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1. Introduktion 
1.1 Inledning 

En vetenskapsman ska aldrig förstå varför han måste tro på ngt bara för att det står i en viss 

bok. Han själv ska aldrig tro att hans resultat av sina egna ansträngningar är slutgiltiga. 

                                                                                                                    Einstein1 

 

�Vi lever i en ny tid och värld�, eller bättre sagt i en alltmer komplex tid som är kanske på väg 

att bli en ny värld. Den centrala upplevelsen av denna tid är att vardagen tvingar lika mycket 

information på oss idag motsvarande ca två månaders sinnes- och intellekts-intryck för några 

hundra år sedan.2 Men även om vi har mer och mer informativ kunskap, det betyder inte att vi 

förstår vår tillvaro bättre och begriper vad alla dessa nya fakta för med sig. Världens 

människoskapade kriser och onödigt lidande � trots en välutvecklad hög teknologi � är bevis 

på detta. Förstå nuet kan man inte utan kunskap om det förflutna och dagens läge (den 

erbjudna verkligheten själv) tvingar till hermeneutisk reflexion.   

 

Alla historiska exempel tyder på att när verkligheten tycks gåtfull och mångtydig ökas 

hermeneutiken� d.v.s. förståndsmässig kritik, snarare än lydnad. Enligt många nya 

förevisningar konfronteras alla vetenskaper med en omfattande kris på senare år. Detta 

innebär att de vedertagna paradigm (förklaringssystem) som etablerats för vetenskaplig 

yrkesutövning av många inses som otillräckliga.3  

     Samtidigt har nya intressanta system presenterats av sammanhängande hypoteser från 

kända forskare. Dessa sammanställningar försöker ge en klarare, mer omfattande och mer 

sammanhängande bild av verkligheten och erbjuda ett nytt, holistiskt, paradigm för 

vetenskaplig förståelse. Enligt företrädarna för det nya paradigmet är människan tvungen att 

omvärdera sina målsättningar för sin vidare existens. Detta genom en ny global etik som bl a 

innebär en förändrad människosyn och världsbild. Detta paradigm befinner sig fortfarande i 

sin barndom och om det levererar det utlovade är inte än så länge avgjort. Enligt vissa 

                                                
1 Einstein sagt: Zitate, Einfälle, Gedanken. S. 148. The Hebrew University of Jerusalem und Priceton University 
Press, 1996). 
2 En enda dags nytt vetande skulle ta hundratals år att läsa in, även om människan läste dag och natt. På ett enda 
årtionde ackumuleras lika mycket kunskap som man hade samlat under alla millennier dessförinnan. Nilson, P. s. 
Solvindar s. 193. I trilogin Stjärnvägar, Solvindar, Rymdljus (Danmark 1997).  
3 Hermeneutik, En antologi s. 8-10. (Stockholm 1977) 
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indikationer4 spelar i denna holistiska förklaringsmodell transpersonell filosofi en sidogren av 

humanistisk filosofi, en central roll.  

 

1.2 Syfte, metod  
Syftet med uppsatsen är att undersöka (1) varför och (2) hur den transpersonella 

filosofin/psykologin har uppkommit, (3) redogöra den Transpersonella filosofidisciplinens 

centralproblem som sammanfaller med religionspsykologins studieområde och har betydelse 

för det nya paradigmbyggandet, och därvid även (4) redogöra för det bakomliggande 

(transpersonella) perspektiv som karakteriserar behandlingen av dessa. Därtill behandlas även 

(5) kritiken på detta perspektiv. 

 

För att kunna göra detta tvärvetenskapliga arbete har jag använt mig av en kvalitativ 

hermeneutisk tolkning där jag försökte föra upp perspektivets karakteristiska synsätt på de 

viktigaste problemområdena till ytan genom att referera till befintlig forskning i ämnet. Min 

avsikt var att ur primärkällorna sila fram de fenomen vilka har en avgörande betydelse för det 

nya paradigmets konstruktion. Allt kan ses ur olika perspektiv och det går alltid att tolka 

verkligheten på nya och oväntade sätt. Men ett av kriterierna på en vetenskaplig undersökning 

är att forskaren öppet redogör sin inställning till forskningsämnet � och ett hederskrav enligt 

mina lärare. 

     Jag har valt undersöka ett område som jag tycker är både aktuellt och inspirerande men - 

som det visade sig - samtidigt är mycket abstrakt och diffust: transpersonell 

filosofi/psykologi, paradigm och världsbilder. Projektet kräver egentligen specialkunskaper 

som ligger långt över min horisont. Däremot existerar sida vid sida ett stort antal 

konkurrerande tolkningar av omvärlden och mitt val av källor var oundvikligen betingat av 

både personliga �gillar och ogillar� samt kunskap och okunskap. Jag har valt litteratur som 

handlar om �alternativa världsbilder� med inslag av Fjärran Österns andliga traditioner som 

redovisar ett �vetenskapligt paradigmskifte� sammanvävt med humanpsykologiska och 

holistiska perspektiv. Jag kunde inte fly ifrån mina egna personligheter5 och projektioner 

(glasögon). Jag har valt källorna utifrån min förvärvade och begränsade kunskap, således är 

                                                
4 Lovelock/Sheldrake/Capra/Davies, Der wissende kosmos, Die Entdeckung eines neuen Weltbildes s. 37. 149-
158. (Breisgau 2001); F. Capra, The turning point, Science, society, and the rising culture s. 297. 367. 370-371. 
374-375. (USA 1988); W Fox, Toward a transpersonell ecology, Developing new foundations for 
enviromentalism s. 249-268. (State University Of New York Press 1995)  
5 Djupare introspektion avslöjade att det hos mig framträder olika personligheter (lat. persona �mask�) eller 
�roller� vid olika situationer och omständigheter. 



 5

jag indirekt presenterad i mitt redovisade arbete. Men svårigheten i valet av källor låg också i 

de olika och ibland motsägelsefulla versioner som dök upp om �samma� fenomen.  

     När man ställs inför texter är det grundläggande att (1) det alltid kräver tolkning och (2) att 

observationen av fakta aldrig helt kan särskiljas från tolkningen. Jag blev ett slags 

mätinstrument för källorna vilka kan användas på olika sätt och det är också klart att det 

skriftliga källmaterialet alltid är fördomsfullt på ngt sätt (med gradskillnader) och alltid har en 

viss tendens. Det alstras och förmedlas ständigt kunskap i denna komplexa och dynamiska 

kulturella och vetenskapliga miljö och redogörelsernas undersökning krävde en ständigt 

kritisk hållning.6 

 

1.3 Kort beskrivning av källäge 

Tidigare forskning inom området påträffas i litteraturen jag tagit del av. En kort redogörelse 

och forskningsöversikt av TPP (Transpersonell psykologi) påträffas i David M Wulffs bok 

Religionspsykologi I-II (Lund 1993) och W. Foxs arbete Toward a Transpersonal Ecology 

(State University Of New York Press 1995), som var min utgångspunkt för vidare 

undersökningar. I dessa böcker presenteras de viktigaste källorna och centrala verk i ämnet 

vilka har använts som huvudkällor till detta arbete. När det gäller de transpersonella 

psykologerna, menar Carol Zaleski från Harvard att de liknar (och tillhör) mer forskare som 

försöker integrera västerländsk psykologi med österländsk filosofi, än en psykologisk 

avdelning. Enligt Washburn, borde den transpersonella psykologin hellre betecknas som 

transpersonell teori eller filosofi än psykologi.7 I samband med detta är det väsentligt att 

påpeka att psykologin utgjorde tidigare en gren av filosofin, dock från 1800-talet har den 

alltmer övergått till att bli en egen vetenskap, med ett eget forskningsområde och egna 

metoder.   

  

1.4 Upplägg 

Jag använder en tematisk uppläggning som å ena sidan ska stegvis visa de viktigaste 

händelserna som framkallade TPP-teorin och å andra sidan ska synliggöra TPP�s viktigaste 

centralproblem som tillhör religionspsykologins problemområde.  

 

                                                
6 I annat fall kan man lätt bli invävd i mytbildningsprocessen och fastna i de nästan osynliga konventionella 
förutfattade meningar och tankemönster. 
7 D. M. Wolff, Religionspsykologi II s. 536. (Lund 1993). 
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Undersökningskapitlet (2.) delas in i tre avdelningar. Bakgrundsavdelningen (2.1) 

presenterar den historiska utvecklingen av paradigmteorin och innefattar också de viktigaste 

invändningarna mot den. Den andra avdelningens tre delar (2.1.2-2.1.3) redogör TPP 

fenomenets framkomst och etablerande, därmed behandlar de två första delfrågorna (1-2) i 

problemet.  

     Undersökningskapitlets tredje avdelning (2.2) har avsikt att ge svar på delfråga 3 och är 

uppdelat i fyra stycken. Det första stycket (2.2.1) inleder med en presentation av TPP�s 

problemområde genom en introduktion av de aktuella frågorna som diskuteras i de viktigaste 

källorna. Här presenteras också dessa TPP källorna vilka behandlar dess centralproblem och 

använts i den påföljande undersökningen. I de följande delar (2.2.2-2.2.4) diskuteras 

primärkällornas viktiga frågor som å ena sidan tillhör religionspsykologins område, och å 

andra sidan har även avgörande betydelse för den nya världsbildens paradigmbyggande. Sista 

stycket (2.2.5) lägger fram den viktigaste kritiken mot den transpersonella psykologin. 

   Under avslutningen (3.3.1) för jag en sammanfattande diskussion om TPP�s karakteristiska 

perspektiv som ger ett svar på delfråga 4 och i slutsatsen (3.3.2) presenterar jag kort vad 

undersökningen kommit fram till. 

 
2. Undersökning 
2.1 Bakgrund - Paradigm och vetenskapshistoria 

 

Vi betonar hur intimt och oundvikligt vetenskapliga observationer är förbundna med vetenskapliga 

teorier, och vi är därför skeptiska mot alla försök att formulera ett neutralt observationsspråk. 

    T. S. Kuhn8 

 

Det grekiska ordet paradeigmata betyder ordagrant �bild, mönster, förebild� och är den 

grekiska motsvarigheten till det latinska ordet exémplum.9 Vi använder dag för dag och ibland 

kanske även stundligen termen exempel medan ordet paradigm blev ett av de mest populära 

och betydelsebärande orden inom vetenskapsfilosofin och forskningspsykologin pga den 

                                                
8 T. S. Kuhn i Upptäckandets logik eller forskningspsykologi? I Filosofin genom tiderna s. 17. (Falun 2000). 
9 K Johannesson, Retorik, eller konsten att övertyga s. 283. (Borås 2000). 
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amerikanska vetenskapshistorikern och filosofer T S Kuhns bok The Structure....10  Båda 

orden har en lång och komplicerad historia och för att underlätta till närmande förståelse av 

paradigmets betydelse för mitt arbete försöker jag så enkelt som möjligt redogöra ordets 

innebörd. För att kunna göra det behövs en snabb tillbakablick på den antika världen där den 

västerländska idétraditionen har sina rötter. De två troligen mest inflytelserika av alla antika 

filosofer är Platon och hans lärjunge (och första kritiker) Aristoteles.  

Enligt den engelska filosofen A N Whitehead är filosofins historia efter antiken är 

�marginalanteckningar till Platons filosofi�11.  

 

Platon byggde sina ståndpunkter på en beständig Verklighet (Idévärlden) som �står� bakom 

både medvetandets osynliga och världens synliga stadier och menade att genom det intuitiva 

tänkandet (noesis) kunde människan uppfatta de rena idéerna.12 Platon var den förste som i sin 

�naturfilosofiska roman� Timaios redogjorde hur världen skapades av skapelseguden (grek. 

demiurgos �hantverkaren�) efter en �förebild�, det eviga paradigmet.13 Timaios var den första 

Platonska skrift som blev tillgänglig för västerlandet via den romerska skalden Cicero som 

både översatte den till latin och upphöjde den till en grundmodell som gav en sådan utökad 

auktoritet till texten att denna dialog (med kyrkofadern Augustinus medverkan) blev en av de 

mest betydande filosofiska texterna i den kristna teologin. Enligt denna förebild och 

vägledning är tingens natur tal, matematiska förhållanden. Allt kan förstås med hjälp av tal, 

vilket också för med sig att sanningsenlig kunskap inte är tillgänglig för den som är 

obevandrad i talens och geometrins värld.14  

      Aristoteles, som var Platons elev, utarbetade sina egna filosofiska åsikter vilka alltmer 

avvek från Platons. Det är nödvändigt, menade Aristoteles, att skilja mellan tre vetenskaper 

som behöver tre olika metoder för undersökning: matematik, fysik (naturvetenskap) och 

teologi (Gudskunskap).15 Alla dessa vetenskapsgrenar är ädla och viktiga men 

undersökningen av själen tillhör till de främsta vetenskaperna, �ty själen är i någon mån 

                                                
10 Thomas S. Kuhns� bok, The Structure of Scientific Revolutions (De vetenskapliga revolutionernas struktur på 
svenska 1970) utgavs i originalutgåva 1962 av The University och Chicago Press och blev på en gång en mycket 
omdiskuterad och betydelsefull bok. 
11 K R Popper, Popper i urval av David Miller s. 78. (Norge 1997).  
12 Folosofilexikonet s. 268 (Stockholm 1988).  
13 J Brun, Platon och akademin s. 71-72. (Alhambra Förlag AB 1994). 
14 Platon använder ordet tal enligt den pytagoreiska traditionen var tal är både aritmetiska enheter, geometriska 
punkter och fysiska atomer. Se Filosofilexikonet s. 453. G Aspelin, Idéer och fakta, Filosofins roll i 
vetenskapshistorien s. 15-18. (Stockholm 1970). T B Eriksen, Tidens historia s. 55. (Lund 2000).  
15 Aristoteles, Metafysiken (Bok VI; 1025b � 1026b) (Översättning från grekiska till ungerska: H-N József, 
Szeged � Ungern 2002).  
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djurens själva princip och ursprung (arche)�.16 Enligt Aristoteles spelade i kunskapsprocessen 

både logik och empiri en väsentlig roll och han insåg förebildernas väldiga betydelse för både 

uppfostran och moralen. Han talade om dygderna, egenskaper som var mycket värda att 

eftersträva och det fanns två olika sätt att intala och bevisa dem. Det ena vilade på logikens 

regler och hänvände sig till åhörarnas intellekt med olika bekräftelser, argument och 

slutledningar och det andra var just exemplen (grek paradeigmata, �kopia, mönster, förebild�) 

där man på ett annat sätt appellerade till människors empiriska erfarenhet. Aristoteles 

framställde exemplen, paradigmen, som en sorts retorisk induktion, det vill säga en teknik att 

ifrån metodiska iakttagelser av enstaka fall förklara mer generella satser eller regler och på 

detta sätt stödja sina argument och lärosatser.17  

 

Men även om Platon och Aristoteles gav upphov till en rad fackvetenskaper, klassificerade 

dem i ett universellt sammanhang och mycket starkt influerade den kommande 

kunskapsutvecklingen var deras verksamhet inte paradigmstyrda. Antikens första ansatser till 

den senare vetenskapliga forskningen, var enligt Kuhn, för-paradigmatiska på grund av att de 

olika idéerna och verklighetstolkningarna inte hade sina upprinnelser i en för tiden allmän 

grunduppfattning. I Kuhn�s framställning av den vetenskapshistoriska utvecklingsprocessen - 

från antiken till tjugohundratalet - karakteriseras denna av ett dynamiskt växelspel mellan 

gamla och nya teorier som går igenom tre utvecklingsfaser: för-paradigmatiska, normala och 

extraordinära (revolutionerande).18 I den första fasen är teorier inte normgivande men under 

den följande normalvetenskapliga perioden arbetar forskarna inom ett paradigm med väl 

etablerade hypoteser.  

     Vad är ett paradigm enligt Kuhn? �Ett paradigm är en förutsättning för själva perceptionen. 

