man bli/har blivit andligt uppvaknad och nu ska personen 

hjälpa andra människor att göra det som man själv genomgått. När man blir andligt uppvaknad 

ska man beskriva sin upplevelse i en anteckningsbok det man tror är sitt andliga uppvaknande. 

En bild man har fått som ger mening och hopp. Kanske en ny inställning till Gud, ett nytt hopp 

inför livet och relationerna. Kanske en känsla om att äntligen leva i verkligheten och inte i för-

nekelsen på vissa områden i livet. När man genomför tolfte steget innebär det att, man inser ett 

andligt uppvaknande är som en följd av att man arbetat med de tidigare elva stegen, föra bud-

skapet om hopp och tillfrisknad vidare till andra lidande människor. Det innebär också att hjäl-

pa andra utan att vänta sig någon personlig belöning eller ersättning och att delta i mötena och 

 
43 Ibid, s 197ff. 
44 Miller, (1998), s 213ff. 
45 Gorski, (2002), , s 189. 
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fortsätta med processen av tillfrisknande med andra människor och dela med sig av sina erfa-

renheter, förhoppningar och sin styrka.46

 

Miller använder ordet synden i stället för alkoholen i steg 1. I steg elva finns inte ”sådan vi själva upp-

fattade Honom” med och han använder ordet ”andligt” i stället för ”inre” och stryker ordet ”alkoholis-

ter” i steg tolv.47

2.4. Sammanfattning av intervjuer av fem personer 
 

Under ett studiebesök på ett behandlings hem för drogmissbrukare fick jag kontakt med en person som 

jag intervjuade till uppsatsen. En Pastor hjälpte mig att finna en person som är nykter drog och sex-

missbrukare. Tre personer som jag intervjuade, hade blivit sjukskrivna på grund av utbrändhet, de fick 

jag kontakt med genom den yttre bekantskapskretsen. Gemensamt för dessa personer är att de har gått i 

självhjälpsgrupper som har tolvstegsprogrammet som metod att finna tillförsikt till sitt liv.  

Andlighet 

Jag frågades personerna om det visste vad andlighet var, samtliga svarade att andlighet är ett tillstånd 

och att finna det tillståndet är att finna sina inre kvaliteter och att känna sig trygg i sig själv. Alla jag 

frågade tyckte också att det var en svår fråga, men på något sätt så tyckte de att finna sin andlighet är 

som att hitta sig själv. En person uttryckte sig så här: ”Man kan säga att andlighet är lika med Gud men 

då måste jag säga att Gud är lika med som själslig lycka, inre lycka.”  

Några ansåg också att man kan känna sig mer andlig i kyrkan eller vid en sinnesro bön. 

Jag frågade personerna om de hade funnit sin andlighet och i så fall hur de hade funnit sin andlighet 

och de menar att de är mer medveten om sin andlighet idag, nu när de har jobbat med sig själv. Men 

vissa dagar står man närmare sin andlighet än andra dagar. En person uttryckte sig så här, ”Jag har sett 

en glimt av andligheten”. Alla var överens om att man måste stanna upp och se in i sig själv och verk-

ligen se sitt verkliga jag, och de tror också att man måste få hjälp med att hitta sin andlighet. En person 

beskrev att hon hade gått hos både psykolog och självhjälpsgrupper (tolvstegsprogrammet).  

Meningen med livet 

Jag frågade även om de hade funderat över meningen med livet och om de visste varför och för vem de 

levde.  

 
46 Miller, (1998), s 231ff. 
47 Ibid ,s 284. 
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Alla svarade att de har funderat mycket på vad som är meningen med livet, mer intensivt efter deras 

kriser. Även hade de gemensamt att de hade levt sitt liv för att tillfredsställa andra, vilket de anstränger 

sig för att jobba bort och försöker leva ett liv åt sig själv idag. Men alla visste inte varför de levde, en 

del menade att de inte hade funderat på den saken. Ingen av de jag intervjuade hade något mål med sitt 

liv, de menade att de tog dagen som den kom. Alla hade mål för vad som gäller praktiska saker som till 

exempel jobb och bostad. Två personer trodde på reinkarnation och menade att livet på jorden var en 

skola, där man hade en uppgift att fylla, de menade att det som sker är förutbestämt. 

Gudsbilden 

Jag frågade även om de trodde på Gud eller en högre makt. Två personer svarade att; 

”ja, jag tror på Gud, fast jag kan inte säga vad Gud är, han är inte en människa som sitter där med 

skägg, som jag trodde när jag var liten men jag tror på en högre makt, jag tror den makten finns runt 

om kring oss människor.” Och två personer svarade, ”Ja jag tror på Gud, eller en högre makt, eller en 

energi som finns i allt och även mig”. Bara en person svarade att Gud är den högre makten och jag tror 

på honom. 

Jag frågade om de var religiösa och om de till hörde en församling alla utom en ansåg sig vara religiös, 

men det var bara en som var ansluten till en religiös församling. Tre personer sa att, det beror på vad 

du menar med religiös, jag kanske är religiös. Förut hade nog jag sagt att jag inte var religiös.  

Jag frågade om de var lyckliga och de ansåg sig vara lycklig för det mesta, en person menade att ”all-

deles nu mår jag väldigt bra, och visst är jag lyckligare nu än tidigare och jag är aldrig olycklig inte nu 

som mitt liv ser ut just nu, men visst kan jag vara ledsen ibland av olika orsaker men aldrig olycklig”. 

Trygghet 

Personerna jag intervjuade fick frågorna: vad är trygghet för dig och känner du dig trygg?  

Alla var överens om att trygghet är en känsla av inre ro, en frid i sig själv. Innan de råkade in i sina 

kriser hade nog de sagt att trygghet var deras man/hustru, deras barn, jobbet och pengar. I dag har de 

insett att tryggheten måste finnas inom dem själv. En person tyckte även att man får trygghet i en kär-

leksfull relation. Man kan lära sig att få trygghet genom att man lär sig att man inte kan påverka allt 

men en del saker mer än tidigare. De känner oftast att de är trygga idag men menar att vissa saker i 

livet kan få dem att känna sig otrygga fortfarande. 48

 

 
48 Intervjuer hos författare. 
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3. Analys av metoderna och intervjuerna 

Gemensamt för Månsus, Dalai Lama och Frankl i uppsatsen är att den grundläggande andligheten är de 

mänskliga egenskaperna godhet, vänlighet, medkänsla och omtanke - och dessa har inget att göra med 

om man är troende eller inte. De jag intervjuade menade att andlighet är en känsla/tillstånd där man 

finner sina inre kvalitéer, vilket påminner mycket av vad författarna anser vad andlighet är. 

Gemensamt för Månsus, Dalai Lama och Frankl är att finna en mening i lidandet, när man har funnit ut 

det så blir livet lite lättare för den människan. Gemensamt för personerna jag intervjuade är att de inte 

funnit ut vad meningen med livet är. 

Andlighet 

Andlighet är den ”noologiska” dimensionen hos människan. ”Noologisk” är en term i logoterapin som 

kommer av det grekiska ordet nous, ande. Den betecknar allt som har att göra med den ”andliga” i de-

len av människans personlighet. Begreppet ”andlig” i logoterapin har inte i första hand religiös bety-

delse utan avser den typiska mänskliga dimensionen. I själva verket är en förutsättning för medveten-

het den uteslutande mänskliga förmågan att höja sig över sig själv, att döma och bedöma sina egna 

handlingar med utgångspunkt från moraliska och etiska förutsättningar. 

Människan passerar den noologiska dimensionen så snart hon börjar reflektera över sig själv – eller, 

om så krävs, avfärdar sig själv: så snart hon gör sig till ett objekt – eller riktar invändningar mot sig 

själv; så snart hon visar att hon är medveten om sig själv – eller så snart hon visar att hon är medveten.  

Dalai lama menar att för honom handlar den grundläggande andligheten om de mänskliga egenskaper-

na godhet, vänlighet, medkänsla och omtanke - och dessa har inget att göra med om man är troende 

eller inte. Han använder ordet i den betydelse som det tibetanska ordet sem har, en mycket vidare be-

tydelse som ligger närmare ’själ’ eller ’ande’ och omfattar tänkande och känsla, hjärta och hjärna. 

Harry Månsus anser att andlighet är en djupare dimension av det liv han redan lever och att andlighet 

är ett personligt möte med Livet/den stora Verkligheten som omger oss människor. Andlighet är även 

att bli djupt och sant mänsklig, med Andens hjälp samt att andlighet är ett liv i relationer, med skapel-

sen, människan och Skaparen. Han menar att andlighet har två sidor: den intellektuella och den käns-

lomässiga. Den intellektuella sidan är att skaffa kunskap om Gud, människan, brustenheten och helan-

det. Man kan tillägna sig en imponerande skapelseteologi om ”shalomflödet”49 i tillvaron, men minst 

lika viktigt är andlighetens känslomässiga sida – att våga öppna sig själv för detta livsflöde. Det går att 

 
49 Ett flöde och ett samspel mellan Gud, människan och hela skapelsen, där alla ger och alla tar emot, och varje del behövs och ingen är 
självtillräcklig, enligt Harry Månsus. 
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vara fullfjädrad teolog i huvudet och ändå vara avstängd från livsflödet mellan människor och Gud i 

sitt hjärta. 

