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1. Inledning 

1.1 Förord och bakgrund 
Den här uppsatsen handlar om modern gnosticism, tolkat utifrån fyra nygnostiska rörelser jag 
fann på Internet. Efter att ha läst dessa valda rörelsers texter slog det mig att en fundamental 
förändring hade skett, med tanke på texter om antik gnosticism. Framför allt hade den mörka 
synen på materian förändrats, och därmed synen på de feminina och maskulina aspekterna samt 
ondskan också. Om man går på linjen att de var materia- och kvinnofientliga samt ville undfly 
reinkarnation. De här aspekterna, materian, människan och ondska, reflekteras dock fortfarande 
i ljuset av de antika gnostiska myterna. Myter som bär upp denna andliga filosofis ramverk 
kring människans existentiella villkor. Grundtemat är på så sätt detsamma, men tolkningarna 
om universum, livet och människans livsvillkor är modifierad från äldre skrifters beskrivning 
av och om gnostikernas världsbild. 
 
Antikens rörelser har även beskrivits som motståndsrörelser, mot religiösa dogmer, lagar och 
kontroll av människligt medvetande. Yttre restriktioner de ansåg begränsa/hota deras inre 
individuella upptäcktsfärder mot det gudomliga, insiktsfulla upplevelser som var beroende av 
intellektuell rörlighet och frihet för att kunna utvecklas. Inget undantag idag. Det nygnostiska 
motståndet måste också ställas i förhållandet till människors sociala kontext för att förstås, till 
exempel nya vetenskapliga upptäckter om materian och människan. Ingenting verkar i ett 
vakuum, inte heller lite okända esoteriska rörelser som nygnosticism. Därför tar uppsatsen start 
i antik tid för att ämnesvis närma sig dagens rörelser. Den går så att säga ifrån det yttre och då, 
till det inre och nu. 
 
Vår sekulariserade kultur är mestadels byggd på det rationella förnuftet, med en strävan efter 
logiska och mätbara förklaringar på världen, människan och kosmos. Inget fel med det då detta 
tillvägagångssätt har givit oss ny teknik och nya insikter. Men med förlusten av ett mytiskt 
språk om det irrationella och ogripbara, som människan nog behöver för att kunna relaterar till 
psyket/själens kunskap, tolkas myter som sagor, fantasier, hjärnspöken och flykt. Logos ställde 
sig i vägen för Mythos, skulle man kunna säga. Det är precis den här så kallade mytiska och 
mystiska världens insikter som gnostikerna värnar om, eftersom den ger djupare insikter, 
inspiration och lust enligt dem. För vissa kan deras religiositet tolkas som oförnuftig fantasi, 
medan det för utövarna handlar om en inre vetskap likvärdig eller mer värd än den empiriska 
vetenskapen. Det handlar om skilda världar, dels den rationella vs. den irrationella världen, dels 
den dualistiska vs. den monoteistiska världsbilden. Men är det så oförnuftigt med metaforiska 
myter egentligen, och har den nygnostiska världsbilden och deras myter någonting att erbjuda 
oss idag? Det är vad jag har försökt bilda mig en uppfattning om, genom att ingående läsa deras 
webbsidor och jämföra dem med tidigare studier om antikens gnostiker och deras mytiska 
världsbild. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen var att undersöka några nygnostiska rörelser i det sekulära väst, och hitta 
likheter och skillnader speglat mot den antika gnosticismen. Sättet att finna dem gick via 
Internet och synliggörandet av dem, om deras mytiska världsbild, gick via deras myter om 
materian, människan och ondska. 
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1.3 Avgränsning och metod 
Först vill jag nämna att uppsatsen främst vänder sig till andra studenter, då jag vet hur svårt det 
är att hitta litteratur på svenska som ger en bredare bild av gnosticismen efter fynden i Nag 
Hammadi med mera. Det kan kännas avgränsande att enbart vara hänvisad till engelsk 
facklitteratur, texter jag nu översatt så gott det går. Det virtuella rummet gör det också lite svårt 
att göra sig en helhetsbild av de nygnostiska rörelserna, förstå vilka de egentligen är samt hitta 
och hinna läsa all text som verkar relevant. Det är med andra ord en uppsats som skrapar lite på 
ytan och jag är väl medveten om att det kommer att finnas många punkter att både diskutera 
och/eller förkasta. På ett annat plan speglar även uppsatsen den mediala fragmentiseringen och 
snuttifieringen vi översköljs av hela tiden, som Internet är en del av. Allt ska gå fort och 
rationellt och då vinner ofta kvantitet över kvalitet. Med dessa begränsningar tillkommer även 
den egna medvetna avgränsningen att inte se på gnostikerna som enbart heretiker, eftersom jag 
vill försöka fånga deras världsuppfattning och se det från deras håll. Att försöka förstå det hela 
inifrån, och därefter ut mot världen och människorna. Därför har jag knappt tagit del av andra 
trosrörelsers antignostiska material, texter som arbetar med nedmontering av vad de tolkar som 
ett hot. Jag har dock tagit del av detta i tidigare studier och känner till det antignostiskt 
materialet relativt väl. Avgränsningar med denna metod, att försöka se världen genom deras 
glasögon, skapar också en uppdelning mellan den rationella, materialistiska, mekaniska 
världssynen och det så kallade irrationella, dynamiska, organiska synsättet. Eller som M. Eliade 
uttryckte det, mellan heligt och profant.1 Ska man förstå vad de moderna gnostiska rörelserna 
strävar efter, måste man därför försöka kliva utanför den sekulära logikens sanningsram. 

1.4 Tidigare forskning 
När det gäller tidigare forskning kring ämnet modern gnosticism har intresset för ämnet har 
framförallt funnits i till exempel England, Frankrike, USA, Holland och Tyskland. Ett faktum 
som gör att forskningslitteraturen mestadels är skriven på andra språk och för en begränsad 
grupp läsare. Termen ”gnosticism”2 är även en kategorisering från det moderna samhällets 
unga dagar, som en hjälp att dra upp gränslinjer för vad normativ kristendom är i förhållande till 
andra läror från samma geografiska område. Enligt mina erfarenheter har de flesta människor 
idag sällan hört talas om kategorin gnosticism, troligen på grund av det sekulära samhällets 
ointresse av religion och/eller okunskap om de dolda andliga strömningarna i väst. Men även 
för att det kanske aldrig har förekommit den form av gnostisk antik sekt/religion som kristna 
beskrivningar gjort gällande. Ändå beskrivs gnosticismen som fortsatt samhällsfarlig av vissa 
kristna inriktningar idag,3 någonting som kan ifrågasättas då gnosticismen tillhör den 
esoteriska inriktningen. 
 
Textfynden i Nag Hammadi 1945 väckte dock stor uppmärksamhet i Europa och USA, som 
efter många års politisk problematik och tid till textöversättning blev officiella för akademisk 
och religiös tolkning. Den här uppsatsens första del bygger också mest på direkta och indirekta 
översättningar och tolkningar av Nag Hammadi Skrifterna, som grund och bakgrund för ämnet 
gnosticism och forskning om dessa texter. Texterna i NHC blev troligen startskottet till den 
forskning som finns idag, även om andra viktiga text/fynd fanns att tillgå före NHC. 
 