Vad en människa ser beror både på vad det är han tittar på och på vad hans tidigare visuellt-

begreppsmässiga erfarenhet har lärt honom att se. I frånvaro av en sådan träning kan det bara 

bli, i William James terminologi, a bloomin� buzzin� confusion.�19  

      

Undersökningen kring olika typer av medvetandetillstånd, Tarts klassiker inom 

medvetandeforskning (1969), hävdar att verklighetsupplevelsen bestäms av de föreställningar 

som människan har om den. Även om människans medvetandeinnehåll är sammansatt av 

olika sinneserfarenheter och idéer som har sina motsvarigheter i verkligheten, lever vanligtvis 
                                                
16 Aristoteles, Tre böcker om själen (402a) s. 11. (Övers. K. Järvinen, Uddevalla 1999). 
17 Johannesson (2000) s. 8. 102-103. 105. 
18 Kuhn i Fil.lex. (2000) s. 12.  
19 Kuhn (1997) s. 97.  
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människan i en social konsensus, i en kulturell mönsterkonstruktion vilken bestämmer 

människans verklighetsuppfattning. Vidare påstås det att människan inte lever i den objektiva 

verkligheten, men istället i en människoskapad konventionsverklighet och regelvävnad som ur 

ett annat paradigm (det mystika perspektivet) liknar mer ett slags psykotiskt än ett �normalt� 

tillstånd.20  

     På det viset är ett paradigm analogiskt med människans (av Tart kallade) �diskreta 

medvetandetillstånd� (dSoC - discrete states of consciousness) som gör att verkligheten ses 

och upplevs på ett igenkännande men också illusoriskt sätt. Detta medvetandetillstånd - på 

samma sätt som ett paradigm - är i överensstämmelse med den konventionella och 

normgivande formell- och tydningsstruktur som människan själv sanktionerar.21   

     A N Whitehead betonade också att �all observation is selection�, och perceptionen i denna 

mestadels omedvetna selektionsprocess är inte verklighetens omedelbara (direkta) upplevelse, 

utan i stället är den ett på sitt eget sätt förebildande och �pre-formerande� aggregat. 

Människan silar och filtrerar ut en konventionsvärld ur den nakna verkligheten, som i sin tur 

är en kollektion av olika tecken, representationer och symboler.22  

      

Enligt dessa exempel, lever människan inte i överensstämmelse med verklighetens ständigt 

förändrade flöde men i stället i analogi med sitt förhärskande paradigm. 

 

Dessa generaliserade modeller och tankemönster tillämpas på många eller ibland alla aspekter 

av �verkligheten� precis på det viset som denna uppfattas av en etablerad vetenskaplig grupp. 

�Själva existensen av en vetenskap beror på att makten att välja paradigm ligger hos 

medlemmarna i en speciell sorts samfund�, hävdade Kuhn.23 Paradigm får sitt värde genom 

att de är mer framgångsrika än sina medtävlare då när det gäller att lösa några problem som 

gruppen av forskare har kommit att anse fundamentala. Deras paradigmteori definierar 

                                                
20Det finns en avsevärd mängd av intellektuella investeringar som ligger dolda i våra västerländska uppfattningar 
om världen. Komponenter av dessa är ofta färdiga åsikter, uppfattningar, normer, värderingar och tidiga 
generationers överidisslade �obestridliga fakta�. C T Tart, States of Consciousness s. 208-209. 258. 270-271. 
(USA 2000); R Walsh i Walsh & Shapiro, Beyond health and normality, Explorations of Exceptional 
Psychological Well-Being s. 42-45. (New York 1983).   
21Tart (2000) s. 209. 258. 270-271. Neurovetenskapen bekräftar � menar F Varela - att det äger rum inre 
aktiviteter parallellt med varseblivningsprocessen, inte endast i själva sinnesorganen, utan även andra psykiska 
funktioner är aktiverade (bl a minne, förväntan och olika rörelser). Varseblivningen � som äger rum under alla 
omständigheter inom ramen för en kontext � är redan präglad av människans emotionella tillstånd. Att se något 
betyder att människan registrerar ngt med synsinnet, men vad hon ser formas även av andra mentala aktiviteter 
inom henne. Se F Varela i Daniel Goleman, Samtal med Dalai Lama, Ett möte mellan buddhism och 
västerländsk vetenskap s. 392-394. (Avesta 2003).    
22 Erhard, Gioscia, Anbender i Walsh & Shapiro (1983) s. 124, 134-135. 
23 Kuhn (1997) s. 137. 
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problem och garanterar också att det finns lösning på det; ibland t o m utgör ett paradigm en 

förutsättning för upptäckten av lagar.24 Det finns sådana paradigm både i naturvetenskaperna 

och samhällsvetenskaperna och inom psykologin skulle kanske den behavioristiska riktningen 

och den psykoanalytiska kunna betraktas som två rivaliserade paradigm � även om det är 

tveksamt om psykologi överhuvudtaget går att kallas för en vetenskap. Enligt Kuhn har 

företrädare på grund av dessa olika paradigmatiska förutsättningar svårt att ens uppnå någon 

meningsfull kommunikation med varandra.25  

     Men eftersom vetenskap är en ständigt nyskapande verksamhet som ständigt samlar nya 

fakta, händer det att så många fakta observeras som strider mot några av dessa hypoteser 

(kallas �anomalier� av Kuhn26) att det skulle krävas ett nytt paradigm. Men forskaren överger 

inte hypoteser och paradigmets säkerhet så lätt och en stor del av den etablerade gruppens 

energi går åt till att försvara sin position och sin akademiska status quo som de intellektuellt 

och emotionellt investerat i.27 Det finns ganska mycket att förlora för gruppen och trots allt, 

när observationerna som strider mot de allmänt accepterade hypoteserna har blivit för många 

uppstår en kris i vetenskapen, och en vetenskaplig revolution är på gång (extraordinära 

fasen). Dock förkommer sådana paradigmskiften relativt sällan t ex när den ptolemeiska 

geocentriska astronomin ersattes av den heliocentriska kopernikanska modellen eller när den 

aristoteliska fysiken byttes mot den newtonska och när denna modell i sin tur ersattes av 

Einsteins relativitetsteori.28  

     Vetenskapsutvecklingen beskrivs av Kuhn alltså som ett dynamiskt växelspel mellan å ena 

sidan slapphet och motstånd mot förändringar och å andra sidan stora omvandlingar, 

omfattande revolutioner.  

 

Kuhn fick mycket kritik för sin framställning av vetenskap och dess historiska utveckling. 

Vetenskapshistorikern och filosofen K Popper, Kuhns absoluta motståndare, ser istället 

vetenskapen som en stegvis process och ger ingen stor betydelse för Kuhns centralbegrepp 

(paradigm). Andra kritiker menar att paradigmet inte riktigt hänger ihop internt på det 

                                                
24 Kuhn (1997) s. 22-23. 52. 84. 89-90. 
25 Nämligen forskare av olika psykologiska skolbildningar har i det mesta helt olika uppfattningar om 
forskningsvillkor, forskningsmetodik och vetenskaplig fakta. Allwood & Erikson (Lund 1999). 31-32.   
26 Ett exempel är psykologen Tolmans� experiment på råttor som trots att det motbevisade en av behaviorismens 
fundamentala faktasatser stoppades det undan och �glömdes�. Se Allwood & Erikson (Lund 1999).s. 32   
27 Kuhn (1997) s. 52.59-60. 
28 Kuhn, (1997) s. 62; Fil.lex. (2000) s. 12-13; Allwood & Erikson (Lund 1999) s. 32-33.;  
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enhetliga sätt som Kuhn beskriver det, eller att föreställningarna i olika paradigm har 

innebörd i högre utsträckning än han ansåg.29  

 

Oavsett om vetenskapen blir till enligt en stegvis utveckling eller har en dynamisk natur, 

uppvisar vetenskapshistorien prov på olika filosofiska författare och vetenskapsmän som givit 

forskningen nya riktlinjer, nya normer och utformat olika program för vetenskapligt arbete 

ska bedrivas. Från antikens stora teoretiker som Aristoteles till nyare tider, under vilka sådana 

män träder fram inför offentligheten som engelsmannen F Bacon och I Newton, fransmannen 

R Descartes och italienaren G Galilei. Dessa verkade under det tidigare 1600-talet, då den 

klassiska fysiken konstruerades. Deras målsättning var att organisera naturkunskapen enligt 

en ny grundval och både Bacon och Descartes fastställde principer för det vetenskapliga 

arbetets organisation. Descartes� tillämpade sin mekanistiska fysiologi på den mänskliga 

organismen och utformade ett vetenskapligt ideal, som senare förverkligats inom fysik och 

biologi med mycket sofistikerade och nyanserade metoder.30  

      

2.2 Faktorer bakom den transpersonella31 filosofins framkomst  
2.2.1 Mekanistiska filosofier/psykologier 

 
Du, din glädje och din sorg, dina minnen och dina ambitioner, din känsla av fri vilja och personlig 

identitet är i själva verket ingenting annat än resultatet av ett enormt antal nervcellers och med dem 

förbundna molekylers beteende. 

Crick32 

 

Den mekanistiskt-deterministiska och atomistisk-meristiska33 vetenskapen blev den 

normgivande modellen för vetenskapernas framåtskridande från 1600-talet fram till vårt sekel. 

Detta gäller inte bara den nya mekanistiska fysiken utan även vetenskapen om människan, 

familjen, samhället och denna syn påverkade även känslolivet. Den typ av vetenskaplig 

                                                
29 Allwood & Erikson (1999) s. 33.; Fil.lex. (2000) s. 11-12. 
30 Aspelin (1970) s. 28. 78. 38-39.  
31 Prefixet trans- i transpersonell kan översättas som �tvärs över� (t ex i transkontinental) eller som �bortom� (t 
ex i transcendera) samt som �förändra grundligt� (t ex i transfigurera, transformera, translitterera). Det är dessa 
meningar av utvidgande, �bortom�, �förändra grundligt� och �transcendera� ens egocentrerade biologiska, eller 
personliga känsla av själv som upphovsgivarna (Grof, Maslow, Sutich) och andra som influerats av de, alltid har 
syftat till med denna term. Fox (1995) s. 198.   
32 Francis Crick: The Astonishing Hypothesis s. 3 citerad i D. Zohar och I. Marshall, SQ Själens intelligens s. 68. 
(Falun 2000). 
33 Med den meristiska (av grekiskans meros, del) metodologin fick man en uppfattning om helheten ifrån dess 
beståndsdelar.  
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rationalitet, som fick sin principiella utformning i Descartes filosofi, har i huvudsak varit 

allmänt erkännande för forskningarnas framgång. Descartes� cogito ergo sum blev måttet för 

det västerländska tänkandet och hans dualistiska världsförklaring skapade en splittring mellan 

res extensa och res cogita, mellan den materiella världen och den tänkande, förnimmande 

verkligheten som också förde med sig att det blev enormt svårt att förstå hur kropp och själ 

samspelar med varandra. Den allmänna förvirringen om sinnets (eng. mind) natur och 

verksamhet som en ifrån hjärnan avskild entitet är ett konsekvent cartesianskt arv. Enligt 

Descartes ska man studera det själsliga med den introspektiva och kroppen med 

naturvetenskapliga metoder. Denna tanke blev utgångspunkten för detta klassisk-

vetenskapliga postulat enligt vilket den materiella världen kan observeras utan hänsyn till 

observatören och detta förslag blev förutsättningen till två stora skolor inom psykologin. Den 

strukturalistiska psykologin studerade sinnet (mind) med introspektion och försökte förstå 

medvetandet genom att analysera dess basala element, medan behaviorismen endast studerade 

organismernas beteenden och ignorerade fullkomligt det inre själslivets existens. Dessa bägge 

skolor uppkom under en tid när vetenskapligt medvetande dominerades av den newtonska 

verklighetsuppfattningen och utformade sig själva genom att infoga de newtonska koncepten i 

sina teoretiska ramar.34  

     Samtidigt uppstod flera andra psykologiska riktningar som gestaltpsykologin, den 

funktionalistiska och den psykoanalytiska psykologin. Den av S Freud utvecklade 

psykoanalysen skapade i många avseenden revolutionerande teorier om det mänskliga psyket, 

men den klassiska (newtonska) fysikens reduktionistiska förklaringsmodell blev en prototyp 

även för denna psykologi och psykoterapi. Både den gestaltpsykologiska och funktionalistiska 

psykologiriktningen � vilka blev influerad av det holistiska perspektivet - kritiserade hårt 

dessa (reduktionistiska) skolor som sökte kunskap om sinnet (mind) genom att �plocka isär� 

medvetandet till dess atomistiska element och de menade att medvetandet mer liknade ett 

flöde än ett ting och de betonade istället dess strömlika, enhetliga och dynamiska natur.35 

 

I början på 1900-talet gjorde psykologin både stora framsteg och erkännanden genom 

samarbete med andra olika discipliner som biologi, medicin, statistik, cybernetik och 

kommunikationsteori. Dessutom har den blivit praktisk mycket användbar vid hälsovård, 
                                                
34 Capra (1988) s. 164; S. Grof, Beyond the brain s. 19. (State University Of New York Press 1985). F. Capra, 
The hidden connection, Integrating The Biological, Cognitive, and Social Dimensions of Life into a Science of 
Sustainability s. 33. 42. (New York 2002). Levande organismer betraktades som maskiner vilka reagerade till 
yttre stimuli och dessa mekanistiska stimulireaktioner var enligt den newtonska fysikens modell beskriven. Se 
Capra i Lovelock/Sheldrake/Capra/Davies (2001) s. 16-17.   
35 Capra (1988), s.165. 170.; Capra (2002) s. 38. 
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utbildning, industri och många andra områden. 1900-talets första decennier dominerades av 

två skolbildningar inom psykologin, den behavioristiska och den psykoanalytiska, vilka 

arbetade med olika metoder och hade olika syn på medvetandet men var huvudsakligen 

besläktade med den newtonska verklighetsmodellen.36  

     Den behavioristiska riktningen representerar kulmen av den mekanistiska psykologin 

vilken skapade en �själsvetenskap utan själ� och reducerade all mental aktivitet till 

beteendemönster och handlande. Dessa styrdes av fysiologiska processer som i sin tur 

bestämdes av fysikaliska och kemikaliska regler. Inlärningsprocessen spelade en central roll i 

behaviorismens utveckling, framför allt Pavlovs upptäckt av obetingad reaktion (reflex). 

Denna var ett resultat av experiment med hundar och gav honom nyckeln till förståelse av de 

adaptiva funktionerna. Enligt den behavioristiska synen är levande organismer endast 

komplexa maskiner som reagerar till yttre stimuli, och riktningens upphovsman J Watson var 

så nöjd med denna disciplin att han ville upphäva psykologin till de objektiva 

naturvetenskapernas status. Watson menade att behavioristisk psykologi är �en rent objektiv, 

experimental gren av naturvetenskap vilken behöver medvetandet lika lite som kemi och 

fysik�.37   

     För Skinner, den andra stora auktoriteten inom den behavioristiska skolan, är allt som sker 

bara resultat av den blinda och döda materiens mekanistiska rörelse.38 Skinner gjorde i sin bok 

Science and Human Behavior (Vetenskap och mänskligt beteende) klart för läsaren att han 

själv betraktar alla fenomen associerade med det mänskliga medvetandet, t ex sinnet (mind) 

och olika idéer ser han som icke-existerande entiteter �upphittade för att leverera förfalskade 

förklaringar�. Skinners böcker handlar uteslutande om mänskliga beteenden även om 

experimenten utfördes nästan exklusivt på råttor och duvor. Den vetenskapliga kontrollen av 

mänskliga beteenden fick en central roll i Skinners� ideologi och vad människan behöver, 

skriver han, �är en beteendeteknologi som är i sin kraft och exakthet jämförbar med den 

fysiska och biologiska teknologin�.39 

 

Psykoanalysen, den andra dominerande skolan inom psykologin har inte sitt ursprung i 

psykologin men istället i psykiatrin vilken på 1800-talet var inrättad som en gren av medicin. 