Samtliga av de intervjuade svarade att andlighet är ett tillstånd och att finna det tillståndet är att finna 

sina inre kvaliteter och att känna sig trygg i sig själv. Alla jag frågade tyckte också att det var en svår 

fråga, men på något sätt så tyckte de att finna sin andlighet är som att hitta sig själv. En person uttryck-

te sig så här: ”Man kan säga att andlighet är lika med Gud men då måste jag säga att Gud är lika med 

som själslig lycka, inre lycka.” 

Alla var överens om att man måste stanna upp och se in i sig själv och verkligen se sitt verkliga jag, de 

tror också att man måste få hjälp med att hitta sin andlighet. Flera av de jag intervjuade beskrev att de 

hade gått hos både psykolog och självhjälpsgrupper (tolvstegsprogrammet).  

Meningen med livet 

Dalai lama menar att lidandet är något vi har gemensamt med alla andra, en faktor som förenar oss 

med alla levande varelser. Att finna en mening i lidandet är ett sätt att klara de svåraste perioderna i 

livet bättre. Även i logoterapin menar man att när människan kämpar, och kanske kämpar förtvivlat, 

för att finna en mening med livet, är det frågan om andlig nöd men ingalunda om mental sjukdom. I 

behandlingsmetoden, logoterapi, är terapeutens främsta uppgift att hjälpa patienten att finna mening 

med sitt liv. Människans vilja till mening kan bli frustrerad. Logoterapin talar då om ”existentiell fru-

stration”. 

Man kan nog konstatera att de jag intervjuade inte visste vad som var meningen med det liv som de 

lever, men att de har förstått att de har levt sitt liv för att tillfredsställa andra, vilket de anstränger sig 

för att jobba bort och försöker leva ett liv åt sig själv idag. Några menade att de hade funderat, men 

inte kommit på vad som var meningen med deras liv. Visserligen hade två personer en tro på reinkar-

nation och menade att livet på jorden var en skola, där man hade en uppgift att fylla, men de kunde 

ändå inte i detalj berätta vad deras liv var avsett att bli. 

Gudsbilden 

Jag frågade även om de trodde på Gud eller en högre makt. Två personer svarade att, ”ja, jag tror på 

Gud, fast jag kan inte säga vad Gud är, han är inte en människa som sitter där med skägg, som jag 

trodde när jag var liten men jag tror på en högre makt, jag tror den makten finns runt om kring oss 

människor”. Och två personer svarade, ”Ja jag tror på Gud, eller en högre makt, eller en energi som 

finns i allt och även mig”. Bara en person svarade att Gud är den högre makten och jag tror på honom. 

Frankl menar att människan omedvetet strävar efter Gud, att vi har ett omedvetet förhållande till Gud. 

Och denna Gud kan man kanske beteckna den omedvetne Guden. Uttrycket ”den omedvetna Guden” 
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betyder alltså inte att Gud skulle vara omedveten om sig själv. Det betyder att Gud stundom är omed-

veten för oss, att vårt förhållande till honom kan vara omedvetet, bortträngt och därmed fördolt för oss 

själva. 

Månsus anser att Gud är en moralisk, personlig varelse, som är den allsmäktig, allvetande och allestä-

des närvarande Skapare av hela universum. 

Trygghet 

Frankl anser att det enda sättet att lära känna en människa är genom kärlek och kärlek kan uttrycka sig 

i många olika former. Sant intresse och sund nyfikenhet är kärlek likväl som att älska sin sexuella 

partner. Kärlek är en andlig handling som gör det möjligt att se egenskaper och möjligheter hos den 

andre, samt ger den utrymme och inspiration och stöd att förverkliga dessa. Medan i tolvstegspro-

grammets jobbar man med sin inneboende rädsla för att släppa kontrollen över sig själv, andra och 

framtiden, det är där lär man sig att finna tryggheten i sig själv och att släppa tanken att kontroll är 

trygghet. En av dem jag intervjuade tyckte att man får trygghet i en kärleksfull relation och att man 

kan lära sig att få trygghet genom att man lär sig att man inte kan påverka allt.  
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4. Diskussion och avslutning 

4.1. Diskussion 

Andlighet 

Det är nog så att många anser att andlighet har att göra med kvaliteten på vår relation till det eller den 

som är viktigast i våra liv. Man skulle kunna säga att andlighet är en del av vad det innebär att vara 

människa. Precis som vi alla har en fysisk och en känslomässig aspekt har vi också en andlig aspekt. 

Även amerikanska forskare har kommit fram till att det finns en del i hjärnan, där religiösa upplevelser 

uppstår, på baksidan av högra hjärnhalvan. Med hjälp av radioaktiva ämnen i blodet har man fotogra-

ferat hjärnan hos mediterande munkar och nunnor. 

”Forskarna drar även slutsatsen att hjärnans limbiska system är inblandat i gudsupplevelsen.” ”Tidi-

gare undersökningar har visat att patienter som opereras i det limbiska systemet kan få gudsupplevel-

ser medan patienter som drabbats av Alzheimers sjukdom blir religiöst ointresserade även om de visat 

motsatt tendens tidigare.” ”Detta anses bero på att det limbiska systemet är det första som drabbas av 

sjukdomen.” ”Forskarna drar slutsatsen att religiösa upplevelser sitter i hjärnan, vilket dock inte 

hindrar att Gud kan finnas.”50

Många människor idag lider av psykisk ohälsa och vi pratar mer on livskriser dag än tidigare, kanske 

har detta fenomen alltid funnits men att media lyfter fram problemet mer i dag. 

Livskriser hos människor gör att de försöker komma tillbaka till ett uthärdligt liv, för att komma till det 

livet måste de jobba med sig själv, det har jag också kommit fram till efter de böcker jag har studerat 

och framför allt de personer jag har intervjuat. Vilken metod man sedan använder är nog personligt, 

eller kanske tillfälligheter.  

Jung på sin tid, för mer än femtio år sedan, menade att västerlänningar har tappat sin kapacitet för reli-

giösa erfarenheter genom att man förlorat kunskap om vad religion ”egentligen” är, ett mänskligt 

grundbehov. Han menade att när människor är i livskriser kommer de närmare sin egen erfarenhets-

grund, då får de yttre historiskt och kulturellt burna symbolerna och myterna existentiell mening och 

bärkraft. De korresponderar med något inom människan, något givet. 

Jag tror att andlighet är en underutnyttjad resurs, som kan mätta vår vardag. Många människor har be-

skrivit stunder, eller platser, där de kan öppna sig för upplevelser av fridfullhet och kärleksfullhet. Så-

dana erfarenheter ökar vår förmåga till medkännande, villkorslös kärlek och kan göra att vårt liv känns 

djupt meningsfullt. Anledningen till det kan vara att vetenskapen är det trovärdigaste av allt trovärdigt, 

 
50 www.ne.se. 

http://www.ne.se/
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kan man peka på att andligheten åtminstone är förenlig med vetenskapen så möjliggör man för männi-

skor i vår tid att våga lyssna på andliga signaler, och våga tala öppet om sina andliga upplevelser.  

Om man jämför med debatten om sexuella övergrepp, för tio år sedan var det knappast några unga 

kvinnor som talade om sexuella övergrepp då de gick i terapi. Fler vågar träda fram och tala om det i 

dag, om det beror på att media har lyft fram det eller inte så är det i alla fall mer vanligt att berätta om 

sexuella övergrepp. På samma sätt tror jag att fler skulle våga tala om sina andliga erfarenheter om det 

kulturella klimatet i Sverige tillät det. 

I dag blir de som talar om andlighet betraktade med tvivel, som om de vore lurendrejare, psykiskt sju-

ka eller mindre vetande personer som inte insett att allt ytterst sett är materia. 

Meningen med livet 

Många människor strävar efter att finna en mening med livet. Kanske de inte nöjer sig med att bara 

finnas till och försöka göra det så trivsamt för sig som möjligt medan de lever och har svårt att accep-

tera att det inte skulle finnas någon högre mening med att de finns till. 

En del använder religionen för att ge livet ett ändamål. De tror att genom att leva på ett visst sätt kan 

göra sig värda av att hamna i paradiset eller uppnå nirvana eller något liknande och de lever lyckliga 

med sin tro. Men många människor har svårt att tro på det de inte kan se, de har därför svårt att accep-

tera någon gudomlig mening med livet.  

Maynard Gerber, kantor i judiska församlingen i Stockholm menar att, enligt den ortodoxa tron finns 

det en mening med allt. Det finns något som är större än individen, inte minst för att människor behö-

ver tro på något för att känna trygghet. Men att vi skulle vara några marionetter, tror han inte. Han an-

ser att olyckor som drabbar oss har ingen djupare mening just när de sker. Därför är det meningslöst att 

fråga sig vad olyckan tjänar till. Det är bättre att fundera över vad vi kan göra åt saken.  

Mustafa Setkic, imam i bosniskmuslimska församlingen i Stockholm, tror däremot att det finns en me-

ning med allt som sker. Han menar att Gud vet allt som kommer att hända i vårt liv, därför kan slum-

pen inte existera. Som ”vanlig människa” kan jag säga att det är en slump att olika saker händer, men 

som troende muslim gör jag det inte. En bussolycka eller sjukdom, allt är förutbestämt. Mustafa Setkic 

anser att om vi skulle begränsa Gud, då skulle han inte vara så allsmäktig som han beskriver sig själv. 