                                                 
1 Heligt och Profant av Mircea Eliade. AB Verbum, Stockholm (1968). 
2 King. Sid. 7. (2005) B. Layton påstod att termen Gnosticism användes första gången 1669 av Henry More, i 

kontexten: Protestantisk anti-katolsk polemik. 
3 Se till exempel Against the Protestant Gnostics av Philip J. Lee (1987) och Den kristna gnosticismens återkomst 

- ett studium av Ulf Ekmans teologi av Kent Gunnarsson (2004) ISBN 91-7305-678-2. Se även 
http://www.crossroad.to under ”Slandering Jesus” och ”Trapped in the Matrix” skrivna av Berit Kjos. 
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Akademiska författare jag använt mig av i mitt sökande för att beskriva tidigare forskning är: H. 
Jonas, E. Pagels, H. Bloom, K. King, J. M. Robinson och R. Smith samt tysk-amerikanen E. 
Voegelin. - USA. G. Quispel, R. van den Broek och W. J. Hanegraaff-Holland. P. J. Lee 
-Kanada. A. Faivre -Frankrike. Till dessa vill jag lägga till S. A. Hoeller som skriver utifrån en 
praktiserandes inre perspektiv, och därför att många moderna gnostiker hänvisar till honom. 
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2. Forskningsöversikt 
För att kunna närma sig modern gnosticism, bör man nog dela upp begreppet i en religiös och 
en profan föreställningssfär först. Dels för att vissa akademiska förklaringsmodeller av 
fenomenet under 1800- och 1900-talet i Europa, utgick från en profan och sekulär tolkning där 
gnosticism fick likhetstecken med nihilism. Och dels för att dagens nygnostiska rörelser 
ingalunda faller under den senare tolkningen. 
 
Att enbart tolka in den antika gnosticismens ”världsfrånvändande” attityd och anti-materialism 
till modern tids gnosticism, med hänvisning till nihilism, existentialism och totalitära politiska 
system, gör den inte rättvisa. Modern gnosticism är också en religiöst inriktad filosofi, och för 
att över huvudtaget förstå vad den handlar om måste man ta med grundidén om Pleroma och 
ljus/gnistan4 inom människan. 
 
I det gnostiska dualistiska systemet är Pleroma en term för gudavärld. En ljusvärld avskild från 
och helt främmande från den mörka materialistiska världen vi lever i. Endast ljusgnistan, som 
är av gudomlig karaktär, lever kvar/vidare i människans materialistiska kropp. En räddande och 
frälsande gudagnista som kan nås via inre sökande och yttre förståelse. 
 
I den profana tolkningen av modern gnosticism/nihilism utan den gudomliga ljusvärlden, 
förblir Pleroma en gammal myt/saga från antik tid och ljusgnistan inom människan så att säga 
slocknar i det existentiella mörkret. Hela livet blir till en enda stor existentiell ångest, kanske 
likt Nietzsches värld, där människoskaran blir lätt att manipulera.5 Jag kommer inte att 
engagera mig så mycket i den nihilistiska eran som lagts på gnosticismen, den kan starkt 
ifrågasättas tycker jag. Jag kommer istället att studera den gnosticism som erkänner 
ondskan/mörkret som en del av livet och världen. Eftersom dagens beskrivningar av gnosticism 
består av både inre och yttre ljus & mörker, men idag modifierad i ny kontext. Modern 
gnosticism tillhör också den esoteriska traditionen, om än med vissa yttre manifestationer av 
tron som heliga texter, kyrkor, prästämbeten med mera. Van den Broek & Hanegraaff beskriver 
den här esoteriska ådran (i boken Gnosis and Hermeticism) som: den tredje strömningen/den 
tredje komponenten inom västvärldens religiösa kulturarv. En ofta nedtystad och ignorerad 
strömning/komponent som trots detta påverkat och påverkar vår kultur mer än vad vi tycks 
förstå idag. De akademiska studierna av vår västerländska esoteriska tradition ligger 
fortfarande i startgroparna, enligt dessa forskare. För att få någon förståelse för de olika 
forskarnas tolkningar och kunskap om ämnet, gör jag ett kort sammandrag av dessa i 
kronologisk ordning enligt: gnosticism från antik till modern tid, västerlandets esoteriska 
historia och utbildning, myter om det feminina, materian och ondskan. 
 
Den sista aspekten med en koppling till den syrisk-egyptiska gnosticismen6 som enligt min 
mening är mer representativ för de nätbaserade rörelser än den östliga varianten. Den syrisk-
egyptiska varianten visade också på stort intresse för guds feminina sidor, och även om synen 

                                                 
4 Inom gnosticismen används oftast många olika ord om samma idé, för att hålla det egna sinnet öppet för fantasins 

kreativitet. Ljus/gnistan nämns alltså både som ljus, gnista, liv, gudomlig ande osv., beroende på vilka texter man 
läser. 

5 Om modern gnosticism tolkat inom ramen för nihilism, eller ateistisk existentialism, nämns författarnamn som 
Sartre, Marx, Heidegger. Boken The Modern Revival of Gnosticism av K. Grimstad, rör sig också inom den 
all-/Gudsförnekande existentialismen. 

6 Hit räknas Valentinus lära/system, som är mer elitistisk och esoterisk än den mer östligt orienterade 
Manikeismen. Manis lära och system beskrivs som mer allmän och universell av H. Jonas, se kapitel 8 och 9 för 
det i The Gnostic Religion. 
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på genus har förändrats i ljuset av ny vetenskap (och spekulationerna om ondskans ursprung 
med det) lever idén om gudavärldens feminina sidor vidare inom modern gnosticism. De 
passionerade texterna från NHC återspeglas även i vissa nygnostiska texter på Internet. Kanske 
för att det inte går att särskilja religiösa upplevelser från passionens mysterier, som enligt vissa 
kommer från samma källa som vår intuitiva och illusionistiska skaparkraft. Denna inre källa, av 
extatisk skönhet och visdom, är två filosofiska abstraktioner som har tolkats och omtolkas i en 
mängd olika kontexter. Inte minst inom tolkningar av manligt/kvinnligt. 
 
Under kommande rubrik under stycke två, kommer jag att redogöra lite för vad olika forskare 
skriver om inom sitt ämnesområde gällande gnosticism. All litteratur till detta stycke är skrivet 
på engelska, så vissa nyansskillnader finns mellan det skrivna och min tolkning av översatt text. 
En naturlig svårhet då jag inte behärskar engelskan fullt ut, och ordböcker inte beskriver 
författarnas underliggande uppfattning. Texterna förstärks därför med citat för att ge läsaren en 
vidare förståelse av vad författarna vill ha sagt, samt mina egna kunskaper hämtade på vägen. 
Jag försöker forma en djupare förståelse för ämnet, genom detta tillvägagångssätt. 

2.1 Antik Gnosticism enligt James M. Robinson 
I introduktionen till The Nag Hammadi Library skriver James M. Robinson om det brokiga 
innehållet av material i NHC, där de religiösa texterna visar på stora variationer och avvikelser 
ifrån varandra. Men bortsett från att skrifterna inte kommer från en grupp eller en rörelse, har 
alla en gemensam kärna av ett avståndstagande gentemot mainstream samhället. Han hittar 
också tidlösa likhetsaspekter mellan då- och nutida motrörelser, och skriver: 
 

As such, the focus of this library has much in common with primitive Christianity, 
with eastern religion, and with ”holy men” (and women) of all time, as well as with 
the more secular equivalent of today, such as counter-movements coming from the 
1960s.7

 
Han nämner en rad olika aspekter av tankar och känslor som sträcker sig över tid och rum. 
Exempel på dessa är: 

• viljan till en livsstil radikalt annorlunda än majoritetssamhällets 
• längtan efter en icke-aggressiv men revolutionerande befrielse 
• avlägsnandet från yttre kaos för inre frid och klarsynthet 
• rörelse mot likasinnade och deltagande i en grupps kunskap om ljus och mörker 
• bortgående/avsägande från den normativa och traditionella gudstron 

 
Den sista punkten benämner han även som ”ointresse av konsumtionssamhällets gud/gudar”, 
och gör en liknelse med nutida motrörelsers attityder som ”bort från storstädernas distraherande 
oväsen, jäkt och stress” och ”ett icke-involverande i politiska kompromissprocesser”. Robinson 
menar också att texterna i NHC har förändrat vår tids uppfattning om gnosticismen, och hur 
obestämbart och variationsrikt termen gnosticism egentligen är med sitt textmaterial hämtat 
från Hermetism, Neoplatonism, Judendom, Kristendom, Zoroastrism samt egyptisk och 
hellenistisk folklore. 
 