Då var psykiatrerna fullständigt hängivna den biomedicinska modellen och var inriktade att 

hitta organiska orsaker till alla mentala störningar. Den biomedicinska modellen var mycket 
                                                
36 Capra (1988), 171-172. 
37 Capra(1988) 173-174.; Grof (1985) s. 324.  
38 D Bohm i Det holografiska paradigmet och andra paradoxer s. 202. (1988 Göteborg). 
39 Capra (1988)175-176. 
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lovande i början men lyckades inte avslöja någon organisk grund för neuroser och andra 

mentala oordningar vilket förde med sig att några psykiatriker började leta efter psykologiska 

orsaker till mentala sjukdomar. I slutet på 1800-talet använde en fransk psykolog, J-M 

Charcot, mycket framgångsrikt hypnos för behandling av hysteri. Detta förbluffande resultat 

frågesatte psykiatrins organistiska inriktning och gjorde ett djupt intryck på S Freud som år 

1885 åkte till Paris för att lyssna på Charcots föreläsning och delta i hans 

hypnosdemonstration. När Freud återvände till Wien började han, i samarbete med J Breuer, 

använda hypnotiska tekniker för behandlingen av neurotiska patienter. År 1895 publicerade 

Freud tillsammans med Breuer boken Studies in Hysteria, vilken räknas som psykoanalysens 

födelse. Boken beskriver nämligen en ny metod, den sk fria associationen, som visade sig 

vara ännu mer framgångsrik i behandlingen av neuroser än själva hypnosen.40 

Freud gjorde allt han kunde för att kunna etablera psykoanalysen som en vetenskaplig 

disciplin och betonade återkommande gånger att psykoanalysen härstammar ifrån 

naturvetenskapen, speciellt ifrån fysiken och medicinen. Även om Freud var upphovsman till 

psykiatrins psykoanalytiska inriktning förblev han stark influerad av den biomedicinska 

modellen både i teori och i praktik. Freud försökte så mycket som möjligt etablera och 

precisera den konceptuella relationen mellan psykoanalysen och den newtonska mekaniken.41 

Denna relation byggdes på de fyra grundkoncepten som är basen för den newtonska 

mekaniken: (1) begreppet absolut tid och rum i vilket de skilda materiella objekten mekaniskt 

påverkar varandra; (2) grundtanken om de fundamentala krafterna som är essentiellt olika 

materian; (3) idén om de fundamentala reglerna vilka med kvantitativa termer beskriver både 

rörelsen och de materiella objektens ömsesidiga (mekaniska) växelverkan med varandra, samt 

(4) konceptet av den rigorösa determinismen och den objektiva beskrivningen av naturen som 

grundar sig på den cartesianska uppdelningen mellan sinne (mind) och materia. Dessa fyra 

grundbegrepp korresponderar med de fyra grundperspektiv vilka var utgångspunkter för det 

traditionella psykoanalytiska betraktelsesättet dvs det topografiska, dynamiska, behärskade 

och genetiska (genesis som utgångspunkt för det mentala fenomenet). Vetenskapsmannen 

(den neutrala observatören) satt helt avskild ifrån sitt studieobjekt och därmed var han säkrad 

att hans värderingar inte skulle influera studieresultatet. I det psykologiska rummet 

lokaliserades mentala �apparater� och ett slags inre psykoobjektstruktur med Id, Ego och 

Superego. Enligt Freuds� topografi innehöll det omedvetna glömda eller förträngda �materia� 

                                                
40 Capra (1988) 179. 
41 Grof (1985) s. 37. ; Capra (1988) 179. 
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vilka var karakteriserade genom deras extension, massa, position och rörelse.42 Det 

freudianska systemet var en �konfliktpsykologi� som ofta beskrevs med motsatser som 

drivkraft/försvar, Libido/Destrudo, Eros/Thatanos vilka �kolliderade� med varandra. Den 

dynamiska aspektens fundamentala del, Libido, var ett lika problematiskt och kontroversiellt 

ämne i det freudianska systemet som gravitationsproblematiken var i det newtonska. Den 

newtonska rigorösa determinismen och dess lineära �orsak och verkan kedja� hade paralleller 

hos Freud i hans sätt att ge barndomsupplevelserna (definitiva orsaker) absolut bestämmande 

och normgivande roll för alla senare upplevelser (definitiva effekter).43     

      

Psykoanalysens klassiska teori var ett brilliant resultat av Freuds� försök att integrera sina 

många revolutionerande upptäckter och idéer. Freuds arbete blev en milstolpe i den 

psykologiska utvecklingen på liknande sätt som Newton�s arbete blev en inledning till nytt 

skede inom fysiken. På samma vis som Freuds psykoanalytiska modell är mycket användbar i 

vissa omfattningar och aspekter på själslivet är den newtonska modellen inom fysiken ett 

mycket brukbart system. Men när det gäller det mentala livets totalitet är Freuds system, 

enligt Capra, lika begränsat som Newtons� världsbild inom den moderna fysiken. Capra 

menar att Freud blev en utgångspunkt till psykologisk forskning och så småningom blev det 

klart för några av hans efterkommande att i hans världsbild fanns det inget rum för sådana 

erfarenheter av olika medvetandetillstånd som skulle kunna utmana den klassiska 

vetenskapens fundamentala koncept.44  

 

 

2.2.2. Sökandet efter nya fysiska och psykologiska verklighetsmodeller 

 

Durch die moderne Physik ist 

 die Materialismus über sich selbst hinausgangen. 

     Popper45 

Det huvudsakliga språket i väst dominerades av både materialism och ekonomism. Livets 

viktiga frågor som framsteg, social rättvisa, krig, fred, hopp om välstånd och trygghet 

formulerades endast i materiella metaforer. Denna mall av världen var grundad på den fysiska 

verkligheten och definitioner om världen iklädde sig i enlighet med den cartesiansk-
                                                
42 Capra (1988) 179-181; Grof (1985) s. 144-146. 
43 Capra (1988) 181- 184.; Grof (1985) s. 144-146.  
44 Capra (1988) 184-185. 187. 
45 Citerad i Lovelock/Sheldrake/Capra/Davies (2001) s. 128.  
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newtonska verklighetsmodellen medan andliga ting och fenomen i religiösa principer. 

Paradigmets grundpremiss var att enbart det som de fem sinnena kan uppfånga (dvs. kan 

mätas med ett instrument) kan betraktas som verkligt.46  

 

Mot denna verklighetsreduktionistiska syn protesterade den funktionalistiska 

psykologiriktningens främsta representant, William James, som av många betraktades som 

Amerikas största psykolog och inspirationskälla för många olika psykologiriktningar. År 1890 

presenterade han sitt unika perspektiv på det mänskliga psyket i sitt monumentala verk 

Principles of Psychology, vilket så småningom blev en klassiker. James förändrade 

psykologin från en gren av filosofi till en laboratorisk vetenskap, dock strax efter att han 

avslutade sin bok skiftade hans intresse till mer esoteriska områden. Hans intresse cirklade 

kring människans olika förändrade medvetandetillstånd, psykiska fenomen av olika slag och 

olika religiösa erfarenheter. James ansträngde sig att fånga det mänskliga medvetandet i sin 

helhet vilket han också försökte utforma i sin banbrytande bok Varieties of Religious 

Experience.47 Detta verk spelade en viktig roll i religionspsykologins födelse. I boken 

presenterade han sin övertygelse enligt vilken �vårt normala, vakna medvetande, eller 

rationella medvetande som vi kallar det endast är en särskild typ av medvetande, vilket är skilt 

därifrån genom en vägg av den tunnaste hinna. Det ligger även potentiella former av 

medvetande som är helt och hållet annorlunda. Vi kan gå igenom livet utan att ana dess 

existens; men genom att använda den behövliga stimulus, är de där i sina fulländningar � �. 

En av James slutsatser var att �ingen redogörelse av universum i dess helhet kan vara 

slutgiltig, om den utelämnar dessa andra former av medvetande.� Frågan är, fortsätter James, 

hur man bör betrakta dem� men� i varje fall förbjuder de ett förhastat avslutande av våra 

mellanhavanden med verkligheten�.48  

      

Detta utvidgade betraktelsesätt på det mänskliga medvetandet kunde inte undanröja 

psykologernas och naturvetenskapsmännens cartesianska glasögon, men blev James kanske 

starkaste inflytande på den ca sjuttio år senare utvecklade transpersonella riktningen inom 

psykologin. 49   

 

                                                
46 D Bohm och R Weber i (1988 Göteborg).s. 55. 62.  
47 Capra (1988) s. 171. 
48 Citerad i Capra (1988) s. 171. 
49 Capra (2002) s. 38.  
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James bok (The Varieties of Religious Experience ) kom för första gången i bokform år 1902, 

alltså runt denna tid när den klassiska fysikens vetenskapsmodell påbörjade sin omfattande 

kris. Forskare som Einstein, Bohr, Heisenberg, De Broglier, Pauli, Schrödinger och Dirac har 

reflekterat över sina egna upptäckters och teoriers följder för de klassiska föreställningarna 

om naturskeendets begriplighet som tvingade vetenskaperna igenom en mycket intensiv 

period, då det ena genombrottet efter det andra skapade helt nya naturlagar.50  

    År 1905 publicerade Einstein två uppsatser, en om den speciella relativitetsteorin och en 

om den fotoelektriska effekten som gav förutsättningen till den tjugo år senare formulerade 

kvanthypotesen. När i början på 1900-talet Rutheford utförde sina experiment med alfa-

partiklar visade de mest avancerade instrumenten en mycket �surrealistisk� bild: världens 

minsta beståndsdelar visade sig vara mer av en �absurditet� än en fast verklighet - enligt 

uttolkarna. Nämligen visade sig atomerna, de fundamentala byggstenarna av den fysiska, 

materiella verkligheten på vilken den cartesiansk-newtonska modellen byggdes, �flyktig, 

obeständig, efemär, surrealistisk, liknar mest en illusion�.51 I den moderna fysikens värld har 

det uppstått ett slags �osäkerhetsrelationsprincip� som fick mycket djupgående konsekvenser 

för sättet att betrakta världen. Heisenbergs osäkerhetsrelation påvisade verklighetens 

essentiella obevisbarhet och denna osäkerhet framstod som en fundamental och ofrånkomlig 

egenskap hos världen. Kvantmekanikens helt nya typ av kalkylering framställde inte längre 

den verkliga världen i form av partiklar och vågor utan drog istället slutsatsen att det bara är 

observationerna av världen som kan beskrivas i dessa termer. Heisenberg konstaterade häpen 

att alla försök �att anpassa fysikens teoretiska bas till denna (nya typ) av kunskap 

misslyckades helt. Det var som om marken ryckts undan, som om det ingenstans syntes någon 

fast grund på vilken man kunde bygga.�52  

     Enligt Bohr fanns det bara olika tendenser och �probabiliteter� - ömsesidigt uteslutande 

modeller (t ex våg- och partikelmodell) - som kunde användas för att tolka och förklara 

samma fenomen eller händelsekedja. Det finns olika sätt att förstå en och samma verklighet i 

vilken olika iakttagelser kan komplettera varandra och ge en överskådlig helhetsbild av 

företeelser vilka inte kan förstås eller förklaras enbart av den ena eller andra modellen. Denna 

komplementärtanke är, enligt Capra, en modern version av en urgammal kinesisk 

filosofisats53 som inspirerade Bohr djupt även då när han belyste hur mikrofysiken syftade till 

                                                
50 Grof (1985) s. 54; Capra (1988) 77. 
51 Brody & Brody, Upptäckterna som förändrade världen s. 101. (Danmark 2002); Grof (1985) s. 54; Capra 
(1988) 75-76. 
52 K Wilber, The Spectrum of Consciousness 26-27. (USA 1993); Capra (1988) s. 77. 
53 Capra redovisar inte vilken filosofites gjorde denna påverkan. 
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ett nytt förhållande mellan subjektet-människan och objektet-naturen: �Isolerade 

materiepartiklar är abstraktioner och deras egenskaper kan definieras och observeras endast 

genom deras växelverkan med andra system.�54  Att dela upp världen i subjekt och objekt, 

inre värld och yttre värld, kropp och själ, skrev Heisenberg, är inte adekvat längre och 

Schrödinger, kvantmekanikens �arkitekt� kastade ljus på samma problem genom att postulera 

att �subjekt och objekt är ett. Man kan inte säga att den vetenskapliga fysikens senaste resultat 

förstört barriären mellan dem, för att barriären inte alls existerar.�55 

  

Den nya fysiken övergav den dualistiska synen på världen och bredvid den illusoriska 

dualismen mellan subjekt/objekt, våg/partikel, kropp/själ, material/mental � med Einsteins 

brillianta hjälp - lämnades också tvådelningen mellan rum och tid, energi och materia, och 

även mellan rum och objekt.56  

     Den schweiziske psykoanalytikern C G Jung, en tidigare lärjunge till S Freud, gick på en 

föreläsning som Einstein höll och senare träffade han honom ett par gånger i sociala 

sammanhang. Det var Einstein som uppmuntrade Jung att fullfölja synkronicitetsteorin och 

genom kontakten med Einstein blev Jung vän med den österrikiska fysikern, W Pauli, som 

spelade en stor roll för utvecklingen av kvantfysiken. Jungs forskningar i österländsk 

mysticism och spådomssystem som astrologi samt den kinesiska I Ching ledde honom till 

utvecklingen av sin mest berömda idé, den om synkroniciteten, som han presenterade för 

Pauli.57 

   Synkroniciteten innebär ett komplementärt perspektiv enligt vilket fysikens lagar (som 

lineär tid och den blinda kedjan av effekt och verkan) inte är absolut giltiga utan representerar 

endast en statistisk sannolikhet. Vissa delar av synkroniciteten kunde relateras till kvantteorin 

som ledde till en grundlig revision av den klassiska föreställningen om linjär tid. Där den 

klassiska fysiken såg bestämda kausallagar hittade man nu i stället bara statistiska lagar med 

primära möjligheter. Jung ansåg att parallellt med kartläggandet av de yttre tingen borde man 

psykologiskt undersöka även de vetenskapliga begreppens inre uppbyggnad.58 Pauli gjorde 

Heisenberg uppmärksam på synkroniciteten, och Heisenberg blev intresserad av denna idé 

som i vissa hänseenden låg mycket nära till österländsk filosofi. När människan granskar 

naturen och kosmos i förmodan att försöka finna objektiva kvaliteter, yttrade Heisenberg, 
                                                
54 Capra (1988) 76- 81. Bohr citat s. 80.  
55 Wilber (1993) s. 26-27. 
56 Wilber (1993) s. 27. 
57 Grof (1985) s. 439. 190. 
58 Grof (1985) s.190; Capra (1988) 362-363; S Grof & H Z Benett, The holotropic mind, The three levels of 
human consciousness and how they shape our lives s. 176. 179. (New York 1993). 
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�möter hon i stället sig själv�.59 Detta tycks, menar Capra, ge en vink om varför den moderna 

fysikens och österländska mystikens världssyn är likartad. Både undersöker världens innersta 

natur och betonar att observatören har en definitiv inverkan på det observerade faktainnehållet 

och både upptäcker djupare nivåer (i materian och i medvetandet) en annorlunda verklighet 

bakom vardagslivets ytliga mekanistiska sken.60    

 

Jung samarbetade flera år med Freud men Jung skiftade riktning och var bland de första som 

försökte behandla den österländska vishetsläran och integrera den med den västerländska 

(vetenskapliga) psykologin. Skillnaden mellan Freud och Jung är ett utmärkt exempel på 

skillnaden mellan den klassiska och moderna fysiken, mellan det mekanisk-dualistiska och 

holistisk-enhetliga paradigmet. Jungs grundkoncept övergår klart den mekanistiska 

psykologimodellen och genom hans vetenskapliga konstruktion närmade han sig till den 

moderna fysiken mer än någon annan psykologiriktning.61 Förr eller senare, skrev Jung, ska 

nukleär fysik och det omedvetnas psykologi närma sig varandra på grund av att bägge två - 

oberoende av varandra och ifrån motsatta håll � ska rycka fram mot transcendentala 

territorier. Psyke och materia, fortsätter Jung, existerar i samma värld dessutom står de i 

kontinuerlig kontakt med varandra och om forskningen utvecklas tillräckligt ska man komma 

fram till det ultimata överenskommelsen mellan fysiska och psykologiska tankesätt.62 

 

 

2.2.3 Holistiskt paradigm och transpersonell filosofi 

 

Då de lyssnat inte till mig, utan till logos, är det visst att instämma:  

allt är ett (hen panta einai). 

   Herakleitos63 

 

Allt i ett och ett i allt � så att säga holografiskt. 