Han menar att Guds redskap gör oss inte på något sätt förprogrammerade i våra tankar eller handling-

ar, för vi är skapade med en förmåga att själva kunna dra logiska slutsatser. Jag är fri att välja att tro 

eller inte tro och inom ramen för detta är jag fri att göra vad jag vill. 51

 

 
51 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=101253
 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=101253


  
 

 

21

Ser man till naturen tyder mesta på att materien följer vissa lagar som gör att den med något slags nöd-

vändighet i natur som klumpar ihop sig i alltmer komplicerade strukturer, varav en del så småningom 

får liv och utvecklas till allt högre organismer. Även dessa organismer tycks följa vissa bestämda 

mönster. Bland alla de regelbundenheter som man tycker sig urskilja när det gäller levande organis-

mers beteenden återkommer hos alla arter en strävan att sprida sina gener så effektivt som möjligt. 

Detta är naturligtvis ett slags mening med livet men den är gemensam för alla organismer från encelli-

ga alger och bakterier till alla djur och oss själva.  

Höjer vi blicken en smula och vidga perspektivet så gäller det inte bara att skaffa sig så många efter-

kommande som möjligt då kan det också handla om att hjälpa till att skapa så goda förutsättningar för 

avkomman som möjligt. Detta kan ske på kortare sikt genom vård, uppfostran, utbildning, med mera 

eller på lite längre sikt genom skapande av familjeförmögenheter, stiftelser, testamente eller dylikt som 

är avsett att trygga den kommande släktens försörjning. Sådana planläggningar ger säkert en mening åt 

livet för många människor men för dem som inte nöjer sig med detta kan man vidga perspektivet ännu 

en smula. Då kan det bli fråga om att genom miljöåtgärder och liknande trygga förutsättningarna för 

livet på jorden och för kommande generationer människor. Kan man säga sig att man på något sätt har 

bidragit till en bättre värld att leva i, ja då kan man gott påstå att det har varit en mening med ens liv.  

Livet är fullt av frågor som det egentligen inte går att få något säkert svar på och jag tror att det är 

högst personligt, med vad som är meningen med livet.      

Gudsbilden 

Är då religion och andlighet på väg att försvinna helt ur våra liv? 

De senaste forskningarna visar att allt färre tror på en personlig gud, i klassisk kristen bemärkelse. Och 

mängden bekännande kristna minskar stadigt bland infödda svenskar. Det är samma sak med det män-

niskan kallar andlighet, många gånger separerar man den också från vardagslivet. Många talar om ett 

”andligt liv” och även där skapar man riter och ceremonier och man tycker att denna andlighet skall 

utföras i särskilda lokaler och ledas av särskilda människor och man slår sig för bröstet i sin andlighet 

och sätter sig över människor som inte följer samma väg som man själv. Andligheten blir då något som 

åtskiljer i stället för något som förenar. 

Carl-Reinhold Bråkenhielm som är professor i livsåskådningsforskning, menar att Gud visserligen är 

viktig i livet bara för en, eller möjligen för två av tio svenskar. Men hur gudstron i Sverige ser ut beror 

lite på hur man frågar. Fråga man, ”tror du på Gud”? så svarar numera knappt hälften av svenskarna ja. 

Men får de alternativ som att ”jag tror på en personlig gud”, ”jag tror på en högre makt eller kraft”, 

eller att ”Gud är något inom oss snarare än utom oss”, så väljer de flesta det sistnämnda alternativet 

och bara en fjärdedel kryssar för att de inte tror på något slags Gud. Bråkenhielm vill beskriva den 
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stora majoriteten som trevande och sökande människor. Men han tillägger att intresset för stora livs-

frågor och frågor om livets mening, har ökat.52

Det är uppenbart att finna andlighet eller religion, svarar mot djupt liggande mänskliga behov. Det kan 

vara behov av trygghet, tröst och stöd och av att bli älskad och sedd. Religionen kan kanske också ge 

svar på frågor om livets mening och varför vi måste lida och dö.  

 

4.2. Avslutning 
Under arbetets gång har jag funderat på vad andlighet kanske betyder och slutsatsen är följande: alla 

har vi saker och människor som är viktiga för oss, eftersom vi har dessa viktiga relationer, måste det 

finnas någonting i våra liv som är ”mest viktigt”. Vare sig detta ”någonting” är saker eller en person 

eller en grupp människor, så måste det finnas någonting som får denna ”topprioritering” i våra liv. Det 

eller den som är ”viktigast” är lika med det som vår andlighet koncentrerar sig på i första hand.  

Kanske borde själva ordet andlighet, ersättas av neutralare ord, kanske medmänsklighet. Att vara med-

människa, att i de miljöer där man vistas och arbetar är att använda sin inlevelseförmåga, sin medkäns-

la och sin kärlek. Det är att i allra högsta grad leva ett andligt liv. 

Efter det att jag har tagit till mig litteraturen och intervjuat de personerna så har jag också kommit fram 

till slutsatsen att den som vet varför den lever, uthärdar nästan varje hur man lever, alltså funnit livets 

mening. 

 
52 Bråkenhielm, (2001). 
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1. Inledning


1.1. Bakgrund


Allt fler människor idag hamnar i stora livskriser, som många gånger uttrycker sig i utbrändhet, missbruk av något slag eller annan psykisk ohälsa. Det finns många orsaker till det, kanske är en aspekt att människan inte har kontakt med sin andlighet. 


Frågorna, vad är egentligen andlighet och hur finner man den, ligger till grund för min undersökning av tre olika personer och deras metoder som används för att hjälpa människor att finna sin andlighet/en inre trygghet. Dessa tre olika personer kommer från en kristen, buddhistisk och judisk kultur. För ytterligare förståelse har jag intervjuer av människor som har varit i olika kriser och funnit inre trygghet och sin andlighet.


1.2. Syfte


Syftet med denna uppsats är att försöka finna ut vad andlighet är och ta reda på hur man uppnår andlighet enligt tolvstegsprogrammet, logoterapin, buddistiska åttafaldiga vägen och fem personer som har funnit sin andlighet.


1.3. Frågeställningar


Vad är andlighet?


Hur kan man finna andlighet?


1.4. Metod


Genom litteraturstudier har jag försökt bilda mig en uppfattning om hur Harry Månsus, Viktor E Frankl och Dalai Lama, genom Cutler C Howard, anser att man blir andligt medvetande och vad andlighet är för dem. Under Beskrivning tar jag upp hur Frankl, Månsus och Dalai Lama ser på andlighet. Redogör också lite kort vad deras metoder går ut på och vilka hjälpmedel de använder sig av. Jag har valt att intervjua fem personer som har genomgått en större kris i sitt liv och som har jobbat med sig själv i självhjälpsgrupper, då jag anser dem ha rik insikt i hur man finner sin andlighet och vad andlighet betyder för dem, så får de representerar mottagare av metoderna. Därefter kommer an analys av metoderna och de jag intervjuade, samt en diskussion och avslutning.


1.5. Avgränsning


Jag har valt att titta på andlighet i stora drag från tre perspektiv, Tolvstegsrörelsen – Harry Månsus, Logoterapin – Viktor Frankl och Buddismens väg till Nirvana – Dalai Lama.  Jag har även intervjuat fem personer i Gävle, mellan 40 –50 år som har varit med om en större kris i sitt liv och som har funnit sin andlighet. Gemensamt för de personer jag har intervjuat är att de har gått i självhjälpsgrupper som har tolvstegsprogrammet som metod att finna tillförsikt till sitt liv.


2. Beskrivning


2.1. Viktor E. Frankl


Frankl föddes i Wien 1905 och dog 1997, grundade logoterapin – en ”psykoterapi med utgångspunkt från det andliga”. Bakgrunden till Viktor Frankls arbete och lära är hans egen ångest, som ung student gick han på Freuds föreläsningar, dessutom läste han på egen hand och sökte på olika sätt råd för sina känslor av livets meningslöshet. Han sökte sig bland annat till Adler och individualpsykologin, men fann ingenstans någon hjälp mot existentiell ångest. Han skrev mycket i samband med sina studier, men förlorade manus, när han sattes i koncentrationsläger, och fick efter krigsslutet börja på nytt. Han lyckades väl i sin karriär som psykiatriker och blev alltmer respekterad. Så småningom fick han Sigmund Freuds f d lärostol i Wien.


Andlighet


Frankl anser att det enda sättet att lära känna en människa är genom kärlek och den kan uttrycka sig i många olika former. Sant intresse och sund nyfikenhet är kärlek likväl som att älska sin sexuella partner. Kärlek är en andlig handling som gör det möjligt att se egenskaper och möjligheter hos den andre, samt ger den utrymme och inspiration och stöd att förverkliga dessa.


Han menar att kärlek är ett primärt fenomen liksom sexualiteten. Sexualiteten försvaras då den är bärare av kärleken som uttryck för innersta samhörighet. Enligt logoterapin handlar kärlek om att avstå lite av någonting genom empatiskt eller osjälviskt handlande mot sin medmänniska. Likaså är det viktigt att öppna och ta emot det som är meningsfullt och vill komma till oss från framtiden, t.ex. någons hjälp eller förlåtelse eller en chans att förändra något till det bättre. Människans möjlighet att uppleva och ge kärlek skiljer sig från djuren, medan sexualdriften är det hon har gemensamt med djuren.