Robinson menar att det troligen handlade om en speciell attityd som spred sig över hela den 
antika världen, som svar på en allmän inställning av hopplöshet och misströstan då. Denna 
livsinställning gjorde att vissa individer vände sig bort ifrån de yttre systemen, och mot ett eget 
inre sökande där världen tolkade pluralistiskt och dualistiskt. Dessa andliga individualisters 
                                                 
7 Robinson (1990) Sid. 1. 
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mytologi och filosofi var från början även mycket välformulerad och meningsfull, skriver 
Robinson, men blev med tiden urvattnad och otydlig. Någonting forskarna har kunnat se tack 
vare NHC och i det förändrade språkbruket från originaltext till sämre kopior från grekiska till 
koptiska.8 Trots att NHC troligen blivit ihopsamlat av kristna gnostiker, visar skrifternas 
religiösa och filosofiska variationer dock på en enhetlig attityd. Robinson fortsätter: 
 

… Gnostics were more ecumenical and syncretic with regard to religious traditions 
than were orthodox Christians, … it was a radical trend of release from the 
dominion of evil or of inner transcendence that swept through late antiquity …9

 
De antika gnostikernas radikala och negativa inställning till det allmänna livet, tycks peka på en 
attityd av uppror och befrielse på samma gång. I någon form av känslomässig släktskap 
samlades dessa andliga motståndare, mot vad dom uppfattade som yttre ondska, för inre 
kunskap om frälsning och räddning från detta mörker. Troligen handlade det som sagt om en 
brytning från dåtidens mainstream samhälle, med ytlig materialism och distraherande kommers 
som fjärmade människan från den rätta vägen. Den här radikala attityden fick heller inte plats 
att utvecklas inom dåtida religiösa och filosofiska skolor, de blev som exempel uteslutna ur 
kristna och neoplatonska skolor. Robinson tycker att vår förståelse för dessa attityder och deras 
syn på mainstream samhället och världen inte bör undervärderas, för vad vi har här är ett seriöst 
sätt att försöka lösa mänsklighetens dilemma och förstå vår existens. 

2.1.1 Sekulär Gnosticism enligt Richard Smith 
När det gäller den så kallade sekulära gnosticismen kan man i slutordet till boken The Nag 
Hammadi Library, skriven av Richard Smith, läsa om vad modern gnosticism kan tänkas vara 
och hur den har förts vidare. Han menar inte att alla nämnda personer i texten är gnostiker, utan 
att de mer eller mindre medvetet fört vidare ett gnostiskt/esoteriskt tankegods likt ett eko från 
antik tid. 
 
Smith tar avstamp i upplysningstiden influenser med samlingsbegreppet Manichaean när han 
beskriver de dualistiska heretikerna, för termerna gnostiker och gnosticism var inte gångbara 
ännu. Och det som särskiljer dessa 1600- och 1700-tals filosofer och skribenterna från 
föregående som Ficino, Bruno med flera, är att dessa män skapade en gnosticism lik dem själva. 
Det vill säga en sekulär form av religiöst motstånd, eller som Smith uttrycker det: 
 

The Enlightment writers created a sympathetic picture of the Gnostics because 
heterodoxy suited their anti-orthodoxy. They emphasized the dualist critique of the 
world, but ignored the dualist promise of transcendent escape.10

 
De använde de dualistiska lärorna och idékomplexen ganska enkelriktat med andra ord, som ett 
vapen i en kringgående rörelse för att störta de vedertagna traditionerna enligt Smith. Likt en 
politisk arsenal i en tid av stora förändringar inom nya vetenskaper som exempelvis fysik, 
astronomi och geografi. Smith menar att eftersom vi fortfarande är arvtagare av denna agenda, 
den sekulära, bör bedömningen av modern gnosticism starta i 1700-talets attacker mot kyrkan. 
Det var en tid av religionstvång både inom den katolska som protestantiska kyrkan, vilket 
passade dåligt in på den nya tidens förnuftsbaserade frigörelse från ”metafysik tankevävnad, 
religion och annan förmörkande övertro.”11 En slutsats från D. Humes kritiska inställning till 
                                                 
8 Ibid. Sid. 2. 
9 Ibid. Sid. 10. 
10 Ibid. Sid. 533. Efterordet: The Modem Relevance of Gnosticism av Richard Smith. Sid. 532-549. 
11 Filosofilexikonet. Sid. 240. 
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kristendomen. Men medvetet användande av gnosticismen som ett nedvärderande av den 
konventionella och dogmatiska tron kom från många håll, Smith nämner t.ex. Voltaires 
storsäljande satiriska roman Candide eller Optimismen. Ett verk som handlar om att gå från 
naiv godtrogenhet gentemot världen, till att inse dess elände med krig och våld. En insikt 
Candide vänder till ”Vi måste odla vår trädgård”, en tanke som understryks av den sympatiske 
dualisten Martins om en värld med för få Manichaeans i: 
 

I cannot think any other way. I think that God has abandoned this globe, or rather 
this globule, to some maleficent being.12

 
Den ironi, som Voltair använde sig av, och den relativistiska attityden som rådde då 
förvandlades senare till ett statiskt hot mot människans föreställningsförmåga. Här kommer 
William Blake in, en man som från början anslöt sig till upplysningstidens krav på social 
rättvisa, tolerans och välkomnade revolutionerna. Men som med tiden insåg tomrummet efter 
det imaginära, konstnärliga och abstrakta, som förnuftets era lämnat därhän. Han vände sina 
konflikter och sig själv inåt i sökandet efter den gudagivna fantasin, för att få en förklaring på 
denna demiurgiska värld, full av miljöförstörande industri som förslavade 
människornas ”kroppar och hjärnor”.13 Blake var en socialistisk revolutionär innan de inre 
visionerna började komma, visioner som gjorde honom känd i esoteriska kretsar. Han plockade 
alltså upp den dualistiska frälsningsläran om transcendent flykt, som många av 
upplysningstidens filosofer hade ignorerat i sitt motstånd mot ortodoxin. 
 
Smith tar också upp andra förelöpare till dagens esoterism och nygnosticism. Exempel på dessa 
är Pierre Bayle, H. Melville och hans Moby Dick, Yeats, Mead, Blavatsky, H. Hesse samt C. G. 
Jung. Han skriver även om kollektiva medvetandeskiften på grund av nya vetenskapliga 
upptäckter som Newtons mekanik med mera, och om förnuftets era mot den gamla eran. Samt 
degraderingen av guds värld som en död men materialistiskt användbar värld, och slutligen om 
en ny form av esoterisk återkomst. Eller en nygammal metafysisk verklighet i en materiell och 
sekulär värld, på grund av nya kunskaper om världen/kosmos. 
 
När det gäller Madam Blavatsky, som var spiritist, och Teosofiska sällskapet synkretistiska och 
ockulta litteratur säger Smith att de flesta esoteriska rörelser av idag, mer eller mindre medvetet, 
har påverkats av hennes egen tolkning av de spekulativa lärorna. Läror hon delar upp 
i ”esoterisk sanning” kontra ”exoterisk religion”. Där den första åberopas handla om en 
underliggande och hemlig strömning oberoende av tid, rum och religion, mot den senare som 
sas handla om historiska sekter/händelser. Blavatsky var också den första som gjorde anspråk 
på att gnostikerna var den ockulta rörelsens föregångare,14 skriver Smith. 
 