   Wilber64 

 

                                                
59 C G Jung, Människan och hennes symboler s. 306-307. (Spanien 1995); 
60 Capra, Fysikens Tao s. 276. (2000 Göteborg). 
61 Capra (1988) s. 186. 360. 
62 Capra (1988) s. 359-360. 
63 HERAKLEITOS, Fragment s. 114. (Övers. H. Rehnberg och H. Ruin, Lund 1997). 
64 Det hol. par. (1988 Göteborg) s. 165.  
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Ett försök att presentera relationen mellan den fysiska och psykiska verkligheten har gjorts av 

den amerikansk-engelska fysikern David Bohm. Han menade att som ett resultat av 

dualistiska divisioner har mänskligheten splittrats upp i otaliga spillror som nationer, 

religioner, grupper, familjer och individer helt avskilda från varandra. Vidare splittrades varje 

individ också invärtes i många delar och denna fragmentering orsakade kaos, våld, 

destruktion och gav mycket litet hopp om ngn konkret ordning. Denna allmänna syn har sin 

motsvarighet i det klassiska vetenskapliga betraktelsesättet enligt vilken verkligheten består 

av små brottstycken helt utanför och absolut separerade från varandra.65 Den konceptuella 

fragmenteringen av världen som är karakteristisk för den mekanistiska vetenskapen tenderar 

att skapa ett tillstånd av allvarlig disharmoni och har mycket farliga konsekvenser. Det 

tenderar inte bara dela upp det som är odelbart men också förena det som inte är förenligt och 

skapar därmed artificiella strukturer. Att vara förvirrad över vad som är annorlunda och vad 

som är inte, betyder en allmän förvirring dvs att vara förvirrad över allting.66 Som ett 

alternativ på lösningen gav Bohm med sina tankegångar uttryck för ett holistiskt synsätt.67 

Denna åsikt går stick i stäv mot det klassiska newtonsk-cartesianska verklighetspostulatet och 

här måste delarnas förhållningssätt förstås utifrån den ordnande principen för den dynamiska 

helheten (holorörelsen).68   

      

Enligt Grof, tillkom viktiga länkar till revolutionerande utveckling bredvid 

kvantumrelativitets-fysik inom andra vetenskapliga grenar som systems och 

informationsteori, undersökningar av dissipativa strukturer, parapsykologi, holografi och 

holonomiskt tänkande. Trots den fascinerande individuella utvecklingen och den snabba 

progressionen av det nya vetenskapliga tänkandet, har det inte skapats ett allomfattande och 

sammanhängande vetenskapligt paradigm som helt skulle kunna ersätta den gamla 

mekanistiska modellen av universum.69 Men ur ett slags kritisk reaktion mot de dominerande 

mekanistiska, deterministiska, inskränkta och pessimistiska två andra riktningarna (dvs 

behaviorismen och den freudianska teorin) föddes under 1950-talet en ny gren i psykologin, 

den sk  humanistiska skolbildningen � den tredje kraften inom psykologin. Dess upphovsman, 

                                                
65 D Bohm i (1988 Göteborg) s. 76-77. 82.;  
66 Grof (1985) s. 84. 
67 D Bohm i (1988 Göteborg) s. 84. 104-105. Den holistiska (från grek. holos, hel) synen innebar att helheten 
fanns före (och är större än) delarna och eftersom delarna emanerar ifrån denna helhet bestämmer helheten 
delarnas egenskaper. Om man anar vilket ändamål helheten (systemen) strävar efter, så fattar man varför dess 
delar fungerar som de gör. Filosofilexikonet s. 235. 
68 Enligt denna syn är universum en dynamisk väv av inbördes samband i vilken ingen del-egenskap är 
grundläggande för helheten. Det hol. par. (1988 Göteborg) s. 88-89. 119-120.      
69 Grof (1985) s. xvii. 
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A Maslow, tyckte att psykologi behövde en mer positiv inställning till människan än 

behavioristerna och den freudianska skolan hade. Behavioristerna helt enkelt ignorerade de 

levande organismernas inre liv, betraktade dem som maskiner och teknologiserade 

människan, medan Freud, även om han insåg betydelsen av det inre livet, var övertygad om 

att det enda bästa som kunde förväntas av psykoanalysen var �den hysteriska misärens 

förvandling till en allmän sorgsenhet�. Det fanns runt fyrahundra olika formuleringar till 

neuroser i Freuds samlade dokument men inte en enda som relaterades till hälsan, ett faktum 

mot vilket Maslow öppet opponerade sig.70  Han menade att Freud levererade den sjuka delen 

av psykologin och därmed forcerade han psykologerna att skaffa fram den friska delen. 

Maslows� inflytelserika teorier om de mänskliga motivationella processerna spelade en 

central roll för denna psykologis �tredje kraft�. Hans teser föreslog att människans olika 

behov var hierarkiskt ordnade i fem nivåer och att de högre behoven var betingade av de lägre 

nivåernas tillfredställelse. Maslow delade upp denna hierarki i grundbehov (fysiologiska 

behov som hunger och törst) som följdes av trygghetsbehov (behov av säkerhet, kärlek, 

tillhörighet och självrespekt) och överst individens metabehov dvs människans 

självförverkligande genom personligt växande och kreativ självaktualisering.71 

  Maslow fann att hans egna studier med självförverkligande människor samtidigt föreslog en 

behövlig teoretisk distinktion mellan humanistiska och transpersonella orienteringar. 

Nämligen fanns det en väsentlig skillnad mellan �endast friska� självaktualiserade människor 

och individer som transcenderade även självaktualiseringen genom deras förmåga att gå 

utöver självets gränser.72 Dessa individer kännetecknades att ha haft andliga totalupplevelser 

sk �peak experiences� ett slags spontant uppkomna mystika enhetsupplevelser som egentligen 

mer �tillhörde världsalltet än till människan själv�. Dessa upplevelser �skedde� utanför det 

vanliga medvetandets tids- och rumsbegränsning och visade sig vara mycket gynnsamma för 

individens vidare utveckling samt även ha läkande potentialer.73   

       

På 1960-talet tyckte Maslow med några andra psykologer (Grof, Sutich och Fadiman) att 

tiden var mogen för en ny rörelse i psykologin, vilken skulle fokusera på 

medvetandeforskning och insikt till betydelsen av psykets andliga dimensioner. Efter några 

möten vars syfte var att klargöra de nya riktningarnas �begreppsapparat� bestämde dessa 

psykologer att kalla denna nya psykologiorientering �transpersonell psykologi�. Detta 
                                                
70 Fox (1995) s. 289-290.  
71 Fox (1995) s. 290-291. 
72 Fox (1995) s. 294-295. 
73 Grof (1985) s. 195-196.; Fox (1995) s. 297. 
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begrepp myntades i en brevväxling mellan Maslow och Grof, vilket följdes av bildandet av 

den Transpersonella Psykologiska Föreningen (ATP) och strax efter ankom den första 

utgåvan av tidningen Journal of Transpersonal Psychology.74  

Det finns ett myller av olika forskare75 som med sina pionjärarbeten bidrog till det 

transpersonella fältet och inom ramen för det första fyraveckor långa transpersonella 

seminariet bytte de sina erfarenheter med varandra. Detta seminarium blev 

huvudinspirationskälla till den Internationella Transpersonella Associationen (ITA) vilken 

bildades år 1978. ITA skilde sig ifrån ATP på grund av sin uttryckliga internationella och 

starkt interdisciplinära betoning.76  

 

Många observationer har gjorts av olika forskare vilka varken kunnat förklaras med det 

mekanistiska vetenskapsperspektivet eller med den traditionella psykiatriska, psykologiska, 

antropologiska och medicinska begreppsapparaten. Några av dessa observationer var så 

signifikanta att följden av dessa direkt indikerade en drastisk revision av allmänna förståelsen 

av människonaturen och även förståelsen av själva verklighetens natur.77 Men att försöka 

förklara det transpersonella paradigmet med gamla bilder och metaforer tycktes vara ett 

mycket svårt och frustrerande sätt att gå tillväga. Huvudsakligen fanns det två grundproblem 

som stod i vägen när forskarna försökte göra en klar illustration av denna transpersonella 

kanon, eller världsbild. Det ena handlar om idéer och tankemönster som bibringats människan 

från barndomen och som genom den psykologiska inverkan på människans sinne � stödd av 

språkets uppdelade struktur till verb, subjekt och objekt - skapar fragmenterade och 

atomistiska tankar som hindrar människan från att se sig själv och världen genom 

transpersonella och holistiska ögon. Det fanns inget språk som skulle kunna klara av 

förmedlingen av detta helhetsbudskap, och pga detta föreslås att ett nytt universalspråk 

(rheomode) skulle skapas, - i egenskap av en alternativ lösning. Detta skulle inte tillåta att 

världens� dynamiska och ständigt förändrade grundnatur skulle uttryckas med separerade 

existerande saker i ett stillastående universum. Med hänsyn till denna punkt är det naturligtvis 

mycket svårt att vara korrekt i definieringen av det transpersonella universum (eller 

universumen) och tala om helheten.78 Det andra är att än så länge befinner sig den 

transpersonella kanon i sin barndom och därför råder det oenighet om vad som är värt att veta 
                                                
74 Grof (1985) s. xvi.; Fox (1995) s. 296-297. 
75 Bl a D Goleman, C Tart, F Vaughan, R Walsh, J Welwood, K Wilber, A Young, J Kornfield, R Sheldrake, F 
Capra, mm. Se Grof (1985) s. xvii. och Fox s. 297. 
76 Grof (1985) s. xvii.  
77 Grof (1985) s. 1. 
78 Grof (1985) s. 84.; D Bohm (1988 Göteborg) s. 79. 81. 104. 189. 



 23

och sålunda om hur man kommer fram till kunskap om det man menar är möjligt att veta. 

Området för det transpersonella kunskapsfältet är inte helt fastställt eller avgränsat. Men så 

mycket är redan obestridligt att den transpersonella epistemologi går snävt emot det 

materialistiska vetenskapsidealet som kan fungera endast inom givna gränser och spelar ett 

�ändligt spel�. Den transpersonella visionen (som den också kallas) om människans oförlösta 

möjligheter tillåter hennes medvetande en absolut kreativitet och ett �oändligt spel� i 

utvecklingen.79  

 

2.3 Den transpersonella teorins religionsfilosofiska centralproblem vilket 

har betydelse i den nya världsbilden  
 

2.3.1 Introduktion. Närmande mellan mystik och vetenskap 

En samtidig (Max Planck) har med rätta sagt: Den seriösa forskaren i vår allmänt 

materialistiskt inställda tid är den enda djupt religiösa människan.  

                                                                                                 Einstein, 1930 80 

 

Den mekanistiska och deterministiska världsbilden har varit vetenskapens dominerande 

filosofiska överbyggnad från Newton till Einstein, men enligt några forskare har denna 

världsbild i sin idealform fallit sönder. Det gamla paradigmet i sin klassiska form är borta, 

menar man, medan det nya fortfarande är under konstruktion. I dess syfte arrangerades några 

uppsatssamlingar som syftade till att bearbeta några av det nya paradigmets grundpelare, 

viktiga grundpremisser och särskild värdebakgrund. Framstående naturvetenskapsmän, 

filosofer, psykologer, antropologer och religiösa ledare försökte genom ett samarbete skapa en 

grundpremiss för �den nya världsbilden och världsetiken�. Alla dessa individer gav sina 

bidrag till en omvärdering av människans allmänna målsättningar i försök att skapa en ny syn 

på hennes ställning i ett större sammanhang. Denna nya syn skulle vara utgångspunkten från 

vilken förklaringar kan växa fram för de olika verksamheter och strömningar som förbinder 

människan med tillvarons alla aspekter och medvetandet. Några av dessa forskare menade att 

det endast var en tidsfråga innan detta försök att skapa en helhetsbild blev helt accepterad, 

andra var mer återhållsamma och kritiska. TP psykiatern Grof (1985, 1990) och TP filosofen 

Wilber (1993) med flera skrev tongivande uppsatser som återfinns i samlingsverk redigerade 

                                                
79 Paths Beyond Ego, The Transpersonal Vision redigerad av R. Walsh & F. Vaughan s. xi- xiii.(New York 
1993). 
80 Einstein (1996), s. 176.  
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av bl a Tart (1969, 1975, 1997), Walsh och Shapiro (1983), Walsh och Vaughan (1993). År 

2001 utkom en bok på den tyska marknaden med titeln DER WISSENDE KOSMOS Die 

Entdeckung eines neuen Weltbildes (DET VETANDE KOSMOS Upptäckandet av en ny 

världsbild). Detta samlingsverk påstods innehålla de fyra viktigaste föreläsningarna om den 

nya världsbildens grundpremisser. Dessa föreläsningar hölls inom ramen Mystics and 

Scientists Conferences mellan 1978 och 1992.81  

 

Eftersom vissa delar av dessa verk, uppsatser och en del av föreläsningarnas innehåll tillhör 

det religionspsykologiska fältet och även har en viktig betydelse för det nya paradigmet, 

lämpar de sig väl för min undersökning. Vad man kan säga som karakteriserar alla dessa verk 

är att de består av: å ena sidan en delvis ny och omstrukturerad syn på oss själva och 

omvärlden, och å andra sidan av nya förklaringar på verklighetens mångfacetterade fenomen 

som ger biosfären Jorden en ny mening. Det påpekas ofta att vi lever i en tid av radikal 

förändring i vilken individen ska vända sig inåt, upptäcka inre samband med den yttre världen 

och skapa inre ordning. �Krisen� kan få upplösning i en �upplevelse�, därför kan mystiken 

och den mystika kunskapsvägen spela en avgörande roll i denna övergångsepok. 

 

Enligt min uppfattning kan överensstämmelserna i de ovannämnda verken mellan 

transpersonell filosofi, ny världsbild och religionspsykologi sammanfattas i följande tre 

huvudpunkter: 

(1) Olika kunskapskällor och kunskapsvägar � olika sätt att veta  

(2) Natur, människa och Gud 

(3) Upplevelsevetenskap - ett nytt forskningsfält  

  

Dessa tre punkter griper egentligen in i varandra och kan inte strängt hållas isär. En väsentlig 

del av dessa problemställningar handlar om mystik (den mystika upplevelsen, kunskapen och 

livet) och därför har jag inlett två avsnitt med en tillhörande redogörelse om mystik med hjälp 

av tre mystikforskare: Stenqvist (1994), Carmody (1996) och Jantzen (1995). 

     Det är av stor betydelse att läsaren ska kunna förstå hur dessa problemområden hör ihop 

med varandra och se de nya teorierna i ett historiskt sammanhang. Av den orsaken försökte 

jag organisera dessa tre punkter i en kronologiskt ordnad följd. 

 

                                                
81 Lovelock/Sheldrake/Capra/Davies (2001). 
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 2.3.2 Olika kunskapskällor och kunskapsvägar � olika sätt att veta 

 

�Fysikerns främsta uppgift är att söka efter dessa i högsta grad universella lagar � från vilka en bild 

av världen kan erhållas med hjälp av ren reduktion. Det finns ingen logisk väg som leder till dessa � 

lagar. De kan endast nås genom intuition, baserad på något som liknar intellektuell kärlek82  för de 

ting som erfars.�  

                       Einstein83 

     

Kunskapsteori är på ett sätt helt grundläggande för filosofi och vetenskap, men kunskap är 

också ett centralt begrepp i mystiken. Skillnaden i ett �vanligt� liv och ett mystikt sådant kan 

man säga är en viss kunskap � menar Stenqvist. I olika synsätt och teorier om vad kunskap är 

och hur vi kan nå kunskap kopplas detta till det mystika livet (utförligt se senare). 84 

      

Den västerländska mystikens bakgrund och framväxt börjar ifrån �en vagga i det antika 

Grekland� (som förstås i sig har utvecklats genom influenser från andra håll). Mystik (från 

grekiskans myein, �att hålla munnen stängd�) innebär tystnad, dvs de som invigdes i 

mystikens kunskapsväg skulle hålla tyst om sina upplevelser.85  

     Mystikens utveckling skedde genom tre huvudperioder, eller drag, från de hemliga 

esoteriska sällskapen där endast männen fick ta del av den högre kunskapen. På det växte 

Nyplatonismen fram som en andlig prägel av Platons filosofi ca 200 e.Kr. med Plotinus, som 

den främste företrädaren. 86 Kunskap för nyplatonikerna innebär ett slags mystisk kunskap 

(noesis �intuitivt tänkande�) och genom denna kunskapsväg uppnådde man insikt om tingens 

väsen. Detta skedde via en förening med kunskapsobjektet och beskrevs av Platon som alla 

vetenskapers höjdpunkter och krön: från mångfalden nådde man fram till en insikt där alla 

ting framträdde i ljuset av en enhet.87 Denna mystiska insikt är enligt Plotinos ett extatiskt 