Meningen med livet


Frankl menar att när människan kämpar, och kanske kämpar förtvivlat, för att finna en mening med livet, är det frågan om andlig nöd men ingalunda om mental sjukdom. Det kan lätt hända att egen andlig nöd tolkas som en mental sjukdom och att läkare skyndar sig att begrava patientens existentiella nöd under en hög lugnande mediciner.
 Frankl anser att logoterapi skiljer sig från psykoanalysen på så sätt att den uppfattar människan som ett väsen vilkens viktigaste angelägenhet det är att förverkliga en mening och vissa värden, inte bara att tillfredställa drifter och instinkter, att försona de motstridiga krav som ställs av id, ego och superego (detet, jaget och överjaget) eller att anpassa sig till samhället och miljön.
 


Gudsbilden


Frankl menar att människan omedvetet strävar efter Gud, att vi har ett omedvetet förhållande till Gud. Och denna Gud kan man kanske beteckna den omedvetne Guden. Uttrycket ”den omedvetna Guden” betyder alltså inte att Gud skulle vara omedveten om sig själv. Det betyder att Gud stundvis är omedveten för oss, att vårt förhållande till honom kan vara omedvetet, bortträngt och därmed fördolt för oss själva.


Han menar att man inte får tolka ”den omedvetna Guden”, panteistiskt, läran om den besjälade naturen, ingenting kan vara honom mer avlägset än att till exempel påstå att det omedvetna eller detet skulle vara gudomligt. Även om det har visat sig att det omedvetna, även andligt, rymmer en omedveten religiositet, så får det därför aldrig någonsin omges med någon gudomlig nimbus (gloria). Han menar att vi redan har ett omedvetet förhållande till Gud, betyder inte alls att Gud skulle vara ”inom oss”, att han omedvetet skulle bo inom oss eller fylla vårt omedvetna. 


Logoterapi


Frankl anser att viljan till mening i livet står för den starkaste psykiska drivkraften. När den saknas och hjälp söks är det själsläkarens viktigaste uppgift att hjälpa individen att ta sitt ansvar och bryta sig ur den självupptagenhet som så ofta skapar en känsla av tomhet, leda och neuros.


I logoterapin läggs tyngdpunkten på människans möjligheter på det friska och hela och det finns inga fullständigt hopplösa situationer och det finns inte heller en människa helt utan möjligheter. Det väsentliga är strävan att se framåt, på möjligheter och lösningar, det förgångna är viktigt för förståelse av situationen idag, men det är framtiden som ska påverkas menar Frankl. Varje människa har en möjlighet att mogna, både som enskild individ och medlem i en familj, grupp och i arbetsgemenskap. Han anser därför att logoterapi lämpar sig i allt slags arbete med mänskliga relationer, i vård och självvårds sammanhang. Terapeutens uppgift är att hjälpa patienten att finna sammanhanget i livet och en meningsfull tillvaro. I behandlingsmetoden, logoterapi, är terapeutens främsta uppgift att hjälpa patienten att finna mening med sitt liv, anser Frankl.


Människans vilja till mening kan bli frustrerad, logoterapin talar då om ”existentiell frustration”. Termen ”existentiell” kan användas i tre olika betydelser.


1. Existensen själv, det vill säga den specifika mänskliga formen för liv.


2. Existensens mening.


3. Strävan efter att finna en konkret mening i ens egen personliga existens, det vill säga viljan till mening.


Existentiell frustration kan också ge till neuroser. Denna typ av neuroser har i logoterapin fått beteckningen ”noogena neuroser” i motsats till neuroser i vanlig bemärkelse, psykologernas neuroser. De noogena neuroserna har inte sitt upphov i den psykologiska utan i den ”noologiska” dimensionen hos människan. ”Noologisk” är en term i logoterapin som kommer av det grekiska ordet nous, ande. Den betecknar allt som har att göra med den ”andliga” delen av människans personlighet. Man måste ha klart för sig att begreppet ”andlig” i logoterapin inte i första hand har religiös betydelse utan avser den typiska mänskliga dimensionen.
 Frankl tar upp två fenomen som kanske är de mest mänskliga, kärlek och samvete. Han tar upp ett exempel, om en hund kissar inne så går den undan och gömmer sig för att den är rädd att få ett straff, han tror inte att djur kan få dåligt samvete.


Människan passerar den noologiska dimensionen så snart hon börjar reflektera över sig själv – eller, om så krävs, avfärdar sig själv: så snart hon gör sig till ett objekt – eller riktar invändningar mot sig själv; så snart hon visar att hon är medveten om sig själv – eller så snart hon visar att hon är medveten. I själva verket är en förutsättning för medvetenhet den uteslutande mänskliga förmågan att höja sig över sig själv, att döma och bedöma sina egna handlingar med utgångspunkt från moraliska och etiska förutsättningar.


Många utgår från ett tillstånd som ofta påträffas hos överspända individer, nämligen den föregripande fruktan. Det kännetecknande för denna rädsla är att den framkallar just det som personen är rädd för. Fruktan framkallar alltså det som man är rädd för, på ett liknande sätt kan en intensiv önskan hindras av själva strävan att uppnå målet. Denna överdrivna önskan eller ”hyperintention” som det kallas inom logoterapin finns bl.a. vid sexualneuroser. Desto mer man försöker fokusera på sig själv och att nå sexuell tillfredsställelse desto svårare är det att uppnå den. Nyckeln är att inte fokusera på sig själv och målet som sådant, utan att istället njuta av den andra och njutningen kommer att komma av sig själv. Den överdrivna uppmärksamheten kallas inom logoterapin för ”hyperreflexion”.
 När uppmärksamheten riktas bort ifrån målet kan målet nås spontant. Det dubbla faktum att fruktan framkallar det man är rädd för och att hyperintention hindrar uppfyllelsen av det man önskar, utgör grundvalen för den teknik i logoterapin som kallas för ”paradoxal intention”. Metoden går ut på att individen ifråga skall önska sig just det som han är rädd för. Metoden består i en omvändning av patientens attityd. Hans fruktan ersätts av en oväntad önskan och därigenom förlorar rädsla sin kraft. Detta tillvägagångssätt kräver dock att man utnyttjar humorn, den specifikt mänskliga förmågan till distans från det egna jaget. Denna grundläggande förmåga till distans från det egna jaget måste alltid träda i funktion när logoterapin använder sig av ”paradoxal intention”. Vanliga områden där den paradoxala intentionen används är sömnlöshet, fobier och manier. 


Det öde en människa möter, har alltså för det första den meningen att det ska formas då det är möjligt  och för det andra att det ska bäras då det är nödvändigt. Meningen måste bli funnen, och det går också att finna de. Det som leder människan i sökandet efter den är samvetet. Samvetet är kort sagt ett meningsorgan. Det kan definieras som förmågan att i varje situation upptäcka den unika meningen som finns dold där.


2.2. Dalai Lama


Dalai lama, Terzin Gyatso föddes 1936 den 6 juli, i byn Takster, som ligger i nordöstra Tibet. Han är Tibets andlige och världslige ledare, samt en fredspristagare, statsman och resande ambassadör för sitt land. Han beskriver sig själv som en enkel buddhistmunk, varken mer eller mindre. Han lever i exil en liten by i Dharamsala i Indien, där han mediterar, arbetar med regeringsfrågor, undervisar och deltar i religiösa ceremonier. Dalai Lamas vision är att göra Tibet till en helig fristad för alla levande varelser där de kan leva i harmoni med varandra i många generationer.


Andlighet


Hans tro vilar på att, själva rörelsen i livet går mot lycka. Genom inre disciplin kan vi förvandla hela vår inställning till livet. Rent metodiskt innebär det att vi minskar de faktorer som leder till lidande och gynnar de som leder till lycka. Lyckan avgörs mer av sinnestillståndet än av yttre händelser.
Dalai lama anser att undervisning och lärande är första steget i att åstadkomma en inre förvandling. Att med uthållighet anstränga sig för att förändra yttre beteende kan också påverka våra bakomliggande attityder och känslor. Dalai Lama anser att självförtroende t.ex. har med ärlighet att göra. Ju ärligare man är desto bättre självförtroende har man. Dalai lama menar att lidandet är något vi har gemensamt med alla andra, en faktor som förenar oss med alla levande varelser. Att finna en mening i lidandet är ett sätt att klara de svåraste perioderna i livet bättre. Dalai lama menar att för honom handlar den grundläggande andligheten om de mänskliga egenskaperna godhet, vänlighet, medkänsla och omtanke - och dessa har inget att göra med om man är troende eller inte.


Dalai Lama anser att alla varelser vill ha lycka, inte lidande samt att det är svårt att uppnå fred på jorden utan frid i sinnet. Alla kan utveckla medkänsla och välvilja, utan djupare tro och oavsett religion och ideologi. Det räcker med att vara människa och att förstå att allt vi önskar, också önskas av andra. Han tror att bönen till största delen är en enkel daglig påminnelse om de djupaste kända principerna och övertygelserna och han läser vissa buddhistiska verser varje morgon, verserna liknar böner, men egentligen är de påminnelser. Påminnelser om hur man ska tala till andra, hur man ska vara mot varandra, hur man ska hantera problem i vardagslivet och så vidare.