Nästa esoteriker Smith beskriver är gnostikern C. G. Jung och hans tolkning av de gnostiska 
myterna.15 En tolkning han först fick kritik för men som senare kom att integreras i 
nyandligheten. Han skriver att, bortsett från psykiatrikerns förläggande av myterna i 
människans psyke och återintegrerandet av den feminina principen så upphävde även Jung 
dualismen till förmån för Självet. Jungiansk psykologi ser inte frälsningen/räddningen som en 

                                                 
12 Robinson (1990) Sid. 533. 
13 Se Konsten. Sid. 298. Blake var både poet och konstnär, text och bild hänger ihop. Därav mina inlägg från 

konstböcker för en fylligare bild. 
14 Robinson (1990) Sid. 537 Skrivet av R. Smith. Den här uppdelningen om läror för invigda individer vs. den 

oinvigda allmänhetens kyrka inom alla religiösa läror, har jag även funnit i andra akademiska böcker. 
15 Robinson (1990) Sid. 538-40. Smith berättar även att Jung 1952, i födelsepresent av Jung Institut i Zürich, fick 

motta ett gnostisk papyrus-manuskript kallat ”Jung Kodex” … som sedermera blev Nag Hammadi Kodex I. 
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separation mellan det himmelska och det jordiska, utan lokaliserade hela den dualistiska myten 
inom individen själv. Och gnosis/självinsikt uppstår genom medvetet införlivande av det 
omedvetnas innehåll, inkluderat den mörka sidan/skuggan, för att uppnå målet Helhet. Smith 
skriver: 
 

Jung, therefore, was deeply interested in the gnostic insistence on evil as an active 
principle as opposed to the incomplete Christian view of the evil as the … absence 
of good.16  

 
Bortsett från Jungs integrering av ljus och mörker i sin gnostiska analys, citerar Smith Jungs 
syn på vad gnostikernas egentliga hemlighet var. Jung menade att för gnostikerna existerade 
psyket som en källa till kunskap, vilket gjorde många av dem till dåtidens psykologer. En 
yrkeshemlighet Jung kände sig vara del av, skriver Smith, likt en länk i Aurea Catena/den 
Gyllene Kedjan som levt vidare via alkemin fram till dagens moderna psykologi om det 
omedvetna. Enligt Smith ansåg också Jung att den Gyllene Kedjan hade blivit bruten under 
Upplysningstiden, för att åter fogas samman av Freuds psykologi under 1900-talet. Smith 
citerar Jung: 
 

The chain had been broken by the Enlightenment with its ”devilish development, 
anti-christianity and rationalistic hybris.”17

 
Traditionen återställdes igen tack vare Freuds introduktion om den mänskliga sexualiteten och 
den ondskefulla faderliga auktoriteten,18 ansåg Jung. Men Freud utelämnade andra viktiga 
aspekter av gnosticismen, menar Smith, aspekter som Jung sedermera återintegrerade. Det 
handlar om de feminina aspekterna av gnosticismen, som kommer att tas upp längre fram. 
 
Om Jung såg problemen med upplysningstidens sekulära syn på andligheten men positivt på 
religionernas inre esoteriska och mytiska värld, var akademikern Eric Voegelins tolkning av 
gnosticismen en helt annan.19 Skolad i statsvetenskap på 50-talet, porträtterade Voegelin 
gnosticismens tankegods som ursprunget till vår tids ondska. 
 
Medan den jungianska frälsningsläran ”within the human psyche” bär på en inre my(s)tisk 
föreställningsvärld, presenterade Voegelin en ytlig, opassionerad och rationell världsbild. Inte 
bara en nihilistisk värld helt utan transcendenta/religiösa förklaringsmodeller, utan en modern 
gnosticism likt en historisk process där frälsningen förläggs i framtiden. En farsot han menade 
tog start i 1700-talets ogudaktiga världsbild, där människans självförgudande hybris inleddes. 
Vare sig Gud var död eller hade lämnat sin skapelse, byggde nu modernitetens framväxt på en 
framväxande gnostisk anda enligt Voegelin. Med filosofiska och politiska uttryck som 
positivism, marxism, kommunism, nationell socialism, progressiva vetenskaper med mera. 
Voegelin gjorde också likhetstecken mellan gnosticism och ”apokalyptisism”. Smith fortsätter: 
 

Voegelin portrays Gnosticism as an attempt to solve the ills and evils of this world 
by promise of a revolutionary new realm.20  

 

                                                 
16 Ibid. Sid. 540. 
17 Ibid. Sid. 540. 
18 Det vill säga mytologiska skapelsemyter om t.ex. Sofia, Fallet och Demiurgen. 
19 Robinson (1990) Sid. 542. Voegelin föddes 1901 i Köln/Tyskland. Fick sin huvudsakliga utbildning i 

Wien/Österrike, varvat med studieperioder i Tyskland, England och USA. 
20 Robinson (1990) Sid. 543. Skrivet av R. Smith. 

9 



Jag kan tycka att Voegelins negativ attityd och motstånd mot gnosticismen inte 
uppmärksammas lika ofta, som den gnostiska andans gelikar presenterar eller vad neutrala 
skribenter skriver om. Kanske beror det på att samhällsklimatet i väst inte längre ser 
kommunismen som det stora hotet idag, samt större förståelse av den heretiska rörelsens 
mångfald efter fynden i Egypten 1945. Voegelin är barn av sin tid och bör läsas därefter, men 
han är också viktig för förståelsen om hur vi människor försöker lösa ondskans problematik 
utanför oss själva. Ondskans upplösning via politisk revolution, som Voegelin talar om, 
förringar helt den inre aspekten som är den absolut viktigaste för esoteriska individer. Men 
politiska visioner existerar i allra högsta grad inom vissa nygnostiska rörelser idag, och 
Voegelins inlägg blir därmed ett viktigt inlägg för förståelsen av vissa rörelser i uppsatsen. 
 
Tillbaka till Smiths text. 
Att söka efter och försöka förstå den mörka delen av ens existens i en mixad/mörk värld, 
handlar mycket om en själslig alienation och ett sökande efter någonting nytt och begripligt. 
Hans Jonas skrev om detta inre och yttre sökande, både i antika gnosticismen och i den 
modernare existentialismen. Och om deras gemensamma syn på världen och naturen som 
omänsklig, ohelig och fientlig, med termer som likgiltig, kall, ointresserad och/eller neutral. 
Smith skriver att Jonas stora kunskap om både gnosticism och existentialism vävdes ihop, att 
han fann paralleller mellan då och nu. Med den skillnaden att den nihilistiska inställningen av 
idag handlade om en dualism utan metafysik. Men i båda erornas uttryck finner också Jonas att 
varken det förflutna eller framtiden ger den genuina frihetskänslan som gnostikerna sökte. 
Smith citerar Jonas med orden: 
 

Genuine existence, freedom, dwells ”only in the crisis between past and future, the 
razor’s edge of decision, the existential present of the moment”.21  

 
Den sanna friheten finns bara i nuet, i det dualistiska valets ”nu” mellan sig själv och världen. 
Existentialismen, med de männskliga känslorna av alienation och kosmisk ensamhet i en 
metafysiskt devalverad värld, motsvarade den antika gnosticismens förringande av 
naturen/världen enligt Jonas. Med den här analogin, skriver Smith, får vi inte gömma eller 
glömma den försonande länken mellan det absurda, likt den stora mängden eoner i Valentinus 
lära. I nuets valmöjlighet finns alltså den förmedlande ”ljusgnistan”, som är en imaginär värld 
full av inspiration och kraft, förutom det inre jaget och den yttre världen. 
 
Smith lyfter sen fram litteraturkritikern Harold Bloom och Blooms stora förtjusning i 
gnostikern Valentinus sätt att vända upp och ned på och tolka om GT och Platon,22 med att 
påstå att de i sin kontext hade förvrängt äldre sanningar. För Bloom var den antika 
gnosticismens spekulationer och system, ett kraftfullt sätt att nedmontera traditionella skrifter 
och kanoniska texter skriver Smith. De ogjorde all genealogi och rådande hierarki samt 
allegoriserade alla mikro-/makrokosmiska relationer och degraderade dess gudomliga ordning. 
Det gnostiska upproret handlade också om individers ångest och blockerade kreativitet, menar 
Bloom, som kommer när nya författare möter sina förelöpare. Smith skriver: 
 

                                                 
21 Ibid. Sid. 545. Skrivet av R. Smith. 
22 I Valentinus lära, en Syrisk-Egyptisk typ av gnostiska spekulationer, användes de redan kända och nedskrivna 

myterna som arbetsmaterial, med samma persongalleri och panteon, men ofta medvetet omkastade i deras 
hierarkiska och meningsbärande ordning. Yahweh blev en lägre gud/Demiurg, vår värld en mörkervärld och 
Adam & Evas smakande på kunskapens träd var av godo … allt för att bryta sig fri från förhärskande och 
mentalt bindande dogmer. Till detta uppmuntrades det också att göra nya egna tolkning, eftersom flera versioner 
gjorde det lättare för eleverna att förstå och få kunskap. 
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Bloom’s argument is that literary influence always proceeds by ”a deliberately 
perverse misreading … an act of creative correction … wilful revisionism whose 
purpose is to clear away the precursor so as to open a space for oneself.” A text is 
therefore ”a psychic battlefield” where influence fights to move backwards.23