                                                
82 Tyska �Einfühlung� översätts som �sympathetic understanding of experience�. 
83 Einstein, The world as I see it s. 125. (1935) citerad i Popper (1997) s. 429. 144. Einsteinscitatet finns också i 
A Fölsing, Albert Einstein. En biografi. s. 480. (Nya Doxa 1996).  En analog kontenta finns i formuleringen av E 
Wigner, nobelpristagaren i fysik: The discovery of the laws of nature requires first and foremost intuition, 
conceiving of picture and a great many subconscious process. The use and also the confirmation of these laws is 
another matter ... logic comes after intuition�. Citerad i Wals & Shapiro (1983) s. 280.  
84 C Stenqvist, Förundran och Förändring. Mystikens teori och livssyn. s. 38. 41. (Bjärnum 1994). 
85 G M Jantzen, Power gender and Christian mysticism, s. 27. (Cambridge University Press 1995). 
86 Stenqvist (1994) s 61.; Carmody & Carmody, Mysticism, Holiness East and West s. 204.(Oxford University 
Press 1996);  
87 Jantzen (1995) s. 33.; Brun s. 44.  
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tillstånd i vilken människan förenas med �Det ena� (�den yttersta grunden�, �den högsta 

principen�).88 

     De svåra levnadsförhållandena under denna epok bidrog också till att människor började 

skifta från att ha blickat ut i sin omgivning efter tillfredställelse. Man vände istället blicken 

inåt i sökandet efter de andliga värdena. Augustinus spred på 300-talet mystiken genom 

kloster och kontemplation där syftet var att nå förening med Gud. Klostren fylldes under 

denna tid med bön, meditation och kontemplation.89  

     Under det kristna 500-800-talet troddes Dionysus av Areopagiten (pseudo Dionysus) 

felaktigt vara författare till det verk, Mystica Theologia, som kom att spela huvudrollen i den 

kristna mystikens framväxt. Den behandlade hur och på vilka sätt människan kunde nå 

kunskap om Gud. I denna redovisning fanns det tre vägar till det gudomliga.90  

 

Under medeltiden var framför allt den platonsk-augustinsk-franciskanska bredvid den 

aristotelisk-thomistisk-dominikanska huvudlinjen de två mest förhärskande kristna 

filosofierna. De båda linjerna fortlevde länge efter att reformationen inletts, men under 

renässansen återupptäcktes antika källor, framför allt platonska läror. I Platons anda lade 

Kepler och Galilei grunden till exakt vetenskap, och Descartes skapade ett filosofiskt 

kunskapssystem utifrån det platonska idealet. Descartes vetenskapliga världsuppfattning, 

�som kan jämföras med ett perfekt maskineri, skapat och ordnat av den gränslösa gudomliga 

intelligensen�, fullbordade vägen som utgick från pythagoreérnas och platonikernas 

kunskapsideal.91  

     Descartes filosofiska argumentation löste det praktiska bekymret för vetenskapsmännen att 

befria sig ifrån kyrkans kontrollerande ögon. Den av Descartes formulerade dualistiska synen 

definierade två skilda, radikalt olika verkligheter. Å ena sidan fanns det sinnet (mind) genom 

vilket dess förnuftsnatur kunde uppfatta moraliska och religiösa sanningar vilka per definition 

överlevde kroppens död; denna verklighet tillhörde naturligtvis Kyrkans religiösa domän. Å 

andra sidan var det materiella området betraktat som en både icke tänkande, och värdeneutral 

verklighet (atomer hade varken goda eller dåliga egenskaper) som tillhörde 

                                                
88 Fil.lex. (2000), s. 433. 
89 Carmody & Carmody (1996) s. 197. 203. 223; Stenqvist (1994) s. 147. 158.  
90Bejakandets väg, dvs genom katafatiska upplevelser av Gud. En antropomorf gudsbild där Gud är som 
människan fast oändligt mycket större - en fråga om kvantitet. 
Förnekandets väg, dvs genom apofatiska upplevelser. Med en icke antropomorf, teistisk föreställning. Gud är 
allt som människan inte är, i positiv mening, en fråga om kvalitet. 
Symbolernas väg; dvs att det människan når i sitt sökande är beskrivningar gjorda av människor, men sökandet 
måste gå bortom beskrivningarna. Se Carmody & Carmody (1996) s. 204-205.; Jantzen (1995) s. 103-106. 
91 Aspelin, (1970) s. 37. 
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vetenskapsmännens studiefält. För Descartes hade både mekanismer och organismer samma 

slags system medan religionen, som hade intresse endast i den odödliga själen, inte 

bekymrade sig om den materiella världen. Descartes� slutledning var så klokt formulerad och 

genomtänkt att kyrkan först efter hans död insåg denna dualistiska filosofis negativa 

implikationer för religionen.92  

 

Den avgörande skillnaden mellan Platons och Descartes kunskapssyn i stort representerar 

skillnaden mellan mystik kunskap och vetenskaplig kunskap. Platons mystika, intuitiva 

kunskap (som är höjdpunkten av alla kunskaper) innebar en förening mellan den som 

uppnådde kunskap och kunskapsobjektet genom kunskapsprocessen. Medan den som 

uppnådde kunskap enligt den cartesianska synen fungerade som en avskild observatör som 

objektivt betraktade och �ägde� kunskapen, men inte förenades med den.93 Denna väsentliga 

skillnad mellan dessa två kunskapsvägar påpekades också av James. Han ansåg att �det finns 

två olika sätt att veta, att veta omedelbart och intuitivt, eller att veta konceptuellt och 

representativt. Även om vi intuitivt kan känna till sådana saker som det vita pappret framför 

våra ögon, känner vi till de flesta saker som tex indiens tigrar eller filosofins skolastiska 

system endast representativt och symboliskt.�94 James har vidare betonat: �att veta 

omedelbart, eller intuitivt, innebär att det mentala innehållet och objektet är identiskt med 

varandra�.95  

 

Den österrikiske fysikern F Capra diskuterade dessa samband i sin berömda bok, Fysikens 

Tao. Han menade att det naturvetenskapliga och det mystiska sättet representerar två 

kompletterande manifestationer av människosinnet: dess rationella och intuitiva anlag.96 

Capra menade att den mystika upplevelsen är en väsentlig del av terrängen som de 

vetenskapliga kartor och modeller behandlar. Han hävdade att varje vetenskaplig upptäckt 

innehåller i sig både rationella element och kreativ intuition och att forskarnas övertygelse i 

första hand grundade sig på intuitiva upplevelser som senare bearbetades av deras logiska 

förnuft. Capra betonade bl a att Einstein intuitivt upplevde relativitetsteorin innan han 

formulerade den, Bohr erfor kvantmekaniken innan han uttryckte den verbalt, Feynman 

upplevde kvantfältteorin och Chew upplevde S-matristeorin långt innan dessa teorier 

                                                
92 H L Edge i C T Tart, Body mind spirit s. 154-155. (Canada 1997). 
93 Jantzen (1995) s. 33.  
94 The Writings of William James citerad i Wilber (1993) s. 33. 
95 Wilber (1993) s. 33.; James citat s. 33. 
96 Capra (2000), s. 278.  
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tankemässigt formulerades. Capra ser i detta faktum en bekräftelse av den holistiska synen 

som manifestera sig genom det dynamiska växelspelet mellan den vetenskapliga analysen och 

den mystika intuitionen. Mystik erfarenhet är ofrånkomlig för att förstå tingens djupaste natur 

medan naturvetenskapen är livsnödvändig för det moderna livet.97  

 

Det finns en del new-age litteratur och populärvetenskapliga verk som betonar intuitionens 

avgörande del i kunskapsprocessen men samtidigt, betonar Wilber, ska detta �andra slags 

vetande� - som ibland kallas för insikt, intuition, prajna osv. � på inget sätt förväxlas med vad 

man vanligtvis kallar för �föraning� eller även �intuition�98. Denna �aningskunskap� har i den 

västerländska idéhistorien satts på undantag och dagens filosofer och vetenskapsmän 

tillvaratar vanligen inte denna typ av �vetande�. Detta är förståeligt eftersom det mesta av 

dessa �självevidenta� sanningar visat sig vara felaktiga. Men detta �andra slags vetande�, den 

platonska noesis (intuitiv kunskap) - är en transparent kunskap som växer fram ur den högsta 

insikten och upplevs som något överraskande, som en gåva.99 Detta förlopp beskrivs av 

mystikerna som innehållsmässigt både tomt och dimensionslöst pga att kunskapsförmedlingen 

sker i motsats till förnimmandets och förståndets bundenhet till de förnimbara fenomenen. 

Denna kunskap (insikt, intuition, prajna) övervinner subjekt/objekt avståndet mellan 

kunskapen och det man har kunskap om, därmed förenas vetandet och vetaren till en och 

samma process.100   

 

2.3.3 Natur, människa och Gud 

Om Gud hade skapat välden var säkerligen inte hans huvudproblem att försöka göra allt så begripligt 

som möjligt, så att också vi kan förstå allt. 

                                                                         Einstein, 1954 101 

 

Med ganska stor sannolikhet var det så, att i tidiga kulturer och religionsformer (som 

animism, shamanism och totemism) levde människorna i nära samhörighet med naturen och 

andra levande varelser. Dessa tidiga religionsformer grundades på psykets 

                                                
97 Enligt Capra har inte bara fysiken paralleller med mystiken utan också med psykologin och biologin. Det hol. 
par. (1988), s. 219. 225. 240.  
98 Denna lägre �intuition� kallas eikasia (gissning) av Platon. Brun (1994). s. 40.    
99 T ex i Platons skrift Gästabudet. Platon talar om �att fånga evigheten� genom att skåda idéerna �med själens 
blick� som sker �plötsligt�. Då urskiljer man intuitivt vad som är endast en efterbildning (ett objekt i 
sinnevärlden) och kunskap (den eviga idén). Se Platon, Skrifter. Bok I. (Gästabudet 211a-c) s. 194-195. (övers. J. 
Stolpe, Malmö 2000).  
100 Wilber (1993) s. 36.; Fil.lex. (2000), s. 267. 
101 Einstein, (1996) 184. 
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ursprungsfungerande, på den �naturenliga intuitionen�.102 Från naturen hämtade de allt som 

behövdes för överlevnaden och med största sannolikhet upplevde dessa människor naturen 

som sakral, och betraktade den med både vördnad och respekt. Sannolikt fanns det också en 

helig likvärdighetsidé med naturen och miljön. För sin överlevnad var våra tidiga anfäder 

tvungna att lära känna djurens vanor för att kunna fånga dem, dessutom lärde de sig 

identifiera sig själva med vissa djur, kontakta deras själ före och efter jakten.  I dessa pre-

rationella kulturer levde människorna i ett direkt mystiskt deltagande i sin omvärld (naturen) 

och människan � som var sig själv - kunde samtidigt identifiera sig också med olika djur, 

växter och landskap (som skildras t ex i olika myter). Denna identifieringsförmåga hos 

människan kallas för �participation mystique�.103 Utifrån denna ontologiska grundfunktion 

har djuren samma status som sina jägare, och i myter och berättelser hände det ofta att djuren 

förvandlade sig till eller gifte sig med människor.104  

 

De mytiska historierna bevarade sin ursprungliga form hos de skriftlösa folken genom de 

muntliga traditionerna vilka ofta fungerade som en sammanhållande kraft för gruppernas 

identitet. Under antikens arkaiska tid bevarades de muntliga traditionerna och man betraktade 

naturen som gudomlig. För grekerna leddes allting i kosmos av vilja, styrdes av intelligens 

och allting var �fullt av gudar�, anmärkta Thales på sexhundratalet f.Kr.105 Men Platons 

filosofi blev en uppgörelse med den grekiske muntliga traditionen och han skapade ett nytt 

mediehistoriskt paradigm: skriftens. Aristoteles utvecklade sin normativa logik och påpekade 

att naturen inte är gudomlig men istället gudomligt ordnat, en differens som enligt den stora 

teoretikern var viktigt att betona.106 Människan hade alltså möjlighet att komma i kontakt med 

Gud genom att studera hans skapelse (naturen). Aristoteles teleologiska tankar satte djupa 

spår i den medeltida världen och denna uppfattning fanns fortfarande under medeltiden, bl 

andra hos Franciscus av Assisi som skrev suggestiva naturmystika dikter och betraktade 

                                                
102 Den intuitiva kunskapen (�intuitiv-känslomässig� kunskap som kan uppfatta mönster och förbindelser) har en 
ytterligt lång utvecklingshistoria som går ända tillbaka till livets första ursprung. Se C. Sagan, Lustgårdens 
drakar, Den mänskliga intelligensens utveckling s. 171-172. 197. (Borås 1979). 
103 Sorbone-antropologen Lucien Lévi-Bruhl kallade denna kognitiva grundfunktion för �participation 
mystique�. Det påstås nämligen existera en ontologisk grundfunktion (�participation mystik�) i varje människa 
som dominerar perceptionens känslomässiga disposition under barndomens �magiska tidsepok�. Det påvisas 
också i sambandet med detta att den rationella och mystika funktionen kan samexistera med varandra i en 
människa (dvs ibland det rationella och ibland det mystika �synsättet� dominerar). Se Rel.lex. (1999), s. 305.  
104 Farrington, K. History of RELIGION   18-19. (New York 1999); Om djurmyter se Campbell, J. The mask of 
God, Primitiv Mythologi s. 295. (USA 1991); Giftermål mellan människor och djur se Eliade, M. Shamanismus 
und archaisce Ekstasetechnik 81-84 (Romania 1954).   
105 Zaidman, L.B. & Pantel, P.S. Religion in the ancient Greek city s. 176. (Cambridge University Press 1999) 
106 Aristoteles, On The Soul; Parva Naturalia; On Breath (463b)  s. 379. (Övers. W.S. Hett; Harvard University 
Press 2000). 
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naturen som gudomlig.107 Aristoteles hade förklarat hur världsalltet var konstruerat och som 

stämde överens med Bibelns människosyn. Människan var skapelsens krona och hon hade 

ansvaret att hjälpa skapelsen och samarbeta med naturkrafterna, men naturen ska tjäna 

människan och har ingen �rätt� mot henne.108  

Enligt Bibeln (Genesis 1:28) hade människan en privilegierad ställning som naturens 

förvaltare och rättare, men samtidigt välsignade Gud (i Genesis 9:3 och 1.22) även allt 

egalitärt, och allt skapat tilldelades ett egenvärde.  

      

Men snart övergavs både Aristoteles och Kyrkans syn på både universum och människan. 

Galilei gjorde observationer och formulerade hypoteser som vände sig mot många av 

Aristoteles teorier och Bibelns trossatser. Den naturliga världsbilden med dess naturenliga 

tidsuppfattning bytte så småningom plats med den deterministisk-mekanistiska världssynen, 

och med dess artificiella klocka. Den medeltida urmakarens största heder var att imitera 

världens skapare, men genom den naturvetenskapliga revolutionen bytte de rollerna. Det mest 

lovprisande man kunde säga om Gud var att han är den bäste av alla urmakare. När Descartes 

anlitade urverket som prototyp för djurkroppen och för människan minus själen, var detta 

ingen liknelse utan absolut ordagrant menat.109 Som von Wright konstaterade det: �I 

Descartes naturuppfattning finns inte ett spår av animism.�110 

     Alltsedan Galilei, och sedan det naturvetenskapliga paradigmets födelse, fungerade 

naturen enligt mekanistiska lagar och allt i naturens bok har skrivits med matematiska tecken. 