Meningen med livet


Dalai Lama tror att själva meningen med livet är sökandet efter lycka. Antingen tror vi på någon religion eller inte och antingen vi tror på den ena eller den andra religionen söker vi någonting bättre i livet, alltså att själva rörelsen i vårt liv är inriktad på lycka.
 Han anser att man kan nå lycka genom att träna sitt sinne. Lycka är för oss västerlänningar betyder för oss mer som tur och lyckträff, men han säger att träna sinnet i det att få ett harmoniskt liv syftar han inte på sinnet i betydelsen tankeförmåga eller intellekt. Han använder ordet i den betydelse som det tibetanska ordet sem har, en mycket vidare betydelse som ligger närmare ’själ’ eller ’ande’ och omfattar tänkande och känsla, hjärta och hjärna. Genom att åstadkomma en viss inre disciplin kan vi undergå en förvandling i fråga om hela vår inställning, hela vår syn på och attityd till livet.


Gudsbilden


Buddhas lära finns ingen tro på en Gud.


Buddhismens väg till Nirvana


De ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen är buddhismens väg till Nirvana, en inre lycka. Buddha sammanfattar sin lära som handlar om sanningen om världens tillstånd i fyra punkter, de fyra ädla sanningarna:


1. Allt är lidande (otillfredsställelse, disharmoni).


2. Ursprunget till lidandet är törsten till livet.


3. Genom att avlägsna livstörsten upphävs otillfredsställelsen.


4. Följ den åttafaldiga vägen för att nå upplysning.


 


Buddha varnar för det två vägarna som han upptäckte var fel, den sinnliga njutningens väg och askesens väg. Den rätta vägen är mittens väg, den åttafaldiga vägen. Den leder till ro och visdom och den skänker upplysning och leder till nirvana. Att följa den åttafaldiga vägen innebär att man finner rätt: kunskap, sinnelag, tal, handlande, liv, strävan, vaksamhet och meditation. Buddhas lära finns ingen tro på en Gud, därför förekommer inte bön i buddhismen. Istället har man meditation, som leder till insikt, självkontroll och självutveckling.


Genom meditationen ska man kunna komma bakom det materiella och få insikt om livet och sig själv. Desto mer känslan av att konsumera avtar, desto större insikt och stabilitet får man. Den buddhistiska meditationen är en insiktsträning. Man mediterar över sig själv, sina egna funktioner. Enligt en metod koncentrerar man sig främst på andningen, men riktar också uppmärksamheten på hela kroppen, sättet att gå, stå, ligga o s v - alltså samtliga livsfunktioner. Och man följer tankarna, iakttar dem när de kommer, vad de innehåller; och man iakttar sina känslor. Denna meditationsmetod ger en djup självkännedom och en inre disciplin. Man blir herre över sitt eget inre, där tankarna annars hoppar omkring planlöst, så att vi blir förvirrade och olyckliga. Metoden ger också upphov till en inre kamp mellan gott och ont, egoism och människokärlek, vilja och lättja.


2.3. Harry Månsus


Harry Månsus är teolog, föddes i maj 1941 i österbottniska kommunen Vörå mellan Vasa och Jakobstad. Han är författare och grundare av Bromma dialogen. Månsus blev tidigt både frälst och pastor och var länge en mycket aktiv del av den kristna väckelserörelsen. Men så en dag tog han till sig det som statistiken visade: alla kyrkor förlorade terräng. 

Månsus menar att, alla stora religioner vittnar om en större andlig verklighet – bortom mänskliga begrepp och dogmer. Det är denna mystikens djupare enhet som ska förena och vägleda mänskligheten i en ny global tidsålder. Vi ska inte längre betrakta andra religioner som främmande, utan som släktingar. Med vägledning av olika religioner är vi alla - enligt den oförgängliga filosofin – på väg hem till vårt gemensamma ursprung i Gud, den andliga verkligheten.
 

Harry Månsus menar att inom tolvstegsrörelsen och nyadligheten hävdar många med eftertryck att de är andliga, men absolut inte religiösa. För dem betyder det att de inte engagerar sig i något kyrkosamfund eller intresserar sig för de lärosystem och fromhetsuttryck som finns inom olika religioner och kyrkotraditioner. ”Religion” står här för utsidan (dogmer och aktiviteter), medan ”andlighet” betecknar insidan – den kraft och vishet som har med allas våra liv att göra. På svenska är uppdelningen dock inte lika konsekvent som på engelska, eftersom dessa människor ofta betecknar sig som privatreligiösa, inte privatandliga.


Andlighet


Harry Månsus anser att andlighet är en djupare dimension av det liv han redan lever och att andlighet är ett personligt möte med Livet/den stora Verkligheten som omger oss människor. Andlighet är även att bli djupt och sant mänsklig, med Andens hjälp samt att andlighet är ett liv i relationer, med skapelsen, människan och Skaparen.
 Han menar att andlighet har två sidor: den intellektuella och den känslomässiga. Den intellektuella sidan är att skaffa kunskap om Gud, människan, brustenheten och helandet. Man kan tillägna sig en imponerande skapelseteologi om ”shalomflödet”
 i tillvaron, men minst lika viktigt är andlighetens känslomässiga sida – att våga öppna sig själv för detta livsflöde. Det går att vara fullfjädrad teolog i huvudet och ändå vara avstängd från livsflödet mellan människor och Gud i sitt hjärta.
 


Meningen med livet 


Månsus menar att Gud har en plan med din värld och allas våra liv och livet är en skola där vi får våra törnar och dessa utmanar oss att växa och mogna.


Han menar att han själv börjar ana att det finns en mening med att han själv så handlöst kastats ut i den kosmiska katedralen där alla människor lever sina liv. Under dessa valv upplever han hur Bibelns texter berör honom. Han börjar upptäcka heta spår i sanden efter Någon som verkar i djupet av vår historia - och våra egna liv. Bibelns hopp för oss människor grundar sig i tron på en personlig Gud som har universum i sin allsmäktiga hand och som ger mening åt historien.


Bibeln lovar inte att vår nuvarande värld skall kunna renas från ondskan, men lovar att den här världen kommer att ersättas av nya himlar och en ny jord.
 Den kristna tron lovar evigt liv som en visshet och en trygghet redan i detta livet. Den talar inte om människan som en slump eller en tillfällighet utan säger att Gud älskat världen så mycket att Han sänt sin enfödde son till den för att var och en som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.


Gudsbilden


Månsus anser att Gud är en moralisk, personlig varelse, som är den allsmäktig, allvetande och allestädes närvarande Skapare av hela universum.
 


Tolvstegsprogrammet


Tolvstegsprogrammet är ett handlingsprogram för personer som har upplevt att sina liv har blivit svårhanterliga av en eller annan orsak t.ex. alkohol, obehagsskapande tankar, tvångsritualer, sinnesstämningar, känslor och som är beredda att erkänna sin maktlöshet och söka hjälp från en kraft större än människan själv. Många kristna kyrkor tillämpar tolvstegprogrammet för hur smågrupper kan träffas. Programmets metod är, att med små grupper samlas utan förpliktelser eller krav på likhet, vare sig i fråga om personlig tro, gudsbild, social eller ekonomisk bakgrund, men med en ömsesidig förpliktelse till sanningen och respekten för de enskilda deltagarnas integritet har tillfört det andliga livet, även utanför missbrukarkretsen, stora nya insikter. 


Harry Månsus anser att tolvstegsprogrammet är ett andligt rotsystem med vars hjälp kan de bryta osunda och destruktiva beroende i sina liv, t ex drogmissbruk, arbetsnarkomani och förvridna relationer till sina nära och kära.


Tolvstegs programmet startades av Anonyma Alkoholister. Det är en organisation som består av lokala självhjälpsgrupper, s.k. AA-grupper, där villkoret för medlemskap är en önskan att sluta dricka alkohol. AA bestod 1999 av 90 000 AA-grupper med ca 2 miljoner medlemmar i 110 länder. I Sverige bildades den första AA-gruppen 1953; 1999 fanns det 500 grupper med ca 10-12 personer per grupp.


De tolv stegen övergripande


1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi hade förlorat kontrollen över våra liv.


Syftet med första steget är att den hjälper en att förstå det verkliga sambandet mellan orsak och verkan när det gäller sitt missbruk och problem i sitt liv. I det första steget jobbar man med sin inneboende rädsla för att släppa kontrollen över sig själv, andra och framtiden. 


2. Vi kom till insikt om att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.

Genom att tro att en högre makt kan hjälp, kan en människa som tidigare förstörts av intensiv fruktan, ilska, tvivel, skuld och vanmakt få ro och börja ett andligt växande genom att inrikta sig på att ta vissa enkla steg, gå på möten, läsa de tolv stegen och tala med en fadder. Därefter ge exempel och beskriva kort hur destruktiva beteenden visar sig i sitt liv och fråga sig hur förståndiga de beteendena är. 


3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom.  

I tredje steget ska man fråga sig, om det går att tro på Gud eller någon högre makt och att han/den kan hjälpa till att få sunda gränser om man lägger sitt liv och sin vilja i händerna på honom/den högre makten. Därefter ska man skriva ner de områden där man inte litar på Gud/den högre makten t.ex. i ekonomi, familjefrågor och intima behov samt försöka hitta rötterna till den rädsla och bristande tillit till sina föräldrar när man var barn. 


4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.

Syftet med det fjärde steget är att uppnå en djupare självkännedom som kan leda till att man accepterar och till och med älskar sig själv och att se sanningen om sitt beteende i vitögat. Det är också viktigt att upptäcka sina beteendemönster så att man blir beredd att lägga dem i händerna på Gud/en högre makt och ber om att kunna utföra varaktiga förändringar. 