 
Tydligen handlar det om en mental metod/process för att skapa ny plats för nya generationers 
idéer, genom att medvetet vända upp och ned på de rådande texterna och med folks invanda 
tankegångar. Att kritisera bakåt för att kunna gå förbi och framåt. Smith menar i alla fall att 
Blooms radikala och litteraturkritikiska tolkning har flyttat diskussionen om modern 
gnosticism in i en postmodern situation. Att den senkomna religionen kallad modern 
gnosticism inte direkt återgår till antik form, men att de gnostiska föregångarnas texter med 
passionerad och lidelsefull subjektivitet lever vidare. Enligt den Bloominspirerade Ihab Hassan 
är dagens litteraturkritiker och filosofer på en ”gnostisk resa” in i subjektiviteten, eftersom de 
lämnar texten därhän och försvinner in i sin egen tankeskapelse där kunskapen finns. Smith 
citerar därefter I. Hassan med att vi människor börjar bli: 
 

”gnostic creatures constituting themselves, determining their universe by symbols 
of their own making” and he indicates science fiction and fantasy literature as 
examples.24

 
Här lämnar jag Smiths faktaspäckade text och att komprimera en redan komprimerad text gör 
att många nyanser försvinner, tyvärr, men Smiths slutord blir att vara öppen och lyhörd för 
mångfalden med hänvisning till de stora variationerna av texterna i NHC. En mångfald som han 
hellre tror beror på världsliga stridsfrågor än teologiska debatter, mer om tvister mellan 
auktoritär traditionalism kontra nya tolkningar på grund av uppenbarelser, samt hierarkiskt 
enande mot sekterism. Han påpekar också att ingen av författarna till texterna i NHC, använder 
ordet gnostiker som en term för självbenämning. Förutom i The Testimony of Truth som är 
skrivet av en ”gnostisk” polemiker, vars huvudmotståndare egentligen är katoliker, men som 
också ger sig på andra så kallade gnostiker och kallar dem för gnostiska heretiker. Andra källor, 
som ändamålsenligt tolkat och beskriver denna rörelse, har alla använt ett element av 
annorlunda/otherness för dessa heretiker med termer som; antikristna gnostiker, visionärer, 
esoteriker, symbolister av psyket, de alienerade, våldsamma feltolkare och reviderare.25 Men 
tack vare textfynd som NHC har nu nya vägar öppnats upp, för vidare och bättre diskussioner 
om dessa sekter och deras verklighet kontra äldre utsagors beskrivningar. 

2.2 Esoterisk historia 
Ur boken Gnosis and Hermeticism har jag hämta ett kapitel skrivet av Antoine Faivre, kallat 
Renaissance Hermeticism and Western Esotericism.26 Termen Hermeticism används här som 
en beteckning för flera traditioner, vars gemensamma attityd sedermera hamnade under 
paraplytermen Esoterism. 
 
Faivres essä tar start i 1100-talets Europa, en tid då teologin precis börjat avgränsa sig från den 
kosmologiska ”naturvetenskapen”. Från den förenliga föreställning att det rådde ett förhållande 
mellan metafysiken och kosmologin, där himlavalvets stjärnor och planeter ansågs besittas och 

                                                 
23 Robinson (1990). Sid. 547. 
24 Ibid. Sid. 548. Smith citerar Ihab Hassan och hans syn på ”Ny Gnosticism” i postmodern kontext, ur boken The 

Postmodern Turn från 1987. 
25 Robinson. Sid. 549. 
26 van den Broek & Hanegraaff (1998). Boken Gnosis and Hermeticism innehåller 18 olika kapitel om esoteriska 

rörelser, som tar start i antik tid och avslutas i dags datum. Skrivna av 14 olika författare. 
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styras av högre varelser som änglar. Det vill säga mellanliggande förmedlare som människan 
kunde påverka och påverkades av i sitt aktiva sökande, i ett levande kosmos. Den här 
avskärmningsprocessen gick sakta och gradvis, fortsätter Faivre, och teologin kom successivt 
enbart att hänge sig åt den metafysiskt avgränsade domänen. Alltså den direkta och personliga 
relationen till en Gud. 
 
Den illa omtyckta naturvetenskapens kosmologi kultiverades vidare av egen sak. Först av 
islamska filosofer för att senare beslagtas av 1400-talets humanister, vars perspektiv varken var 
profant eller teologiskt men generellt kristet. Hos dessa individer kom naturvetenskapen att 
återfå sin kraft genom de läror och traditioner som teologin hade ignorerat. Läror som användes 
var exempelvis Hermetism, Alkemi, judisk kabbala och magia.  
 
Ihopsamlandet av de olika esoteriska lärorna och traditioner hamnade senare i Cosimo de 
Medici’s Platonska Akademi i Florens,27 och i dess cirklar av skolade män. Om det här 
insamlandet av esoteriskt textmaterial i slutet av 1400-talet samt viljan till att förena dem till en 
enhet/helhet skriver Faivre: 
 

… these materials … part of the Hellenistic religiosity at the beginning of common 
era, particularly in currents such as Hermetism, the Stoa, Gnosticism, 
Pythagoreanism, and Neopythagoreanism. Renaissance Hermeticism would draw 
heavily on these schools or currents.28

 
Gnosticism blir här en del av renässansens philosophia perennis & philosophia occulta, senare 
kallad Hermeticism. Jag ska inte gå djupare in på den tidens synkretism där gnosticismen blev 
en gren av en självständig tradition inom den esoteriska inriktningen, men jag ska nämna ett 
fynd. 
 
1463 återfanns Corpus Hermeticum, delvis i gnostisk anda,29 i Makedonien. Den fördes till 
Cosimo de Medici och översattes till latin i av M. Ficino. Denna översättning spreds därefter 
vidare över Europa under 1500- och 1600-talet skriver Faivre, och troligen in i 
upplysningstidens era där den sekulära gnosticismen tar form. 
 
När det gäller en definition av esoteriska strömningar skriver Faivre i sin bok Esoterismen 
(1995) att varje vetenskapsgren bör definiera sin egen disciplin, och att hans egna kriterier kring 
ämnet är ett metodologiskt redskap. Det han föreslår är alltså öppet för rättelser. Faivres ingång 
till begreppet ”Västerländsk Esotericism”30 vilar i meningen: air de famille … det vill säga 
esoterisk litteratur och medföljande idéströmning som äger/besitter en form av familjär anda. 
Andra inneboende karaktärsdragen av termen är ungefär: hemlighållen kunskap, av en så kallad 
disciplina arcani, och gömd kunskap/gnosis i människan/naturen. Västvärldens esotericism är 
inte en unifierad lära, inte en enda enhet och därför inte heller dogmatisk. Det finns inga 
trossatser som håller ihop dem. Trots det anses de olika strömningarna som ett homogent 
landskap, för att alla bär på ovan nämnda drag, men Faivre håller sig alltså till att förklara de 
gemensamma nämnarna inom air de famille. Han har sex punkter varav de fyra första hänger 

                                                 
27 Medicifamiljens frikostiga stöd till konst, litteratur och vetenskap lockade många av renässansens främsta, och 

Florens utvecklads till ett centrum för bildning. 
28 van den Broek & Hanegraaff (1998). Sid. 112. 
29 Jonas, H (2001) Sid. 41, ”The Gnostic Religion”. Det finns även en nära relation mellan alchemistic litteratur 

och magical papyri som visar på en tillsats av gnostiska idéer, skriver Jonas på samma sida.
30 van den Broek & Hanegraaff (1998) Sid. 118. Enligt Faivre förekom ordet ”esotericism” troligen inte före 1828, 

då Jacques Matter vagt använde substantivet i sin bok om Gnosticism. 
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ihop, de är mer eller mindre oskiljaktiga i sin spiralformade rundgång skulle man kunna säga. 
De två sista ser han däremot som relativa, och betraktas inte som oumbärliga kriterier i 
definitionen av modern esotericism i väst. 
 