Descartes lekte även med förslaget att tänkandet var en mekanisk funktion och att logikens 

regler kunde förenklas till mekaniska rörelselagar, kanske till och med beskrivas med 

matematiska symboler. Under slutet på artonhundratalet eliminerade Darwin med sin 

evolutionslära både människans och naturens gudomliga tillkomst. Några år senare lade Freud 

                                                
107 Geels, A. Kristen mystik ur psykologisk synvinkel s. 125. (Bjärnum 2000). 
108 Jämf. Första Moseboken (Genesis I: 27-28.): �Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild 
skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem, Gud sade till dem: >> 
Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i 
havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.>>� s. 10. BIBELN 
(Stockholm 1917) med Aristoteles som skriver det i Politiken (1256 b): �Därför är det lika uppenbart att man bör 
anse att växterna finns till för de uppvuxna djurens skull och de övriga djuren för människornas, tamdjuren både 
till bruk och föda,  � (och) för att vi skall få kläder och redskap från dem. Om alltså naturen inte gör något utan 
mål eller på måfå, är det nödvändigt att hon har frambragt allt detta för människans skull. Därför är även 
krigskonsten på sätt och vis ett naturligt sätt att förvärva egendom � jakten är ju en del av krigskonsten. Man bör 
tillgripa den mot djur och mot de människor som trots att de är bestämda att lyda, ändå inte vill det, eftersom 
denna typ av krig är rättfärdig av naturen.� s. 29. (Översättning av Karin Blomkvist; Jonsered 1993). 
109 Doktorn och urmakaren hade i sista hand samma uppdrag: att rätta till maskiner som gick oregelbundet eller 
riskerat att stanna. Se Eriksen, Tidens historia (2001) s. 151. 179-181. 
110 G. H. von Wright i Vårt hotade hem, En antologi om en planet i kris, sammanställd av Rolf Edberg s. 173. 
(Höganäs 1982); 
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fram sina teorier enligt vilka människan inte ens var herre i sitt eget hus. Han menade att 

naturen och den mänskliga kulturen är oförenliga med varandra.111  

 

Capra menar att det var det mekanistiskt-deterministiska vetenskapsidealet och det teknisk-

naturvetenskapliga tänkandet som formade de moderna industritillväxtsamhällena. Den 

vetenskapliga revolutionen följde en industriell revolution, och eftersom en forskning växte 

fram som ville göra nya landvinningar i alla möjliga områden, vidspriddes 

utvecklingsoptimistiska tankegångar. Dessa gav uttryck för en dominansideologi och en 

egendomstro som bidrog till allvarliga problem i världen. De mest allvarsamma av dessa var 

utnyttjandet av mer primära befolkningar världen över, allmänna skövlandet av 

naturtillgångar och kortsiktiga lösningar som endast koncentrerade sig på vinsttänkande. De 

naturvetenskapliga interessens ensidighet, som ignorerade både global etik och egalitär 

hållning, skapade en obalans i samhällsutvecklingen. Resultatet blev en alienation mellan 

människa och natur som orsakade allmän disharmoni och ohälsa i världen.112  

     Det tog över en miljon år för evolutionen att fylla världen med 1milliard människor som 

fullföljdes på 1800-talet. Under 1900-talets senaste hälft började jordens population växa med 

1 milliard människor var trettonde år. Samtidigt med denna växt äts upp, bränns ner och 

trasas sönder enorma mängder oersättlig tropisk regnskog, utrotas hundra och tusentals olika 

djurarter. Lika många människor dör av svält under fyra månader idag som på grund av hela 

Holokaust skräckväldet under andra världskriget.113  

      

�Den nuvarande mångfasetterade krisen är i första hand en perceptionskris�, menar Capra och 

enligt de nya förespråkarna står människan inför ett allbestämmande val: överlevnad (genom 

kursändring) eller självförintelse (genom fortsättning av samma destruktiva beteenden).114 

Vårt samhälle (universitet, bolag, ekonomi, teknologi, politik) struktureras fortfarande enligt 

det gamla cartesianska (mekanistiska) paradigmet och för överlevnad behöver vi ett 

�perceptionsskifte�, enligt Capra.115 Biologen Lovelock betonar också att vad vi idag kallar 

för naturvetenskap är i själva verket inget annat än ren teknologi. Denna syn separerar levande 

organismer, luft, vatten och stenar ifrån varandra och utelämnar deras viktiga inre/yttre 

                                                
111 Eriksen (200 s. 180. 146. 172. 200. 195.  
112 Capra i (2001) s. 30.; B Devall & G Sessions i Paths Beyond Ego s. 242. 
113 Paths Beyond Ego s. 228. 
114 Paths Beyond Ego s. 227-229. 
115 Capra i (Göteborg 1988) s. 240. 
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sammanhang och beroendeförhållande till varandra. Människan är en del av naturen, och inte 

något som står över den.116 

     Darwins teori ger endast halva sanningen, menar Capra, och även om ärftlighetsläran, 

mutationerna, det naturliga selektionen och anpassningen är en väsentlig del i 

evolutionsteorin, kan den aldrig förklara utvecklingens hela underverk. Det fattas ett 

systemperspektiv, menar Capra, som innehåller föreställningen om självöverskridanden dvs. 

om hur levande organismer kreativt skapar nya strukturer och nya organisationsmetoder. 117 

      

En av teorierna - som skildrar förhållandet mellan människa, natur och det gudomliga - spelar 

en avgörande roll både i den nya världsbilden och i den transpersonella visionen.  

     Den är idén om den sk självorganisationsprincipen som av den nya fysikens kända 

språkrör, Paul Davies, kallats �livets riktiga under�.118 Teorins upphovsman var den belgiske 

nobelpristagaren i kemi (Ilya Prigogine) som förde fram idén om naturens självorganisation 

vilken starkt influerade både den moderna fysiken och den nya biologin under de senaste 

tjugo åren. Med självorganisationsprincip menas att livets komplexa ordning uppstod genom 

att molekylerna impulsivt organiserade sig till så invecklade system att livet spontant har 

uppkommit.119 Exempel på självorganisation existerar inte bara inom fysiken och biologin 

utan inom naturvetenskapens alla områden, ifrån den minsta levande cell till de stora 

systemen, påstår Davies.120 

      

Självorganisationstesens implikationer har andliga dimensioner, eftersom om naturen kan 

skapa sig själv då har den övertagit Guds främsta roll som världsskapare. Därmed blev 

människan också en produkt eller avkomna av naturens meningsfulla handlande - en 

                                                
116 Lovelock i (2001) s. 92. 82-83. 
117 Capra i Det hol. par. (1982) s. 239. 
118 Davies i (2001) s. 51. 
119 Naturlagarna ska formuleras så att de varken blir deterministiska eller utlämnade åt rena tillfälligheter, skriver 
Prigogine. Med sina forskarskollegor utvecklade Prigogine under 1950- och 60-talen en hel vetenskap kring 
detta, dvs. runt hur ordning uppstår ur kaotiska, ostabila tillstånd. Brist på jämvikt, menar Prigogine, är 
ursprunget till all ordning. Former, strukturer och mönster växer spontant fram ur det oordnade och formlösa. Se 
Eriksen s. 97.; Nilson, Stjärnvägar s. 172.  
120 Davies i (2001) s. 48. 51. 53. 



 33

återknytning till Aristoteles� teleologi.121 Men i denna teori agerar Gud inte som �den orörlige 

röraren� (i Aristoteles system) men i stället som en arkivarie.122  

Självorganisationsprincipen godtas inte bara av Davies och Capra men också av biologen 

James Lovelock, och båda forskarna vidareutvecklade denna teori. Här påstås det bl a att 

naturen har en förmåga att gång på gång aktivt nyskapa sig, och målinriktat förverkliga och 

upprätthålla sig själv. Enligt Lovelock under den antika världen var allting i naturen besjälat 

och de fyra elementen ägde andliga egenskaper. Enligt antikt tänkande var jorden betraktad 

som ett enda stort levande väsen, Gaia. Namnet Gaia betecknade ursprungligen det gamla 

grekernas Jordgudinna (hos Hesiodos), och enligt Lovelocks �gaia-teori� är jorden en levande 

organism som självorganiserar sig och vidareutvecklas spontant. 123  Men denna teori, 

anmärker Lovelock, liknar mer ett nytt sätt att tänka och se på världen än att �bevisa� ngn 

vetenskaplig sanning.124  

      

Gaia-teorin är en väsentlig del av den sk transpersonella ekologin, det nya ekologiska 

tänkandet, som har sin utgångspunkt i den av norske filosofiprofessorn Arne Naess utvecklade 

djupekologin (också känd som ekosofi). Denna filosofi förnyades och utarbetades av den 

australienska transpersonella ekologen Warwick Fox, som påstår att den transpersonella 

ekologin är den komplementära halvan av den transpersonella psykologin.125 Fox och andra 

liktänkande forskare påpekar: det var pga det egocentriska tänkandets dominans, vilket styrde 

denna vetenskapsutveckling, som mängder av mycket allvarliga problem skapades. För 

världens överlevnad behöver vi människor förändra vårt medvetande. Det antropocentriska 

tänkandet ska utvidgas till ett mer biocentriskt sådant och den egocentriska attityden till en 

mer ekocentrisk inställning.126  

      

Denna process kan ske genom olika identifikationer som Fox sorterar i tre stora kategorier: 

den ontologiska, den personliga och den kosmologiska.127 I kontrast till den i personen 

                                                
121 Aristoteles hade en teleologisk (ändamålsinriktad) syn på världsförloppet som innebär att i hela existensen 
finns ändamål, vilja eller strävande bakom allt som sker. Aristoteles� orsaksförklaring i det biologiska 
levnadsloppet byggde på uppfattningen att eftersom själen är livets orsak, ursprung och ändamål är alla naturliga 
kroppar själens verktyg som längtar och strävar �uppåt� mot den rena formen, mot det gudomliga. Aristoteles, 
Tre böcker om själen (415a) s. 56. 
122 Detta efter Prigogines uttalande: �Gott ist nichts weiter als ein Archivar, der die Seiten eines kosmischen 
Geschichtsbuches umblättert, das längst geschrieben ist.� Citerad av Davies I (2001) s. 45. 
123 Lovelock i (2001) s. 83.  
124 Lovelock i (2001) s. 92. 
125 Fox i Paths Beyond Ego s. 241. 
126 Paths Beyond Ego s. 228-230. 
127 Fox (1995) s. 229-258. 
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grundade identiteten, är både den ontologiska och den kosmologiska identiteten 

transpersonell, dvs dessa överskrider egots gränser och har ett utvidgat identitetsfält. Fox 

hänvisar till Heidegger och zenmästaren D. T. Suzuki, som enligt Fox, var klarast i att betona 

det intima förhållandet mellan en vidgad identifikation och medkänslan för alla levande 

varelser. Den ontologiska och kosmologiska identiteten kännetecknas av ett slags symbiotisk-

holistisk attityd som ibland kallas för etisk-holism, autopoetisk-etik eller Gaia-etik. 

Grundkvalitén bakom alla dessa benämningar är en egoöverskridande helhetssyn, vilken rotas 

å ena sidan i insikten om att allt liv hänger ihop (ekologiska symbiostanken), och å andra 

sidan i en vördnadsfull och livsprisande inställning till allt levande.128  

 

Den moderna fysikens mening om allts enhet återfinns i de uråldriga andliga traditionerna, 

menar Capra. Därför är denna ekologiska medvetenhet den västerländska versionen av den 

mystika medvetenheten dvs en modern, västerländsk version av buddhismen eller taoismen.129 

Allt är oskiljaktigt och inbördes beroende, allt är delar av en kosmisk helhet. Capra hävdar 

samtidigt att hela planetens överlevnad står på spel nu och att människan måste identifiera sig 

på ett sätt som inkluderar andra människor och djur, och hela det komplexa ekologiska 

systemet.130 Denna ekologiska medvetenhet, som enligt Fox karakteriseras av en förmåga till 

egoöverskridande identiteter, finns i det �rena varat� och ligger egentligen latent hos alla 

människor. Därför spelar den transpersonella psykologin och ekologin en viktig roll i denna 

enhetsfilosofins återupptäckt och återupplevelse. Fox menar, att den ekologiska dimensionen 

av det förändrade medvetandet medför att människan återupprättar den saknade relationen och 

delaktigheten med naturen. Därmed kan människan på nytt uppleva miljöns dignitet, naturens 

betydelse och livets inneboende mening. Människan har då möjlighet att uppleva miljön på ett 

mer värdefullt sätt och öppna sig för transpersonella känslor. Här betonas livets enhet där alla 

naturföreteelser samverkar med varandra för att bevara livet i balans. Jorden behöver för sin 

överlevnad �gaia-etiken�, och en ny sorts mänsklighet som tar hänsyn för den delikata 

ekologiska jämvikten och behåller naturens harmoniska kretslopp.131   

 

 

 

                                                
128 Fox (1995) s. 176-177. 250. 
129 Capra i Det hol. par (1988) s. 227. 
130 Capra i Det hol. par (1988) s. 239. 
131 Fox (1995) s. 256-263.; Paths Beyond Ego s. 230.  
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2.3.4 Upplevelsevetenskap � ett nytt forskningsfält 

Det skönaste som vi någonsin kan uppleva är det hemlighetsfulla. Det står som grundkänsla till den 

sanna konsten och vetenskapen.  

                                                                     Einstein 1955132 

 

� � it is not enough to hear about what God said to someone long since dead and be told what to do 

by someone who heard it from someone who heard it from someone, etc; you need to directly hear 

from God yourself in an experience that transcends your ordinary self, that shakes you to your 

foundations.� C T Tart133 

 

I de flesta religioner och andliga traditioner har det utvecklats en särskild kunskapssyn som 

redogör för hur man kan närma sig och uppleva verklighetens andliga dimensioner. Vissa 

upplevelser talar om en förmåga hos människan som gör att hon stundtals kan �se med inre 

ögon�, att man har �en speciell känsla för� en viss sak, eller man får kunskap utan att veta 

�hur� man har fått den.134 Grundsynen på människan i denna teori är att hon är 

livsmeningssökande och detta sökande tar henne från periferin allt längre in mot kärnan av 

vem hon egentligen är.  

 

 
 

 

I den (a) exoteriska (från grekiskans exoteros �yttre�) ringen lever individen ett �vanligt� liv. 

Där ligger fokus i att ha en bostad och ett arbete till försörjning av mat och kläder mm, dvs ett 

profant liv. Vardagen rullar på, fram till dess att något sker som får människan att ifrågasätta 

tillvaron. 

     I det (b) religiösa livet har hon utvecklat en hängiven tro på gud (i någon form). Kanske 

går människan till kyrkan, delar kanske det religiösa i sitt sociala umgänge. I övrigt ser det 

fortfarande liknande ut som i den yttre ringen. 

                                                
132 Einstein (1996) 216. 
133 Tart (1997) s. 48. 
134 J Mishlove i Tart (1997), s. 129-130.  

Död Liv 
(a) profant (exoteriskt) liv 

(b) religiöst liv. 

(c) mystikt (esoteriskt) liv
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     När hon ifrågasatt och sökt till den grad att livssyn och levnadssätt förändrats och omöjligt 

kan vara som tidigare har hon trätt in i det (c) esoteriska (från grekiskans esoteros �inre�), 

mystika/kontemplativa livet. Inom individen finns nu en inre drift att leva ett kontemplativt 

liv, ett behov (krav) som leder till:  

- perioder av yttre och inre tystnad,. 

- ett förändrat medvetande,. 

- utveckling av en kritisk hållning till kunskap, verklighet och jaget,. 

- att återkommande nyformulera sin livssyn. 

Det mystika livet kan å ena sidan beskrivas som ett handlingsliv, dvs individen kan inte längre 

leva efter några gamla normer utan lever som hon lär, å andra sidan som ett kontemplativt liv 

genom behovet av periodvis yttre och inre tystnad. .135  

 

Mystika upplevelser har ganska länge legat utanför den klassiska vetenskapens 

intresseområde. Orsaken är att, enligt den klassiska vetenskapssynen, finns det inte några 

upplevelser vilka kan betraktas som objektiva vetenskapliga fakta. Å andra sidan, behöver 

vetenskapliga fakta inte upplevas,136 trots att det kan finnas viktiga delar av verkligheten som 

inte kan nås med vetenskapliga pincetter och mikroskop.137  

 

De vanliga vetenskaperna är - när det gäller den fysikaliska verkligheten - mycket 

prominenta, men när det gäller psykologiska problem är vetenskapliga metoder mycket 

begränsade. Det första viktiga kravet på en naturvetenskaplig hypotes är att den måste vara 

prövbar. Man måste kunna visa på ngn följdriktighet av hypotesen, någon testimplikation som 

går att pröva med hjälp av erfarenheten. Men man kan aldrig upprepa en upplevelse på samma 

sätt som man kan upprepa ett objektivt experiment.138 Det är en av orsakerna varför 

psykologin är denna vetenskapsgren som mest av alla vetenskaper formas av forskarens egen 

livserfarenhet och öppenhet. Men metoderna som under lång tid var dominerande inom 

psykologin och kognitivforskningen är fortfarande mycket trånga och begränsade, menar 

Varela.139 

 

                                                
135 Stenqvist (1994) s. 40-42. 129. 132-136. 
136 R D Laing, Upplevelsens röst s. 11. (Värnamo 1982). 
137 Fyra sådana viktiga fenomen kan räknas �beyond any reasonable scientific doubt� till dessa: telepati, 
klärvoajans, psykokines och prekognition. Tart i Tart (1997) s. 44. 34. 37. 40. 42; C H Tart, Mind science, 
Meditation training for practical people s. 5-10. (California 2001).  
138 Laing (1982) s. 14-15. 
139 Goleman (2003) s. 438.  
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Med religionspsykologins födelse fick man möjlighet att studera både andliga (mystika) 

upplevelser och deras konsekvenser för människan. Den av James ställda frågan �hur man bör 

betrakta� dessa upplevelser140 har besvarats av den Transpersonella rörelsen på flera olika 

sätt.  