5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem. 


Syftet med det femte steget är att erkänna sin fel och brister inför sig själv och en annan person. Där gäller att vara noga att välja vem som man ska dela femte steget med, det behöver vara någon som personen litar på. För vissa människor är det femte steget början till att acceptera sig själv, vilket ofta är en biprodukt till det här steget. De behöver inte längre försvara och bära på en jättelik bild som de inte kan slappna av med, den människa de verkligen är ”räcker”.


6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

Syftet med detta steg är att man ska fråga sig om man har upptäckt några karaktärsfel som man tycker om och inte är säker på att man inte vill ta bort. 


Man ska i så fall ange vilka karaktärsfel som t.ex. habegär, högmodiga tankar och lusta, samt beskriva hur man med egen kraft försökt få ordning på andra genom att ge dem råd, böcker eller band som de inte har bett om eller genom att vägra kommunicera med dem.


Författaren menar att man ska skriva med egna ord sin förklaring till Gud/den högre makten att man nu är beredd att låta honom/den högre makten avlägsna all sina karaktärsfel.


7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 


Miller menar att man ska svara på vad ödmjukhet betyder för en själv samt beskriva hur sitt storhetsvansinne tar sig uttryck, ett exempel på ett tänkande - om jag bara kunde få någon ordning på mig själv, så kunde jag uträtta något övermänskligt. Man ska skriva ner vilket datum när man bad det sjunde stegets bön eller sin egen version av den, och ange vilka positiva karaktärsdrag som skulle kunna ersätta sina karaktärsfel, som räknades upp när man tog det fjärde, femte och sjätte steget, t.ex.: negativa drag – rädsla och positiva drag – mod.
 


Gorski tror att sinnesrobönen, som används mycket i det tolv stegen, fångar det som är viktigt i vad som det sjunde steget går ut på:


”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”. 


8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla. 


Miller menar att i det åttonde steget städar man upp i alla sina trasiga relationer och i alla fickor med skuld, smärta, rädsla, agg och vemod som finns inombords på grund av allt det otrevliga man har gjort. I steg åtta gör man en lista över de människor man gjort illa och hur man har gjort illa dem och därefter beskriva sina känslor inför följderna. 


Det ska beskrivas skriftligen och man bör vara beredd att gottgöra de människor som man har gjort illa, när man sedan är beredd att gottgöra går man tillbaka till skrivelsen och förklarar sig beredd, när den är beredd att gottgöra alla, är man redo att ta det nionde steget.


9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra. 


Miller skriver att i det nionde steget uppmanas man att gottgöra andra människor, om det inte medför att det skadar dem. Antingen betalar man nu eller också senare och då med ränta. Det räcker inte bara med att tänka igenom vad man har haft sönder och vad som behövs för att rätta till det, utan man måste även reparera skadan.


10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel. 


Det tionde steget visar hur man varje dag ska bevara livet och sina relationer fria och renstädade och fortsätta bli mer medveten och tacksam. Tionde steget hjälper till att kontrollera sina framsteg genom att upptäcka misstag på ett tidigt stadium och rätta till dem innan de växer och blir allvarliga problem.  


Författarna rekommenderar att man använder en personlig dagbok för att dokumentera hur mönstret av starka sidor och svagheter utvecklas.


11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi själva uppfattade Honom - varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den.


Enligt Miller är det elfte steget det andliga steget där personen förbättrar sin andliga förståelse av Gud. Från det första steget till det tionde steget förbereder sig personen för detta steg. De tre första stegen är en början till att tro på en högre makt, Miller menar att de flesta som genomgår programmet, upptäcker att den högra makt de lär känna och förstå under det elfte steget är mycket olik den makt de vände sig till under första steget. När man genomför elfte steget innebär det att bestämma sig för att tro på en högre makt och kalla den högre makten Gud, att bestämma sig för att tro att det är möjligt att etablera ett personligt förhållande till Gud sådan man uppfattar Honom och att be och meditera som ett uttryck för tron på att ett förhållande till Gud kommer att utvecklas. Det innebär också att inrikta sin bön och meditation på att få insikt om Guds vilja med sig och mod att utföra den, att göra personliga erfarenheter som bekräftar att sitt andliga program fungerar. Det innebär också att man har förändras på grund av sina andliga erfarenheter och att erkänna för sig själv och för andra att man har förändras på grund av sina andliga erfarenheter.


12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.


Miller menar att i det tolfte steget ska man bli/har blivit andligt uppvaknad och nu ska personen hjälpa andra människor att göra det som man själv genomgått. När man blir andligt uppvaknad ska man beskriva sin upplevelse i en anteckningsbok det man tror är sitt andliga uppvaknande. En bild man har fått som ger mening och hopp. Kanske en ny inställning till Gud, ett nytt hopp inför livet och relationerna. Kanske en känsla om att äntligen leva i verkligheten och inte i förnekelsen på vissa områden i livet. När man genomför tolfte steget innebär det att, man inser ett andligt uppvaknande är som en följd av att man arbetat med de tidigare elva stegen, föra budskapet om hopp och tillfrisknad vidare till andra lidande människor. Det innebär också att hjälpa andra utan att vänta sig någon personlig belöning eller ersättning och att delta i mötena och fortsätta med processen av tillfrisknande med andra människor och dela med sig av sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka.


Miller använder ordet synden i stället för alkoholen i steg 1. I steg elva finns inte ”sådan vi själva uppfattade Honom” med och han använder ordet ”andligt” i stället för ”inre” och stryker ordet ”alkoholister” i steg tolv.


2.4. Sammanfattning av intervjuer av fem personer


Under ett studiebesök på ett behandlings hem för drogmissbrukare fick jag kontakt med en person som jag intervjuade till uppsatsen. En Pastor hjälpte mig att finna en person som är nykter drog och sexmissbrukare. Tre personer som jag intervjuade, hade blivit sjukskrivna på grund av utbrändhet, de fick jag kontakt med genom den yttre bekantskapskretsen. Gemensamt för dessa personer är att de har gått i självhjälpsgrupper som har tolvstegsprogrammet som metod att finna tillförsikt till sitt liv. 


Andlighet


Jag frågades personerna om det visste vad andlighet var, samtliga svarade att andlighet är ett tillstånd och att finna det tillståndet är att finna sina inre kvaliteter och att känna sig trygg i sig själv. Alla jag frågade tyckte också att det var en svår fråga, men på något sätt så tyckte de att finna sin andlighet är som att hitta sig själv. En person uttryckte sig så här: ”Man kan säga att andlighet är lika med Gud men då måste jag säga att Gud är lika med som själslig lycka, inre lycka.” 


Några ansåg också att man kan känna sig mer andlig i kyrkan eller vid en sinnesro bön.

Jag frågade personerna om de hade funnit sin andlighet och i så fall hur de hade funnit sin andlighet och de menar att de är mer medveten om sin andlighet idag, nu när de har jobbat med sig själv. Men vissa dagar står man närmare sin andlighet än andra dagar. En person uttryckte sig så här, ”Jag har sett en glimt av andligheten”. Alla var överens om att man måste stanna upp och se in i sig själv och verkligen se sitt verkliga jag, och de tror också att man måste få hjälp med att hitta sin andlighet. En person beskrev att hon hade gått hos både psykolog och självhjälpsgrupper (tolvstegsprogrammet). 


Meningen med livet


Jag frågade även om de hade funderat över meningen med livet och om de visste varför och för vem de levde. 


Alla svarade att de har funderat mycket på vad som är meningen med livet, mer intensivt efter deras kriser. Även hade de gemensamt att de hade levt sitt liv för att tillfredsställa andra, vilket de anstränger sig för att jobba bort och försöker leva ett liv åt sig själv idag. Men alla visste inte varför de levde, en del menade att de inte hade funderat på den saken. Ingen av de jag intervjuade hade något mål med sitt liv, de menade att de tog dagen som den kom. Alla hade mål för vad som gäller praktiska saker som till exempel jobb och bostad. Två personer trodde på reinkarnation och menade att livet på jorden var en skola, där man hade en uppgift att fylla, de menade att det som sker är förutbestämt.

Gudsbilden


Jag frågade även om de trodde på Gud eller en högre makt. Två personer svarade att;


”ja, jag tror på Gud, fast jag kan inte säga vad Gud är, han är inte en människa som sitter där med skägg, som jag trodde när jag var liten men jag tror på en högre makt, jag tror den makten finns runt om kring oss människor.” Och två personer svarade, ”Ja jag tror på Gud, eller en högre makt, eller en energi som finns i allt och även mig”. Bara en person svarade att Gud är den högre makten och jag tror på honom.


Jag frågade om de var religiösa och om de till hörde en församling alla utom en ansåg sig vara religiös, men det var bara en som var ansluten till en religiös församling. Tre personer sa att, det beror på vad du menar med religiös, jag kanske är religiös. Förut hade nog jag sagt att jag inte var religiös. 


Jag frågade om de var lyckliga och de ansåg sig vara lycklig för det mesta, en person menade att ”alldeles nu mår jag väldigt bra, och visst är jag lyckligare nu än tidigare och jag är aldrig olycklig inte nu som mitt liv ser ut just nu, men visst kan jag vara ledsen ibland av olika orsaker men aldrig olycklig”.