1. The idea of correspondences- Föreställningen om informationsväxling mellan mikro- 
och makrokosmos. En universell princip om ömsesidigt beroende, mellan ovan och 
nedan, mellan inre och yttre. 

2. Living Nature- En levande natur genomsyrad av inre ljus/eld, som kan läsas av. Ger 
kunskap om nätverket av sympati & antipati som väver ihop Naturen och Människan, 
samt en konkret och påtaglig inverkan av denna kunskap. 

3. Imagination and meditations- Två komplementära sidor, där ”själen” via olika 
meditationstekniker kan utveckla en gnosis som når olika/andra nivåer av verkligheten. 
Inte vad man tror på utan vad man/själen uppfattar. 

4. The experience of transmutation- Att både människan och naturen kan genomgå en 
transmutation, en inre förvandling till en ”andra födsel”. Ofta kopplat till 
föreställningen om universums födelse på grund av Fallet (the Fall of Adam), rörelsen 
framåt och människans deltagande i reparationen av förödelsen. Återgång till helheten 
via gnosis. 

5. The praxis of concordance- Upprättandet av en överensstämmelse om en ursprunglig 
esoterisk tradition, oberoende av kontext, som löpt fram genom tid och rum. 
Förespråkare för detta synsätt kallar ibland denna praxis för ”traditionalism”. 

6. Transmission- Lärare till elev, att gnosis bara kan/bör överföras av en auktoriserad och 
invigd person. För att initieringar i esoterisk kunskap ska bli giltiga.31 

 
I slutorden poängterar Faivre att det här sättet att jämföra och lyfta fram likheterna i olika 
esoteriska rörelser, bör vara det inledande steget till akademiska studier av esoteriska rörelser. 
Inom ramen för rörelsernas egna utveckling, i sin kontext. 

2.2.1 Esoterisk utbildning i väst 
Först vill jag säga att den här aspekten togs med för att tre av fyra rörelser i min uppsats 
erbjuder utbildning, diskussioner och föreläsningar om det esoteriska/metafysiska. I slutet av 
1800- och början av 1900-talet växte det fram olika esoteriska skolor i väst, någonting Daniel 
van Egmond beskriver i sin text Western Esoteric Schools.32 Det som urskiljer sig här, från 
resten av hans text om ämnet,33 är Egmonds inlägg om rörelsernas utbildningsverksamhet. Han 
skriver om Teosofiska sällskapet, Golden Dawn och Mysteria Mystica Aeterna, tre ockulta 
rörelser som påverkat och fortsätter att påverka. Men inleder med en definition av dessa 
spirituella skolors ursprungliga motiv och mål, en definition jag tycker man kan tillämpa på ett 
flertal rörelser. Esoterisk skolning, enligt Egmond, handlar om ett institutionellt lärande där 
eleverna tränas både teoretiskt och praktiskt. De tränas i att förvandla/transformera sig själva 
och att bli medvetna om och guidad av sin egen inre ”själ/högre jag/skyddsängel”. Esoterisk 
skolning bär på den gemensamma föreställningen att människan är en komplex varelse 
sammansatt av fysisk, psykisk, mental och andlig dimension som korresponderar till: 
 

                                                 
31 Ibid. Sid. 119-120. 
32 Ibid. Sid. 311-12. 
33 Egmond nämner beskrivningen av ockulta rörelser såsom 1) representanter för 18-1900-talets ”flykt … från 

Förnuftet”; 2) organisationer som söker införliva gammal esoterisk lära i Upplysningstidens förnuftsiver; 3) 
mångsidig motkultur som kontrasterade det etablerade religiösa och politiska etablissemanget; samt 4) funktion 
som källa till utveckling av ny kreativ konst. 
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to the ”inner worlds” that are constitutive of our phenomenal universe. According 
to this perspective, we are ”asleep”, or ”dead” as long as our consciousness is 
confined to only the physical and psychological aspects of our constitution.34

 
Bara när vår personlighet och kropp blivit mottaglig för själens influenser, transformeras vi till 
nya individer som kan leva i enlighet med de universella lagarna och makrokosmiska rytmerna, 
som återspeglas i individens mikrokosmos/kropp. När individen blivit förverkligad, 
omstrukturerad, kan hon medvetet bli aktiv och delta i de ”inre världarna” vi lever i. Men så 
länge vi förblir ”glömsk” till en eller flera av dessa världar/dimensioner, bringar vi oreda och 
oordning på jorden och i kosmos. Att bli en vaken, medveten och insiktsfull individ är med 
andra ord ingen individuell affär, tvärtom är det den högsta möjliga tjänst man kan göra för 
mänsklighetens välfärd enligt mystikerna/sökarna själva. 
 
Egmond berättar vidare hur svårt det var för dessa organisationer att hålla ihop utbildningen, 
hur altruistisk vilja förvandlas till gräl och osämja men att de med tiden lärde sig att anpassa 
skolan till eleverna. I starten föll många lärjungar i Blavatskys skola ifrån på grund av egoism, 
sinnesförvirring, sedeslöshet, girighet och feghet. Få gick vidare i kampen mellan sitt inre och 
yttre jag. Ett välkänt problem för alla som studerat mysticism skriver Egmond. Tyvärr var de 
flesta av Blavatskys elever bara intresserade av ”fenomenen” och att utveckla sina egna ockulta 
krafter samt förstärka sitt ego, än att arbeta hårt för att nå och ledas av sitt ”högre Själv”. Det 
direkta förhållandet mellan lärare och elev i dessa skolor, blev alltså garanten för initiering och 
utveckling åt rätt håll (någonting att ha i åtanke kring dagens virtuella och nätbaserade skolor). 
Avslutningsvis skriver Egmond att den här träningen, att utveckla elevernas inre aspekter, ofta 
är en integrerad del i andra religiösa traditioner som exempelvis Buddismen i öst. Men inte hos 
oss i väst för här hamnade den esoteriska läran utanför den ”exoteriska” religionen och 
officiella kulturen, hos så kallade motkulturer som försökte överleva sina inre motsättningar. 

2.3 Esoteriskt vetande och naturvetenskapen 
Det har alltid funnits en lite dold växelverkan mellan esoteriska/religiösa funderingar och 
empirisk forskning i väst, men troligen mer förr då gudavärlden ingick och verkade naturligt i 
människornas vardag. Den religiösa föreställningsvärldens inflytande i vetenskapen försvann 
dock mycket under 1900-talet, till förmån för det strikt rationella och logiska i västvärldens 
kontext. En form av yttre och inre uppdelning, till idag då den så kallade irrationella och 
kaotiska världen tycks ha dykt upp i den virtuella världen. Människor vill ha en djupare 
förklaring och en ny vägledning i en kaotisk värld, och det sökande tycks bara växa. Forskare 
inom kvantfysiken betraktar och talar också om sin forskning i termer av dualism, som exempel 
kan nämnas atomens egenskap/vara som både våg och partikel, samtidigt. Att betrakta den 
fysiska världens minsta beståndsdelar som dualistisk kan tyckas paradoxalt, men det är det enda 
sättet de kan beskriva kvantforskningens nya rön på menar de. De gnostiska myterna talar också 
om världen i termer av dualism. Men faktum är att flertalet gnostiker idag betraktar världen som 
både dualistisk och monistisk, och de anses vara komplementära aspekter av samma verklighet. 
Modern gnosticismen kan vara, som vi ska se, både filosofisk och religiös, både exoterisk och 
esoterisk. Samtidigt. 
 
Tillbaka till naturvetenskapens lite outforskade samröre med esoteriska texter, som är en 
historisk realitet. Det finns många exempel på korsbefruktningar mellan fantasi och forskning. 
Ett exempel var naturvetenskapsmannen Isaac Newtons intresse för alkemistiska texter och 
idéer, förutom de teologiska spörsmålen, för sin forskning. 