  

Vad man ganska snabbt kan konstatera är att forskarna som tillhör det transpersonella fältet är 

mycket kritiska mot det klassiska vetenskapsidealet. Tart kallar denna vanliga vetenskaplighet 

för �one-state science� och menar att essentiella verklighetsupplevelser har hamnat utanför 

vetenskapens intresseområde pga. denna speciella trångsynthet.141  

     Det finns ett antal tekniker inom kognitionsvetenskap och experimentell psykologi för att 

undersöka och förmedla olika upplevelsefenomen och dess intensitet, men �hittintills har 

vetenskapen enbart utforskat det lilla hörn av verkligheten där naiva subjekt rapporterar till 

lika naiva �andra personer�.� Både biologiska och mentala tillstånd måste studeras jämsides. 

Det behövs en ny sorts samarbete mellan �experter�, dvs vetenskapsmän och personer som 

har utvecklat och förfinat medvetandets �klarhet� och adekvat kan formulera sina upplevelser. 

Men de flesta klassiska experimentella psykologiska studier bygger, menar Varela, på 

�verbala rapporter från personer som är nybörjare när det gäller självobservation�.142 

 

Därför föreslogs utvecklandet av nya vetenskapsgrenar som resultat av samarbetet mellan, å 

ena sidan teoretiska vägledningar och inspiration ifrån andliga traditioner,143 och andra sidan 

vetenskapliga undersökningsmetoder och neurovetenskapliga mätinstrument.144  

   Korsbefruktningen och samarbetet skulle ge sitt bidrag till det vetenskapliga studiet av det 

mänskliga medvetandets olika upplevelser. Den av Tart kallad �state-specific sciences� skulle 

undersöka de olika upplevelsernas specifika medvetandetillstånd, och den information om 

verkligheten som dessa förmedlar. �State-specific sciences� har fördelen att de vanliga 

vetenskapliga kriterierna successivt kan användas på dem, dvs framskapandet av tillförlitliga 

och för alla tillgängliga observationer på vilka logiska teorier kan byggas, och på vilka 

förutsägelser av nya observationer kan göras. Denna skulle genom användandet av första- 

(subjektet), andra- (intervjuaren) och tredjepersonsperspektiven (objektiva mätinstrument) 

                                                
140 Citerad i Capra (1988) s. 171. 
141 Tart i Walsh & Vaughan (1993) s. 37. 
142 Goleman (2003), s. 400-401. 403.  
143 T ex den buddhistiska traditionen påstås har utvecklat exakta metoder att tränga in i medvetandets djupnivå 
som västerländsk vetenskap ännu inte kommit i närheten av. Goleman (2003) s. 25. 
144 T ex MR-apparaten (magnetresonanstomograf) för att studera samspelet mellan hjärna och känslor, samt 
EEG-n (elektroencefalografin) som mäter de elektriska strömmarna i hjärnan. Goleman (2003) s. 37. 42.  
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(genom olika utvärderingar) göras till intersubjektiv kunskap (dvs kunskap som är värdefull 

och tillgänglig för alla människor). Denna nya vetenskapsgren skulle erbjuda både 

undersökning och kartläggning av människans sådana särskilda medvetandetillstånd och 

upplevelsedimensioner som den traditionella vetenskapen helt ignorerat.145  

 

Dock finns det två grundläggande svårighetsområden i utvecklandet av denna 

�upplevelsevetenskap�. Det ena tillhör det allmänna metodologiska problemområdet (t ex 

utvecklandet av mer exakta tekniska apparater och förfiningen av olika mätinstrument), 

medan det andra rör sig om subjektsorienterade problem. Detta finns kring urskiljningen, 

identifikationen och beskrivningen av även de mest subtila skiftningarna i medvetandet.  

Försökspersonernas erfarenheter (t ex av meditation eller andra andliga metoder) och 

förtrogenhet med de begreppsliga definitionerna (av de olika mentala tillstånden) är en 

förutsättning för att kunna åstadkomma exakt intersubjektiv kunskap (t ex en successiv 

avläsning och beskrivning av effekterna av andlig utveckling på hjärnans funktioner).146  

 

Wilber har en �spektrumpsykologisk� syn på tillvaron och med sin epistemologiska pluralism 

återknyter han både till den västerländska och österländska kunskapstraditionen. Detta har sitt 

ursprung i den eviga filosofin (perenial philosophy),147 samt i gamla religioners infogade 

föreställningar om ett medvetande i naturen vilka står i förbindelse med varandra genom, vad 

A O Lovejoy kallad �The Great Chain of Being�. Den epistemologiska pluralismtankens 

trefaldiga väg formulerades klarast för första gången hos det stora franciskanerhelgonet och 

kristna mystikern St. Bonaventura. I dennes fotspår redogjorde Wilber människans trefaldige 

kunskapsväg och delade in tillvaron i sex olika nivåer, med tillhörande studiefält.  

     Dessa tre klassiska kunskapsgrader kan nås genom: (a) det köttliga ögat (�eye of flash�), 

(b) det mentala ögat (�eye of mind�) och (c) det andliga ögat (�eye of spirit�).  

Med de tre särskilda �typerna av ögon� kan de följande sex skilda nivåerna ses: 

(1 a) livlös massa och energi (fysik och kemi),  

(2 a) olika livsprocesser (biologi).  

 

Med det mentala ögat kan uppfattas:  

(3 b) egot och tänkandet (psykologi och filosofi) 
                                                
145 Tart, (2001) s. 165.; Tart, (2000) s. 205-206. 206-222; Tart i Walsh & Vaughan (1993) s. 37. 
146 Tart, (2000) 222-228.; Goleman (2003) s. 396-397. 401. 
147 �Den mest konsekventa filosofiska bakgrunden till den moderna naturvetenskapen.� Det hol. par. (1988) s. 
240.  
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Med andliga ögat (4 c) nås den subtila som är den heligas region (religion som upplevelser av 

visionär insikt, arketypisk intuition och överpersonliga salighet) samt (5 c) den kausala (den 

upplevandes upplösning och transcendens).  

      

Den yttersta nivån (6) - som är �medvetandet i sig� och alla andra nivåers källa � är �radikalt 

allgenomsyrande� syn, menar Wilber. På denna nivå � men inte förr � �inser man att alla 

nivåer är perfekta och jämlika manifestationer av detta yttersta mysterium� som endast kan 

beskrivas poetiskt.148  

     Alla tre ögon avslöjar tre olika aspekter av samma verklighet. Vad som är känt för det ena 

ögat är inte nödvändigtvist tillgängligt för de andra. För att kunna åstadkomma en helhetsbild 

av verkligheten måste man ha en syntetisk �trefaldig syn�, menar Wilber. Denna är en 

kombination av den (a) sensoriska (den av fem sinnena), (b) mentala (den av idéer, tankar och 

bilder) och den (c) andliga (den av transcendentala och spirituella) verkligheten. Detta 

innebär att den (a) empiriska kunskapsgraden (vetenskap) och den (b) rationella 

kunskapsnivån (logik och matematik) måste vara i harmonisk balans med den (c) andliga 

insiktssfären (gnosis). När vi bestämmer oss för att se endast med det ena ögat har vi i samma 

ögonblick gjort ett kategoriskt missgrepp mot de andra två verklighetsplanerna och 

kunskapsgraderna.149 Wilber kallade denna reduktionistiska och förenklade syn för �flatland 

seende�150 som i stort sätt överensstämmer med vad Tart kallat för enkelspårig vetenskap 

(�one-state science�).  

 

Enligt den transpersonella rörelsens representanter behövs det en ny sorts samarbete mellan 

andliga och vetenskapliga discipliner. För den skull uppmanar Bohm, Capra, Wilber, 

Goleman och Tart medvetandeforskarna att utvidga, omvandla sina egna medvetanden,151och 

även nobelpristagaren (Fredspris1989) Tenzin Gyatso, Hans Helighet, den fjortonde Dalai 

Lama önskar att buddhistiska munkar i framtiden själva ska bedriva sådan vetenskaplig 

forskning � på sig själva.152  

 

 
                                                
148 Wilber i Det hol. par. (Göteborg 1988) s. 161.; Grof (1985) s. 65-66. 
149 Wilber, The marriage of sense and soul, Integrating Science and Religion s. 17-18. (1998 Toronto). 
150 Wilber, (1998) s. 10. 56. 135.  
151 Capra i Det hol. par. (1988), s. 242. 244. 290.; Wilber i Det hol. par. (1988) s. 290; Bohm 84-85; Tart (2001) 
15-26; Golemans bok (2003) i sin helhet har på ett sätt ägnats åt denna sorts samarbete.  
152 Goleman (2003) s. 403. 
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2.3.5 Kritiken mot den transpersonella psykologin 

Den transpersonella riktningen inom psykologin är ett trettiofem år gammalt fenomen och 

samlade en hel del kritik mot sig. I stort kan man säga att rörelsen får kritik både från utsidan 

och från insidan. Den har anklagats för att vara radikal, individualistisk, ego- och 

antropocentrisk, elitistisk och för att gruppen domineras av maskulina normer och 

formuleringar.153 

      

Transpersonella psykologin beskrivs i New-Age sammanhang som en diffus grupp av 

sinsemellan olika, religiöst betonade riktningar. Man hittar hos dessa �individcentrerade 

grupper� tanken om människans ofantliga möjligheter att utvecklas, men liten förståelse av de 

sociala ramar som sätter gränser för framsteget, skrev Hammer.154 Den transpersonella 

psykologins individualistiska och naturromantiska uppfattning innefattar en tydlig 

homogeniseringstendens. Den ignorerar de sociala och institutionella förhållandena och 

bortser ifrån de olika religionernas särart.155 

      

Maslows motståndare påpekade att hans teorier ter sig ovetenskapliga och diffusa samt att 

ideologin som han representerar endast handlar om den kapitalistiska makteliten och dess 

privilegier. Karakteristiskt nog kommer denna kritik ifrån marxistisk håll som anklagar 

Maslow för att hans teorier är för mycket koncentrerade kring en exceptionell individualism 

utan att beaktande av hela samhället och dess förhållanden. Enligt postmodernisten Michael 

Foucault är det de samhälleliga maktstrukturerna som avgör människans möjligheter. Hon har 

varken friheten eller ansvaret för att kunna förverkliga sig själv. Feminister kritiserar 

Maslow�s hierarkiska behovspyramid, som enligt dessa, bygger endast på manliga behov och 

utelämnar sådana kvinnliga behov som medkänsla, känslomässig intelligens (EQ), solidaritet 

osv. Maslow anklagas också från religiöst håll för att legitimera en sekulariserad humanism i 

vilken de autentiska religiösa värdena utarmas, förenklas och banaliseras.156  

      

Wilber får kritik för sin hierarkiska ontologi och �gnostiska Darwinism� - framför allt från 

postmodernistiska håll. Granskarna påpekade att Wilber bygger sin utvecklingslära om 

medvetandet på Piagets system (utvecklingen från pre-personella �pre-rationella�, genom 

personliga �rationella� till kosmologiska transpersonella �trans-rationella�). Wilber (liksom 
                                                
153 Fox (1995) s. 199-200. 292. 351. 
154 O Hammer, På spaning efter helheten NEW AGE � en ny folktro? s. 75-76. (Danmark 2000). 
155 O Wikström, Att se det dolda, Om New Age och ockultism inför millennieskiftet s. 27-28. (Borås 1998). 
156 M Tamm, Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom s. 132. (Lund 2002). 
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Piaget) hävdar att det är människans medvetande som genomgår förändring under historiens 

gång, på liknande sätt som en enskild människas medvetande förändras vid utvecklingen från 

barn till vuxen. Enligt Wilbers utvecklingslära skulle barn ha lika lite med genuina andliga 

upplevelser (det transpersonella fältet) att göra som tidigare sk primära kulturers religiösa 

traditioner. Feminister påpekade att Wilbers teori kännetecknades av patriarkaliska 

värderingar. Dessa förbinds endast med det maskulina medvetandet och har fatala 

konsekvenser för varje teori som bygger på eko-medvetandet.157  

 

Avsevärd kritik har riktats mot Capras grundläggande tes enligt vilken mystiken och mystika 

upplevelser kan bekräftas genom den nya fysiken, och som genomsyrar hela Fysikens Tao. 

Bortsett från detaljer i tolkningen av både fysik och österländsk religion lyfter kritikerna fram 

två grundläggande problem i Capras arbetshypotes. Det ena är att om fysikens ståndpunkter 

(vid just denna tidpunkt när Capra skrev sitt verk, 1975) överensstämde med vissa delar av 

österländsk mystik, innebär det att framtidens fysik inte längre kommer att likna mystikernas 

skildring � alltså teorierna är redan ogiltiga. Kritik nummer två handlar just om 

mystikmaterialet som Capra har använt för sin jämförelseanalys. Mystiker betonar gång på 

gång att deras erfarenheter inte går att berätta med ord. Fysiker menar också att kvantfysikens 

innebörd inte heller går att presentera populärvetenskapligt, utan endast genom avancerade 

matematiska formler. Alltså, ställs två vaga och metaforiska beskrivningar bredvid varandra 

för att jämföras � ett ganska hopplöst företag, menar kritikerna.158   

     Transpersonella filosofen K Wilber menar att enigheten mellan mystikern och fysikern på 

det fysiska planet måste bero på en lycklig slump och att Capra förväxlar �tidsbundna 

naturvetenskapliga fakta med tidlösa kontemplativa nivåer�. I samband med denna kritik 

konstaterar Wilber att fysikern och mystikern inte ens talar om samma världsnivå (fysik nivå 

1; mystik nivå 4 och 5).159 

        

Bohms beskrivning av universum som ett holografiskt system har inte heller blivit godkänd av 

hans kollegor. Källkritiskt inriktade opponenter menade, att eftersom Bohr var lärjunge och 

vän till den nyandlige gurun, Jiddu Krishnamurti, var Bohm redan från början benägen att 

tolka in andliga och religiösa idéer i sitt arbete. Generellt kan man säga att kritiken som 

riktades mot Bohms andra teser, cirkulerar kring samma frågeställningar som ifråga om 
                                                
157 Fox (1995) s. 199-200; Denna kritik utförligt presenteras i K Wilber Sex, ecology,spirituality, The spirit of 
evolution s. xvi-xxi. (Boston 2000). 
158 Hammer (2000) s. 235-236..  
159 Wilber i Det hol. par. (1988) s. 168-169. 
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Capras Fysikens Tao. Nämligen, att även om naturvetenskaplig forskning och empirisk fakta 

bekräftar den holografiska bilden vid en viss tidpunkt betyder inte detta att nya 

forskningsresultat kommer att stödja denna syn. Mystikernas ordlösa upplevande av det 

Gudomliga, en alltings sammanhängande enhet och uttrycket kan omöjligt verifieras med 

invecklade matematiska formler.160   

 

                                                
160 Hammer (2000) s. 236-237. 
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3. Avslutning 

3.1 En sammanfattande diskussion om den transpersonella filosofins 

bakomliggande perspektiv  
 

�Frågar man vad människan i sin strävan efter kunskap söker, så kan man svara med ett 

enda ord: invarianser.� 

                Eino Kailas161 

Ett perspektiv innebär en �definition av situationen som de studerande gör�,162 och den 

transpersonella psykologins bakomliggande perspektiv måste relateras till bakgrunden av det 

samhälleliga förhållandet under tiden detta perspektiv växte fram. Det är svårt att ge en 

allomfattande bild om situationen eftersom den västerländska kulturutvecklingen och 

vetenskapshistorien är mångfacetterad och har genomgått många förändringar. Ändå ser det ut 

så, att på något sätt, allt som en gång funnits i tidigare epoker ligger i sin tur osynligt bevarat i 

den efterföljande. Detta innebär att utan kunskap om det förflutna kan man inte förstå 

samtiden, och det transpersonella perspektivet är självfallet inget undantag.  