Trygghet


Personerna jag intervjuade fick frågorna: vad är trygghet för dig och känner du dig trygg? 


Alla var överens om att trygghet är en känsla av inre ro, en frid i sig själv. Innan de råkade in i sina kriser hade nog de sagt att trygghet var deras man/hustru, deras barn, jobbet och pengar. I dag har de insett att tryggheten måste finnas inom dem själv. En person tyckte även att man får trygghet i en kärleksfull relation. Man kan lära sig att få trygghet genom att man lär sig att man inte kan påverka allt men en del saker mer än tidigare. De känner oftast att de är trygga idag men menar att vissa saker i livet kan få dem att känna sig otrygga fortfarande. 


3. Analys av metoderna och intervjuerna


Gemensamt för Månsus, Dalai Lama och Frankl i uppsatsen är att den grundläggande andligheten är de mänskliga egenskaperna godhet, vänlighet, medkänsla och omtanke - och dessa har inget att göra med om man är troende eller inte. De jag intervjuade menade att andlighet är en känsla/tillstånd där man finner sina inre kvalitéer, vilket påminner mycket av vad författarna anser vad andlighet är.


Gemensamt för Månsus, Dalai Lama och Frankl är att finna en mening i lidandet, när man har funnit ut det så blir livet lite lättare för den människan. Gemensamt för personerna jag intervjuade är att de inte funnit ut vad meningen med livet är.


Andlighet


Andlighet är den ”noologiska” dimensionen hos människan. ”Noologisk” är en term i logoterapin som kommer av det grekiska ordet nous, ande. Den betecknar allt som har att göra med den ”andliga” i delen av människans personlighet. Begreppet ”andlig” i logoterapin har inte i första hand religiös betydelse utan avser den typiska mänskliga dimensionen. I själva verket är en förutsättning för medvetenhet den uteslutande mänskliga förmågan att höja sig över sig själv, att döma och bedöma sina egna handlingar med utgångspunkt från moraliska och etiska förutsättningar.


Människan passerar den noologiska dimensionen så snart hon börjar reflektera över sig själv – eller, om så krävs, avfärdar sig själv: så snart hon gör sig till ett objekt – eller riktar invändningar mot sig själv; så snart hon visar att hon är medveten om sig själv – eller så snart hon visar att hon är medveten. 


Dalai lama menar att för honom handlar den grundläggande andligheten om de mänskliga egenskaperna godhet, vänlighet, medkänsla och omtanke - och dessa har inget att göra med om man är troende eller inte. Han använder ordet i den betydelse som det tibetanska ordet sem har, en mycket vidare betydelse som ligger närmare ’själ’ eller ’ande’ och omfattar tänkande och känsla, hjärta och hjärna.


Harry Månsus anser att andlighet är en djupare dimension av det liv han redan lever och att andlighet är ett personligt möte med Livet/den stora Verkligheten som omger oss människor. Andlighet är även att bli djupt och sant mänsklig, med Andens hjälp samt att andlighet är ett liv i relationer, med skapelsen, människan och Skaparen. Han menar att andlighet har två sidor: den intellektuella och den känslomässiga. Den intellektuella sidan är att skaffa kunskap om Gud, människan, brustenheten och helandet. Man kan tillägna sig en imponerande skapelseteologi om ”shalomflödet”
 i tillvaron, men minst lika viktigt är andlighetens känslomässiga sida – att våga öppna sig själv för detta livsflöde. Det går att vara fullfjädrad teolog i huvudet och ändå vara avstängd från livsflödet mellan människor och Gud i sitt hjärta.


Samtliga av de intervjuade svarade att andlighet är ett tillstånd och att finna det tillståndet är att finna sina inre kvaliteter och att känna sig trygg i sig själv. Alla jag frågade tyckte också att det var en svår fråga, men på något sätt så tyckte de att finna sin andlighet är som att hitta sig själv. En person uttryckte sig så här: ”Man kan säga att andlighet är lika med Gud men då måste jag säga att Gud är lika med som själslig lycka, inre lycka.”

Alla var överens om att man måste stanna upp och se in i sig själv och verkligen se sitt verkliga jag, de tror också att man måste få hjälp med att hitta sin andlighet. Flera av de jag intervjuade beskrev att de hade gått hos både psykolog och självhjälpsgrupper (tolvstegsprogrammet). 


Meningen med livet


Dalai lama menar att lidandet är något vi har gemensamt med alla andra, en faktor som förenar oss med alla levande varelser. Att finna en mening i lidandet är ett sätt att klara de svåraste perioderna i livet bättre. Även i logoterapin menar man att när människan kämpar, och kanske kämpar förtvivlat, för att finna en mening med livet, är det frågan om andlig nöd men ingalunda om mental sjukdom. I behandlingsmetoden, logoterapi, är terapeutens främsta uppgift att hjälpa patienten att finna mening med sitt liv. Människans vilja till mening kan bli frustrerad. Logoterapin talar då om ”existentiell frustration”.


Man kan nog konstatera att de jag intervjuade inte visste vad som var meningen med det liv som de lever, men att de har förstått att de har levt sitt liv för att tillfredsställa andra, vilket de anstränger sig för att jobba bort och försöker leva ett liv åt sig själv idag. Några menade att de hade funderat, men inte kommit på vad som var meningen med deras liv. Visserligen hade två personer en tro på reinkarnation och menade att livet på jorden var en skola, där man hade en uppgift att fylla, men de kunde ändå inte i detalj berätta vad deras liv var avsett att bli.

Gudsbilden

Jag frågade även om de trodde på Gud eller en högre makt. Två personer svarade att, ”ja, jag tror på Gud, fast jag kan inte säga vad Gud är, han är inte en människa som sitter där med skägg, som jag trodde när jag var liten men jag tror på en högre makt, jag tror den makten finns runt om kring oss människor”. Och två personer svarade, ”Ja jag tror på Gud, eller en högre makt, eller en energi som finns i allt och även mig”. Bara en person svarade att Gud är den högre makten och jag tror på honom.


Frankl menar att människan omedvetet strävar efter Gud, att vi har ett omedvetet förhållande till Gud. Och denna Gud kan man kanske beteckna den omedvetne Guden. Uttrycket ”den omedvetna Guden” betyder alltså inte att Gud skulle vara omedveten om sig själv. Det betyder att Gud stundom är omedveten för oss, att vårt förhållande till honom kan vara omedvetet, bortträngt och därmed fördolt för oss själva.


Månsus anser att Gud är en moralisk, personlig varelse, som är den allsmäktig, allvetande och allestädes närvarande Skapare av hela universum.


Trygghet


Frankl anser att det enda sättet att lära känna en människa är genom kärlek och kärlek kan uttrycka sig i många olika former. Sant intresse och sund nyfikenhet är kärlek likväl som att älska sin sexuella partner. Kärlek är en andlig handling som gör det möjligt att se egenskaper och möjligheter hos den andre, samt ger den utrymme och inspiration och stöd att förverkliga dessa. Medan i tolvstegsprogrammets jobbar man med sin inneboende rädsla för att släppa kontrollen över sig själv, andra och framtiden, det är där lär man sig att finna tryggheten i sig själv och att släppa tanken att kontroll är trygghet. En av dem jag intervjuade tyckte att man får trygghet i en kärleksfull relation och att man kan lära sig att få trygghet genom att man lär sig att man inte kan påverka allt. 


4. Diskussion och avslutning


4.1. Diskussion


Andlighet


Det är nog så att många anser att andlighet har att göra med kvaliteten på vår relation till det eller den som är viktigast i våra liv. Man skulle kunna säga att andlighet är en del av vad det innebär att vara människa. Precis som vi alla har en fysisk och en känslomässig aspekt har vi också en andlig aspekt. Även amerikanska forskare har kommit fram till att det finns en del i hjärnan, där religiösa upplevelser uppstår, på baksidan av högra hjärnhalvan. Med hjälp av radioaktiva ämnen i blodet har man fotograferat hjärnan hos mediterande munkar och nunnor.

”Forskarna drar även slutsatsen att hjärnans limbiska system är inblandat i gudsupplevelsen.” ”Tidigare undersökningar har visat att patienter som opereras i det limbiska systemet kan få gudsupplevelser medan patienter som drabbats av Alzheimers sjukdom blir religiöst ointresserade även om de visat motsatt tendens tidigare.” ”Detta anses bero på att det limbiska systemet är det första som drabbas av sjukdomen.” ”Forskarna drar slutsatsen att religiösa upplevelser sitter i hjärnan, vilket dock inte hindrar att Gud kan finnas.”


Många människor idag lider av psykisk ohälsa och vi pratar mer on livskriser dag än tidigare, kanske har detta fenomen alltid funnits men att media lyfter fram problemet mer i dag.


Livskriser hos människor gör att de försöker komma tillbaka till ett uthärdligt liv, för att komma till det livet måste de jobba med sig själv, det har jag också kommit fram till efter de böcker jag har studerat och framför allt de personer jag har intervjuat. Vilken metod man sedan använder är nog personligt, eller kanske tillfälligheter. 


Jung på sin tid, för mer än femtio år sedan, menade att västerlänningar har tappat sin kapacitet för religiösa erfarenheter genom att man förlorat kunskap om vad religion ”egentligen” är, ett mänskligt grundbehov. Han menade att när människor är i livskriser kommer de närmare sin egen erfarenhetsgrund, då får de yttre historiskt och kulturellt burna symbolerna och myterna existentiell mening och bärkraft. De korresponderar med något inom människan, något givet.