                                                 
34 van den Broek & Hanegraaff (1998) Sid. 312. Av D. van Egmond. 
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I Kjell Jonssons bok Harmoni eller konflikt beskrivs förhållandet mellan naturvetenskapen och 
den traditionella kristendomen, men här och var dyker också de esoteriska texterna och idéerna 
upp som inspiration till nya vetenskapliga upptäckter. Gränserna var mer flytande då. När det 
gällde den antika kristna kyrkans teologer, som vände ryggen åt Atens vetenskap och filosofi, 
blev även de påverkade att bygga ut och om sitt trossystem på grund av konkurrerande sekter 
som gnosticismen menar Jonsson.35 Av en gnosticism som var starkt påverkad av 
nyplatonismens emaneringslära, samt föreställningen om människors egna förmågor att stiga 
från det sinnliga till det andliga. 
 
Vidare skriver Jonsson att Kopernikus troligen var inspirerad av de mystiska skrifterna som 
tillskrevs den egyptiske prästen Hermes Trismegistos, med föreställningen om att ersätta jorden 
med solen som universums mest privilegierade himlakropp. Och fortsätter: 
 

Det var inte så lite av religiös och magisk inspiration som sporrade den 
vetenskapliga revolutionens stora namn, …36

 
Renässansens filosofer och vetenskapsmän var alltså starkt påverkade av Platons 
skapelseberättelse om Demiurgen som skapare av den fysiska världen (den gnostiska 
skapelsemyten är inte helt lik Platons), från kaos till ordning. En estetiskt tilltalande värld som 
till skillnad från Aristoteles sunda förnuftsfilosofi kom att fungera som en starkt inspirerande 
kraft, menar Jonsson och fortsätter: 
 

Det var snarare denna visionära magiska lära, än det mer jordbundna natur 
filosoferandet hos Aristoteles, som bidrog till att det naturvetenskapliga tänkandet 
slog ut i full blom mot slutet av 1500-talet. … På liknande sätt (i) … slutet av 
1700-talet …37

 
Jonssons exempel visar att esoteriska texter har gett både inspiration och luft åt fantasin, till att 
visionärt och experimentellt försöka formulera en harmonisk förklaring på världen och 
människan. Naturvetenskap handlar ofta om att empiriskt försöka förklara och ge svar på 
kosmos och allt däri, menar han, om en vilja att kunna formulera ett enhetligt svar på allt vi inte 
begriper. 
 
Det tycks som att både naturvetenskapliga upptäckter som esoteriska insikter/gnosis kräver en 
viss intelligens, kreativitet, utbildning och beslutsamhet, och båda behöver nog kultiveras för 
att ge frukt. Men det finns också problem med att sammanblanda naturvetenskapen och den 
esoteriska traditionen, skriver Antoine Faivre. Inte är de bara av helt olika natur, som vi sett 
Armstrong och Campbell påpekat, utan problem uppstår då vetenskapen lånar det esoteriska 
språkbruket. Esoterisk gnosis inbegriper ju även den esoteriska transmutationsupplevelsen, 
menar Faivre, som helt enkelt inte existerar inom den vetenskapliga logos/logiska sfären. 
Faivre uttrycker det så här: 
 

Det finns ingen gnosis i egentlig mening som inte är förbunden med en symbolisk 
berättelse om ursprunget (en skapelsemyt) och som, via en andlig hermeneutik, kan 
fördjupas i det oändliga, tack vare den eldsblick vilken enligt Paulus ”utforskar allt, 
också djupet hos Gud”. Den nya vetenskapliga gnosis har bara lånat de yttre 

                                                 
35 Jonsson (1999) Sid. 17. 
36 Ibid. Sid. 44. 
37 Ibid. Sid. 45. 
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dragen av gnosis. Den förra kan bara spegla händelseförloppet medan den senare 
redogör för fakta.38

 
En icke spekulativ kunskap, menar Faivre, tar en person från ett plan till en annan. 
Förvandlar/transformerar subjektet likväl som materian. Och man kan varken separera 
kunskap/gnosis från inre erfarenhet, som intellektuell verksamhet från fantasin skriver han. För 
esoteriker finns det en dubbelnatur hos Naturen, det vill säga en skapad natur och en evig natur. 
En form av dualitet som visserligen uppenbarades genom upptäckten av kvantvärlden, menar 
han, men som inte har med det esoteriska gnosisbegreppet att göra. Faivre problematiserar med 
andra ord vetenskapens fortsatta försök att skapa ett enhetligt svar på universum, med hjälp av 
mystikernas dualistiska symbolspråk. Naturvetenskap om tingens innersta natur på atom- och 
subatomnivå lånar alltså symbolspråkets ”vetenskapliga” gnosisbegrepp, som inte har med de 
esoteriska termernas rätta betydelse att göra och skapar på så sätt en förvirring kring ämnet 
myter och symboler. Mycket på grund av vårt sekulariserade sätt att tänka. Att tolka myter sker 
på flera nivåer och är en dynamisk process, likt buddisterna behandlar sin mandala, där både 
inre upplevelse och fantasi spelar stor roll. 
 
Nu övergår jag från den yttre världen till den inre. Från gnosticism i relation till historiska 
förändringar, betydande individer, akademiska definitioner samt esoterisk utbildning, till 
gnosticism i relation till den inre föreställningsvärlden. Psykologi skulle vissa kalla det, mötet 
med det gudomliga enligt andra, poängen är dock att försöka förstå det gnostiska verktyget 
myten. Men eftersom myterna hänger ihop med hur de tolkar och upplever den fysiska världen, 
pendlar texten mellan yttre logisk och inre mystisk. 

2.3.1 Psykologiska perspektiv på mytens roll och funktion 
Det finns skillnader mellan dagens och antikens sätt att tänka och tala. Det handlar i grunden 
om hur man uppfattar den gudomliga verkligheten som någonting faktiskt eller ej, och om den 
ingår i människors vardag eller tolkas som ren fantasi. Myt från grekiska mythos betyder ord, 
berättelse, och historiskt sett var myten den mest högtstående av två olika men lika viktiga och 
komplementära sätt att tala, tänka och förvärva kunskap, det vill säga mythos & logos. Detta 
skriver Karen Armstrong om i inledningen till Kampen för Gud39och om hur myten åsidosatts 
genom moderniseringen av våra samhällen, till förmån för rationell, faktabaserad och 
empiriska logos. Myten beskrev eviga och tidlösa händelser som upprepar sig, det bestående i 
livet som livets ursprung, kulturens uppkomst och människosjälens djupaste skikt. Myten 
befattade sig inte med det praktiska utan med innebörden, och skänkte på så sätt vardagslivet 
mening och mål. Det var en äldre form av psykologi skriver hon, eftersom myter blottar dunkla 
regioner i det omedvetna och irrationella riket som inte går att utforskas rationellt. Det som idag 
har tagits över av psykoanalysen, skriver hon och fortsätter längre ner på sidan: 
 

Myten var också förknippad med mystiken, det nedstigande i psyket med hjälp av 
strikta koncentrationsövningar som alla kulturer utvecklat i syfte att förvärva 
intuitiva kunskaper.40

 
Gnosis skulle en gnostiker kalla det, om de intuitiva kunskaperna förvärvade av individen. 
Tillbaka till Armstrongs bok, som handlar om våra tre monoteistiska religioner och om hur 
förståelsen för mythos försvunnit med tidens förändringar. Om feltolkningar av myten som 
ibland sammanblandades med logos, vilket ledde till farliga kombinationer av bokstavstro. Det 
                                                 