 

Naturen, som har format människans nervsystem, har också format dess funktioner. Det 

tidigaste människosamhällets profil byggs på antagandet att människan genom evolutionens 

gång har utrustats med ett �urpsyke� vilkets grundfunktion förenklat kan kallas för en 

�participation mystik� av Lévi-Bruhl. Enligt de tidigaste redovisningarna var det gudarna som 

förvandlade kaos till kosmos och gav liv till människorna vilka så småningom började 

påverka och ordna världen. Förmodligen var det kanon (världsbilden), rättesnöret och det 

kritiska tänkandet det viktigaste som grekerna har åstadkommit i den antika världen.163  

 

Medeltiden var ett slags fortsättning på denna �exempelbildande� kunskapsförmedling men 

långsamt, stycke för stycke, förändrades människans syn på det observerade faktainnehållet 

och därmed också hennes �färdiga� världsbild. Det tidigaste genombrottet skedde i fysiken 

(1500-1600 talet) men kring sekelskiftet 1700-1800 kom turen till andra naturvetenskapliga 

discipliner också. Människans perceptionsfält var fortfarande mycket begränsade men med de 

nya mätinstrumentens hjälp påvisades att materiens grundstenar till sin natur är icke-
                                                
161 E. Kailas, Den mänskliga kunskapen (1939) Citerad i Nilson (1997), s. 170-171.  
162 F Marton, D Hounsell, N Entwistle, Hur vi lär  s. 229. (Kristianstad 1998). 
163 Kanon dvs åskådningen och betraktelsesättet på vilket kultur, historia, språk, filosofi, geometri, skulptur, 
måleri, musikens och diktens rytmer, arkitektur och dess regler, matematik skapades, grundade sig och vilade på 
en gemensam överenskommelse. 
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materiella och världens fasta byggstenar är inte statiska utan dynamiska. De nya 

mätningarna164 och dynamiken mellan data och perception skapade nya och överraskande 

teorier. Vissa av dessa påvisade att vad den mekanistiska vetenskapen betraktade som 

�normala fakta� stod egentligen för en oreflekterad förebild (paradigm) för hur verkligheten 

och kunskapen om denna ser ut. Det handlar om en �perceptionskris� vilken innebär 

vetenskapliga revolutioner och en historisk utveckling med stora sociala förändringar som 

påtvingar oss ett �perceptionskifte� (Capra, Grof, Bohm). En stor del av den gamla 

mekanistiska världsbildens beståndsdelar (som grundades på fasta och odelbara atomer) 

påbörjade �ramla ihop� och en ny kanon eller världsbild var på väg att skapas: en ny 

verklighetsgrund för begripande.  

     Men det fanns fortfarande två motsatta sidor som stod i konflikt med varandra: en 

försvinnande gammal som gjorde allting för att försvara sin position och en kommande ny 

som försökte få fotfäste � en exposé à la T Kuhn.  

 

Kuhns bok om vetenskapliga revolutioner var en förutsättning för att se utvecklingen genom 

�paradigmatiska ögon�. Enligt dessa ögon var väsentliga delar av vetenskapliga världsbilder 

produkter av decenniers och ibland århundradens diskussioner vilka var fyllda med 

omfattande intellektuella investeringar som log dolda i de moderna uppfattningarna om 

världen. Vetenskapliga tankesätt � eller paradigm som T. Kuhn kallade dem � bygger på 

tankevanor och inte på rena fakta. Kuhn menade att det finns ett allomfattande mönster hur 

vetenskapliga läror etableras och accepteras som självklara �sanningar�: den som först 

uppträder som friskare, nyare, överraskande tanke blir genom upprepning och genom 

skolornas och universitetens undervisningar under årtiondenas och århundradenas lopp mer 

och mer till etablerade vanor som blir till självklara förutsättningar. Dessa givna antaganden 

blir ett slags grundlag i samhället och samtidigt ett grundlager i forskarnas medvetande. Till 

sist tas de för givna och blir etablerade både i sinnet och i samhället.  

      

Den sk �nya världsbildens� utvecklingsepok inleddes - enligt Capra och Wilber - från 

Einsteins dagar som i sin tur sammanföll med religionspsykologins födelse genom James 

insatser. Genom Planck, Bohr, de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Pauli skapades 

kvantfysiken och enligt några kvantfysiktolkare påverkar det observerande medvetandet (dvs 

människan) aktivt det observerade �objektet�. Det finns ett inbördes sammanhang mellan 

                                                
164 Utförd av Rutheford på 1900-talets början som påvisade att världen bestod av vibrerande energi och inte av 
fast materia. Se Brody & Brody, Upptäckterna som förändrade världen s. 101-104. (2002 Danmark). 
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subjekt/objekt, menade man, och två världsbilder eller megaparadigm stod mot varandra: det 

mekanistiska och det holistiska. Den gamla mekanistiska världsbilden distanserade människan 

(forskaren) från det objekt som hon studerade och hade kontakt med, men enligt den nya, 

holistiska synen fanns denna skillnad endast i människans sinne, men inte i verkligheten - 

enligt holismen �existerar ingenting åtskilt�. 

  

Detta blev utgångspunkten för helhetssynen på människan och på världen. Enligt teorin, är 

kosmos ett mångdimensionellt hologram och inte en kolossal maskin. Detta synsätt gav 

grundförutsättningen till kopplingen mellan kvantfysik, psykologi och mystik där mystika 

upplevelser �verifierades� genom den nya fysiken och bejakades av psykologins pionjärer. I 

det nya världsbildsbyggandets kontamination - som försökte överbygga avståndet mellan 

kultur, natur och religion � presenterades överraskande, alternativa teorier och tolkningar.  

 

En del forskare gick längre tillbaka i tiden och försökte se, förstå, omtolka alla de kulturer, 

andliga traditioner, religioner (inkluderat deras mysticism) som människan upplevt innan, 

utanför och kring den grekiska epoken. Människopsykets intuitiva kunskapsmöjligheter 

återupptäcktes och upplevelsebaserade verkligheter har ofta tolkats på ett transpersonellt sätt. 

Detta innebar ett framhävande av människans gränsöverskridande och självtransformerande 

förmåga � ett arbetsfält som hamnade utanför den traditionella psykologins intresseområde. 

Efter långa diskussioner mellan psykologerna Grof och Maslow etablerades och akademiskt 

grundlades (år 1969) den transpersonella psykologin. Det transpersonella fältets huvudintresse 

är, enligt grundarna, att skapa ett nytt forskningsfält vilket skulle utforska hur andliga 

upplevelser kan å ena sidan gynna människans andliga växt, som å andra sidan också skulle 

skapa en bättre atmosfär i förhållande mellan jorden, världsalltet och människolivet. 

Samklang och harmoni skulle då framträda mellan människa och natur, och som en naturlig 

följd av detta, mellan människa och människa.  

     Men de olika forskarnas resultat och teori, som både använts och presenterats i detta 

arbete, kan inte förstås som ett register av entydiga och helt bestämda utsagor vilka kan 

formas till ett klart sammanhängande perspektiv. Vissa av den �transpersonella 

forskargruppens� tolkningar tycks dock sammanfalla med några av den moderna 

vetenskapens.      

En sådan uppfattning handlar om påståendet om alltets enhet som i sin tur återfinns i de gamla 

andliga traditionernas upplevelsekunskap, menar forskarna. Bohm, Capra, Davies, Wilber, 

Tart, Goleman, Lovejoy, Lovelock, Sheldrake m f influerades av synen på upplevelsernas 
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betydelse i de särskilda kunskapsprocesserna. Inplikationerna av denna kunskapssyn vävdes 

in i de olika teoretiska försöken att bygga en ny världsbild. Vissa aspekter av denna nya 

världsbild inom vetenskapen anknyter till gamla kulturers kunskapsinhämtningstyp och gamla 

läror som omtolkas med nya, populärvetenskapliga modeller och suggestiva bildspråk. 

Perspektivet innehåller commonsense-mässiga bilder - vilka ofta kryddas med mycket 

ingående kunskaper i båda biologi, kemi och fysik � och som genom de �intuitiva 

läsningarna� framställs som en successiv förening av religion och vetenskap. Gemensamt för 

dessa förklaringar om världssammanhanget är att tonvikten ligger på helheten, de är 

holistiska.  

 

En annan väsentlig aspekt av denna världsbild handlar om hur kunskap, olika 

medvetandetillstånd och upplevelser hänger ihop och påverkar varandra. Detta sammanhang 

är - i modern mening - ett resultat av ett slags korsning mellan västerländska och österländska 

läror. Det västerländska inslaget, vilket innehåller ett försök i att försona de 

naturvetenskapliga och humanistiska grundprinciperna med varandra, kombineras med vissa 

delar av de österländska religiösa disciplinerna och traditionerna, integrerade inom ramen för 

den tredje och fjärde psykologin (dvs humanistisk och transpersonell psykologi). Denna 

korsbefruktning menar man, har fött ett speciellt perspektiv som handlar om en (fortfarande 

danande) alstring och förmedling av ett särskilt kunskapsinnehåll som inte är bekant för 

människan i hennes vardagstänkande.  

  

En grundläggande föreställning i den forskning som rapporterats i denna uppsats, och som 

tillhör det transpersonella psykologiska fältet, postulerar att människans förmåga att förstå 

sammanhanget och därmed uppnå kunskap om världens olika fenomen (m a o verkligheten) är 

intimt förknippad med det sätt människan styrs av känslor, idéer och föreställningar. Här 

betonas att människans medvetande kan höja sig över sig själv d v s över jagets gränser (�bli 

sitt eget objekt�), och handla utifrån en �egofri� vilja. Enligt detta perspektiv har människan 

en avgörande betydelse för skapandet av sin egen verklighet och kan därmed ta större ansvar 

för omvärlden. Detta perspektiv sätter i sitt centrum den ansvarsfulla människan, med mer 

respekt och samarbete med naturen. Hård kritik riktas mot ansvarslöst tillämpad forskning och 

det betonas att naturen är besjälad och att Jorden är ett levande väsen (Gaia), inte ett 

�njutningsobjekt� som ska utsugas. Människan är både förvaltare och medskapare av den 

globala harmonin, ett tillstånd som varje individ har möjlighet att uppleva. Denna 
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framställning bygger på symbiostanken och i relationen mellan natur, människa och det 

gudomliga framhävs enheten, inte åtskillnaden mellan dem.  

 

Upplevelsernas allmänna essentiella betydelse betonas i detta perspektiv, och det påpekas 

samtidigt att människans verklighetsupplevelse karakteriseras av att de kan vara båda 

begränsande och gränsöverskridande, identitetsskapande och identitetsbefriande - men 

samtidigt i väsentlig grad obeskrivbara. Kunskap som förmedlas genom upplevelser kan ses 

som en möjlighet för människan att förbättra sin förståelse av verkligheten. Men det är också 

klart att upplevelsernas implikationer och pedagogiska innebörd har obestridliga svårigheter i 

ett samhälle som så starkt förlitar sig på det skrivna ordet. 

 

 

3.2 Avslutande kommentar och slutsats  
�När den djupt troende Newton skulle formulera fysikerns livsmål nämnde han bland annat önskan att 
undersöka Guds egenskaper och hans förhållande till världen. 
     Idag kan man bedriva vetenskapligt arbete av många skäl. En del uttalade, till exempel att öka vår 
kunskap inom ett visst område. Andra drivkrafter är nog så starka men uttalas sällan högt: ära, 
pengar, berömmelse, maktbegär. Få aktiva forskare skulle däremot känna igen sitt jobb i Newtons 
ord.�165 
 
Varje forskare lever i en viss tid, i ett visst samhälle och har olika idéer och syn på tidens och 

rummets dimensioner. Mer eller mindre inom ramen för detta paradigm väljer forskarna sina 

problem efter sina egna värderingar och det kan finnas olika motiv som ligger bakom 

forskarens presentation.  

  

Min undersökning demonstrerade att en viktig ingrediens i det forskningsperspektiv som 

använts i detta arbete (till stor del också karakteristiskt för transpersonella psykologier) är en 

kritisk hållning till den ortodoxa religionen och vetenskapen. Utifrån dessa källors dragna 

induktiva slutledning visade sig tydligt för mig att �samarbetet� (och konkurrensen) mellan 

kyrkorna, olika vetenskaper och samhället inte har lett människorna och jordklotet till 

välmående - tvärtom! Jag representerar ett �postkristet tänkande� och har inte dolt min 

sympatisering med de alternativa perspektiven på både religion och vetenskap. Enligt min 

granskning kräver nuläget en öppenhet för nya religiösa och vetenskapliga gränsdragningar, 

för att de är föränderliga och behöver öppnas för omtolkning och omprövning. Av den 

                                                
165 Hammer, Olav, Profeter mot strömmen s. 56. (Falun 1999). 
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orsaken var för mitt arbete mer attraktiva och adekvata de framställningarna som (1) betonade 

ontologi och inte försvarade teologi, och som (2) hade synen på vetenskapsdisciplinen som en 

verksamhet vilken ständigt måste ompröva världen och därmed oupphörligt söka utveckla den 

vetenskapliga kunskapen.  

 

Vetenskap utan religion är lam, religion utan vetenskap blind. I den personliga gudsidén 

ligger grundorsaken till den nuvarande konflikten mellan det religiösa och vetenskapliga 

området.  

 Einstein 1941166  

Gud (och gudsupplevelser) har blivit termer idag som man helst inte får använda när man talar 

om vetenskap eller andlighet, av den orsaken att dessa uttryck väcker obehagliga associationer 

och förutfattade meningar. Gud enligt judendomen, kristendomen och islam är personlig och 

bl a på grund av de fastlagda sanningarnas åtskillnad startades oräkneliga religionskrig. 

Moses�, Jesus� och Mohammeds� religiösa vision stelnade till dogmer och skapade 

antagonistiska religiösa motsättningar i sådana proportioner att bara de som fanatiskt blundar 

inte ser att religiös credo inte har lett mänskligheten till respekt för oliktänkande och tolerans, 

istället bidrog den till ökning av världens oförsonligheter och misär.   

     Det vetenskapliga tänkandet utmanade trossatsernas obestridlighet som ledde till en 

ömsesidig fientlighet mellan credo och scientia. Likväl byggdes den vetenskapliga 

värdebakgrunden på tron av en myt, �myten om framsteget�. För tillväxtens och vinstens 

skull förgiftades och utplundrades naturen och den vetenskapliga materialismen propagerade 

en illusorisk �lyckaidelogi� och framtidstro vilka endast byggdes på det materiella 

välfärdslöftet. Människan uppdelades och det själsliga i henne tilldelades Kyrkan, det mentala 

gick till filosofin och det kroppsliga till vetenskapen (läkaren). Dessa discipliner skildes mer 

och mer och fragmenterades ifrån varandra och med tidens gång uppstod �utmärkta 

specialister�, men endast inom sina egna områden och de stora perspektiven gick förlorade i 

alla dessa detaljkunskaper. Varken människan eller jordklotet mådde bättre av dessa 

fragmenteringar och helheten glömdes bort, dvs hur alla dessa fragment hänger ihop och har 

ett beroendeförhållande till varandra. Själva livets villkor hamnade i en kris och i denna 

situation uppstod ett behov efter ett helhetsperspektiv för begripande. 

      

                                                
166 Einstein (1996) s. 180-181. 
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Helhetsperspektivets utgångspunkt ligger i förståelsen att människans fysiska tillstånd 

påverkar hennes andliga status och tvärtom; alla nivåer och delar måste samarbeta och 

påverka varandra i syfte att skapa en balanserad helhet. Detta synsätt har i siktet att erbjuda 

människan en direkt väg till den andliga etikens innersta kärna som grundar sig på en holistisk 

insikt. Denna syn tycks bygga på (1) en utvidgad vetenskaplig verksamhet, stödd framför allt 

av den nya fysikens ofta �svårförståeliga� konsekvenser och på (2) en särskild typ av 

humanpsykologisk syn på människans medvetandepotential och andliga växtmöjligheter. 

Denna uppfattning bygger på särskilda andliga erfarenheter som överskrider (och 

transcenderar) dessa etablerade antaganden om verkligheten som i det mesta är fastgrundade i 

människans �jagcentrerade� vardagsmedvetande. 

 

Den nya världsbildsbyggandeprocessen, i vilken den transpersonella visionen spelar en 

bestämmande roll, betraktar jag som ett modernt framtidspositivt alstringsförsök vilket stöds 

av dagens mångkulturella och nyandliga atmosfär och förhärskande individualism. 

Nyskapande insatser försöker mobilisera utvecklingen ifrån en materiellt centrerad världsbild 

(med fragmenterade och kortsiktiga dellösningar) till en mer integrerad helhetssyn på vilken 

långsiktiga lösningar kan grundas. Det finns inbyggt i detta perspektiv en ny människosyn 

med en intensiv uppmuntran att se verkligheten med nya �holistiska� ögon och grunda sina 

handlingar på osjälviska eller �globaletiska� principer. Mitt i nyandligheten, med 

humanistiska och transpersonella psykologier (som tar utgångspunkten i individens eget 

medvetande) kan människor hitta fram till en ny världsbild som kan ge en ny mening åt livet.  
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