Jag tror att andlighet är en underutnyttjad resurs, som kan mätta vår vardag. Många människor har beskrivit stunder, eller platser, där de kan öppna sig för upplevelser av fridfullhet och kärleksfullhet. Sådana erfarenheter ökar vår förmåga till medkännande, villkorslös kärlek och kan göra att vårt liv känns djupt meningsfullt. Anledningen till det kan vara att vetenskapen är det trovärdigaste av allt trovärdigt, kan man peka på att andligheten åtminstone är förenlig med vetenskapen så möjliggör man för människor i vår tid att våga lyssna på andliga signaler, och våga tala öppet om sina andliga upplevelser. 


Om man jämför med debatten om sexuella övergrepp, för tio år sedan var det knappast några unga kvinnor som talade om sexuella övergrepp då de gick i terapi. Fler vågar träda fram och tala om det i dag, om det beror på att media har lyft fram det eller inte så är det i alla fall mer vanligt att berätta om sexuella övergrepp. På samma sätt tror jag att fler skulle våga tala om sina andliga erfarenheter om det kulturella klimatet i Sverige tillät det.

I dag blir de som talar om andlighet betraktade med tvivel, som om de vore lurendrejare, psykiskt sjuka eller mindre vetande personer som inte insett att allt ytterst sett är materia.


Meningen med livet


Många människor strävar efter att finna en mening med livet. Kanske de inte nöjer sig med att bara finnas till och försöka göra det så trivsamt för sig som möjligt medan de lever och har svårt att acceptera att det inte skulle finnas någon högre mening med att de finns till.

En del använder religionen för att ge livet ett ändamål. De tror att genom att leva på ett visst sätt kan göra sig värda av att hamna i paradiset eller uppnå nirvana eller något liknande och de lever lyckliga med sin tro. Men många människor har svårt att tro på det de inte kan se, de har därför svårt att acceptera någon gudomlig mening med livet. 


Maynard Gerber, kantor i judiska församlingen i Stockholm menar att, enligt den ortodoxa tron finns det en mening med allt. Det finns något som är större än individen, inte minst för att människor behöver tro på något för att känna trygghet. Men att vi skulle vara några marionetter, tror han inte. Han anser att olyckor som drabbar oss har ingen djupare mening just när de sker. Därför är det meningslöst att fråga sig vad olyckan tjänar till. Det är bättre att fundera över vad vi kan göra åt saken. 

Mustafa Setkic, imam i bosniskmuslimska församlingen i Stockholm, tror däremot att det finns en mening med allt som sker. Han menar att Gud vet allt som kommer att hända i vårt liv, därför kan slumpen inte existera. Som ”vanlig människa” kan jag säga att det är en slump att olika saker händer, men som troende muslim gör jag det inte. En bussolycka eller sjukdom, allt är förutbestämt. Mustafa Setkic anser att om vi skulle begränsa Gud, då skulle han inte vara så allsmäktig som han beskriver sig själv. Han menar att Guds redskap gör oss inte på något sätt förprogrammerade i våra tankar eller handlingar, för vi är skapade med en förmåga att själva kunna dra logiska slutsatser. Jag är fri att välja att tro eller inte tro och inom ramen för detta är jag fri att göra vad jag vill. 


Ser man till naturen tyder mesta på att materien följer vissa lagar som gör att den med något slags nödvändighet i natur som klumpar ihop sig i alltmer komplicerade strukturer, varav en del så småningom får liv och utvecklas till allt högre organismer. Även dessa organismer tycks följa vissa bestämda mönster. Bland alla de regelbundenheter som man tycker sig urskilja när det gäller levande organismers beteenden återkommer hos alla arter en strävan att sprida sina gener så effektivt som möjligt. Detta är naturligtvis ett slags mening med livet men den är gemensam för alla organismer från encelliga alger och bakterier till alla djur och oss själva. 


Höjer vi blicken en smula och vidga perspektivet så gäller det inte bara att skaffa sig så många efterkommande som möjligt då kan det också handla om att hjälpa till att skapa så goda förutsättningar för avkomman som möjligt. Detta kan ske på kortare sikt genom vård, uppfostran, utbildning, med mera eller på lite längre sikt genom skapande av familjeförmögenheter, stiftelser, testamente eller dylikt som är avsett att trygga den kommande släktens försörjning. Sådana planläggningar ger säkert en mening åt livet för många människor men för dem som inte nöjer sig med detta kan man vidga perspektivet ännu en smula. Då kan det bli fråga om att genom miljöåtgärder och liknande trygga förutsättningarna för livet på jorden och för kommande generationer människor. Kan man säga sig att man på något sätt har bidragit till en bättre värld att leva i, ja då kan man gott påstå att det har varit en mening med ens liv. 


Livet är fullt av frågor som det egentligen inte går att få något säkert svar på och jag tror att det är högst personligt, med vad som är meningen med livet.     

Gudsbilden


Är då religion och andlighet på väg att försvinna helt ur våra liv?


De senaste forskningarna visar att allt färre tror på en personlig gud, i klassisk kristen bemärkelse. Och mängden bekännande kristna minskar stadigt bland infödda svenskar. Det är samma sak med det människan kallar andlighet, många gånger separerar man den också från vardagslivet. Många talar om ett ”andligt liv” och även där skapar man riter och ceremonier och man tycker att denna andlighet skall utföras i särskilda lokaler och ledas av särskilda människor och man slår sig för bröstet i sin andlighet och sätter sig över människor som inte följer samma väg som man själv. Andligheten blir då något som åtskiljer i stället för något som förenar.


Carl-Reinhold Bråkenhielm som är professor i livsåskådningsforskning, menar att Gud visserligen är viktig i livet bara för en, eller möjligen för två av tio svenskar. Men hur gudstron i Sverige ser ut beror lite på hur man frågar. Fråga man, ”tror du på Gud”? så svarar numera knappt hälften av svenskarna ja. Men får de alternativ som att ”jag tror på en personlig gud”, ”jag tror på en högre makt eller kraft”, eller att ”Gud är något inom oss snarare än utom oss”, så väljer de flesta det sistnämnda alternativet och bara en fjärdedel kryssar för att de inte tror på något slags Gud. Bråkenhielm vill beskriva den stora majoriteten som trevande och sökande människor. Men han tillägger att intresset för stora livsfrågor och frågor om livets mening, har ökat.


Det är uppenbart att finna andlighet eller religion, svarar mot djupt liggande mänskliga behov. Det kan vara behov av trygghet, tröst och stöd och av att bli älskad och sedd. Religionen kan kanske också ge svar på frågor om livets mening och varför vi måste lida och dö. 

4.2. Avslutning


Under arbetets gång har jag funderat på vad andlighet kanske betyder och slutsatsen är följande: alla har vi saker och människor som är viktiga för oss, eftersom vi har dessa viktiga relationer, måste det finnas någonting i våra liv som är ”mest viktigt”. Vare sig detta ”någonting” är saker eller en person eller en grupp människor, så måste det finnas någonting som får denna ”topprioritering” i våra liv. Det eller den som är ”viktigast” är lika med det som vår andlighet koncentrerar sig på i första hand. 


Kanske borde själva ordet andlighet, ersättas av neutralare ord, kanske medmänsklighet. Att vara medmänniska, att i de miljöer där man vistas och arbetar är att använda sin inlevelseförmåga, sin medkänsla och sin kärlek. Det är att i allra högsta grad leva ett andligt liv.


Efter det att jag har tagit till mig litteraturen och intervjuat de personerna så har jag också kommit fram till slutsatsen att den som vet varför den lever, uthärdar nästan varje hur man lever, alltså funnit livets mening.
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Abstrakt 


Är gud är död? Det påstod i alla fall Nietzsche vid förra sekelskiftet. Nu, när vi stigit in ett nytt sekel, och Nietzsche sedan länge är död, kan vi konstatera att för många på jorden är Gud i högsta grad levande. Här i Europa är det ändå tydligt att Gud, är på väg att tyna bort, särskilt i Sverige betyder Gud, religion och traditionella värderingar väldigt lite. Internationella undersökningar visar att vi svenskar är det mest sekulariserade folket i världen. Jung menade, för mer än femtio år sedan, att vi västerlänningar har tappat vår kapacitet för religiösa erfarenheter genom att vi har förlorat kunskap om vad religion ”egentligen” är, ett mänskligt grundbehov. Han menade att när människor är i livskriser kommer de närmare sin egen erfarenhetsgrund, då får de yttre historiskt och kulturellt burna symbolerna och myterna existentiell mening och bärkraft. De korresponderar med något inom människan, något givet.


Måste man hamna i en livskris för att tar sina egna livsfrågor och andliga längtan på djupt allvar? Ja kanske, många som söker sin andlighet har drabbats av någon större kris i sitt liv. Syftet med denna uppsats är att försöka finna hur den ”vanliga” människan, som har hamnat i en livskris i Gävle, ser på andlighet och hur har de funnit andlighet, där jag använde en kvalitativ metod, samt jämföra med tre experter på området. Den slutsats jag har kommit fram av detta arbete är att andlighet är en underutnyttjad resurs, som kan mätta vår vardag, att den som vet varför man lever, uthärdar nästan varje hur man lever, alltså funnit livet mening.
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