38 Faivre (1995) sidan 105. 
39 Armstrong (2002). 
40 Ibid. Sid 14. 
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här är en oro hon delar med mytforskaren Joseph Campbell, när det gäller religiös 
fundamentalism. Campbell skriver också i sin bok Det här med gudar …41 att med denna 
missuppfattning, gjord av vår civilisation, kom och kommer politiskt och religiöst krigande om 
geografisk och historisk makt över andra. Det finns bara två sätt att missuppfatta en myt skriver 
Campbell,42 och vår civilisation har lyckats med båda menar han. Den första missuppfattningen 
är att myten syftar på ett geografiskt eller historiskt faktum, och den andra att myten syftar på 
något övernaturligt eller på något som kommer att inträffa i framtiden. Personligen tror 
Campbell att mytologin speglar ett biologiskt skeende, att de är metaforiska framställningar av 
de energier som besjälar våra kroppar43 och fortsätter lite längre fram: 
 

Det finns en fundamental distinktion man måste göra mellan de signaler och mål 
som kommer från förnuftet, baserat på rationella överväganden, och de som 
kommer från kroppen och är ett uttryck för dess livsenergi.44

 
För att anlägga ett litet psykodynamiskt perspektiv på människan och hennes myter, och som en 
skapande varelse tog jag med psykologen Paul W. Pruysers45 förklaringar på människans 
psykiska krafter, uppdelat i tre delar: 
 
Autistiska Världen - är där spädbarnets primära processer (behov, drifter, upplevelser) ihop med 
fantasins och drömmarnas värld kan vara extremt subjektiva. Allting är möjligt så länge det är 
tänkbart, och det designat av allmaktstankar. 
 
Realistiska Världen - här kommer en inbrytningen av yttre realiteter. Med förståelsen om en 
mixad värld av subjektiva och objektiva krafter och ting, som lockar fram den sekundära 
processen av förstånd, baserad på resonemang, logik, testning och konsensusbekräftat språk. 
Där vår pedagogik ofta går ut på att ge upp den inre autistiska världen, till förmån för den yttre 
realistiska världen, för att bli en civiliserad människa. Pruyser anser att den här tvådelade synen 
på människan och världen, mot en torr realism, stympar valmöjligheterna för mänsklig 
utveckling och mognad. För bortanför eller mellan dessa två världar ligger en ”tredje värld”, 
med egna begrepp och tilldragelser, som bör finnas om ett flöde mellan de två andra världarna 
ska fungera bra menar han. 
 
Illusionistiska Världen - är alltså en övergångssfär med övergångsobjekt i. En värld av lek, 
föreställningar och illusioner som leder tillbaka till de allra äldsta, starkaste och mest angelägna 
önskningarna människosläktet bär på. En unik imaginär process som inte bör blir fångad i den 
autistiska processen, eller bunden till det realistiska sunda förnuftsproceduren (Pruyser är emot 
positivismen). Den ”illusionistiska världens” objekt överskrider de andra världarna, men spår 
av autistiska och realistiska objekt kan kodas in i den tredje världens form och innehåll. De är 
inte produkter av bisarra privata fantasier, inte heller kopior eller representationer av sinnesdata. 
Illusionistiska objekt härleds/utvecklades från en handledd fantasi rotad i det kollektivt 
imaginära, vår kollektiva minnesbank. 

                                                 
41 Campbell/Boa (1994). 
42 Ibid. Sid. 16 & 87. 
43 Ibid. Sid. 9. 
44 Campbell/Boa (1994) Sid. 10. 
45 Malony/Spike (1991) Sid. 174-182. Pruyser stod för en reformation av Kristendomen, med bl. a. jämlikhet inom 

kyrklig verksamhet, större realism kring död och döende, ny image på både prästerskapet och Gud som 
solidarisk handledare och empatisk deltagare … än hierarkisk domare. Pruyser var även kritiker mot det ytliga 
sökandet, som horoskop, Satanism, häxor och annan populär ångestdämpande nyandlighet som han beskrev 
dem. Sekulära aspekter finns också med, menar Malony och Spike som berättar om Pruysers psykodynamiska 
teori. 
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Det är i den tredje världen som myterna, de symboliska berättelserna och andra kreativa uttryck 
för skapande och omskapande kommer in: 
 

Illusionistic thinking pertains to symbol system such as religion and the arts, and … 
to the spirit of science. What else is a scientific ”paradigm” but a playfully 
entertained contract inviting certain believers to engage in a game, abide by its 
rules, and be excited by the prospect of some intellectual ”payoff”?46

 
Pruyser väver ihop både religiösa och konstnärliga symbolsystemen, med den vetenskapliga 
kreativiteten och innovationerna, från ett psykologiskt perspektiv. Pruyser menar också att den 
Illusionistiska världens sfär har en egen språklek, som inte får bli bokstavstolkad, konkretiserad 
eller sammanblandad med de andra. Han är bestämd med detta för iscensätts den illusionistiska 
världen som realistisk finns faran för civilisationers förfall och barbarism, då bara autism 
och/eller realism råder. Ett exempel han ger är Inkvisitionen, som blev kulmen på en 
institutionaliserad förvrängning av tron. 
 

Such historical collapses of a people’s illusionistic sphere highlight an important 
feature of illusionism: the opportunity it offers for sublimation of erotic urges and 
the neutralization of aggression.47

 
Utvecklandet av den religiösa föreställningsvärlden och dess symboler tillåter människan 
istället att fortsatt uppleva fascination, upphetsning och tröst, eftersom överskridande objekt 
skapar ”hjärtevärme” i utövarens kreativa process. Men religionsutövande kräver också 
intellektuell som språkmässig kunskap, för att kunna verka på ens känslor skriver han. Den 
illusionistiska världens utvecklande av gamla traditioner eller i nya former behöver vägledd 
handledning, för att inte ramla in i lättja eller slöhet. Det är både allvar och lek på samma gång, 
och vi bör ständigt ha ett vaksamt öga på utvecklingen av denna kreativa värld så den inte blir 
till realismens ledda dogmer eller autismens icke ledda hallucinationer.48

2.4 Om givna roller i skapelsemyterna, ur ett genusperspektiv 
Vid första kontakt med de gnostiska skapelsemyterna slog det mig hur lidelsefulla och 
hängivna de var, hur det andliga mötet med det gudomliga andades stor passion. Men vid 
närmare eftertanke var det kanske inget konstigt, då skapelsemyterna handlar om relationen 
mellan feminina och maskulina krafter. Som exemplet hur androgyna par/eoner upprätthöll 
harmonin i Pleroma, tills Sophia i affektion bröt harmonin och skapade på egen hand. Det 
nämns också ibland att vissa asketiska rörelser var kvinnofientlig, att de tog avstånd ifrån allt 
som hade med det fysiska och födandet att göra eftersom materian tillhörde Sophias 
ofullkomliga skapelse Demiurgen (=hantverkare). Men att det även existerade så kallade 
libertinistiska rörelser, som var både var fysiskt syndfulla och andligt heretiska enligt 
kyrkofädernas texter. Hur det verkligen var med de antika gnostiska rörelsernas relation till det 
feminina, som nog varierade en hel del, kan vi bara spekulera om. 
 
Men inom dagens gnosticism är alla rörelser mycket positiva till allt feminint, även mannens 
Anima, för att skapa insikt och harmoni. Sophia är med andra ord högt aktad som den visdom 
hon representerar, och vissa forskare tycks tro att så var fallet hos vissa antika rörelser också. 
                                                 
46 Ibid. Sid. 177. 
47 Ibid. Sid. 179. 
48 Överdrivna primära processer i en vuxen individ kan tydligen leda till hallucinationer och vanföreställningar, 

medan friska personer visar på spår av den infantila allmakten i dagdrömmar. Den illusionistiska världen kan 
också fungera dåligt, om ens alls, vid psykisk ohälsa. 
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Diskussionerna kring genusproblematiken, som i Sophia och Fallet med flera, är alltså många. 
Och i boken Image of the Feminine in Gnosticismen49 utgiven av K. King, finner man flera 
tolkningar av detta. Ofta tolkat utifrån dåtida problematik mellan det omoraliska och det 
kvinnliga/kvinnlig sexualitet. Antiken var en starkt patriarkalisk och hierarkisk tid med 
Romarrikets normer, se bara på det nakna mansidealet i deras konst och kultur. Med denna 
genusproblematik fanns även en vetenskaplig syn på människans fysik, en sanning de trodde på 
och som levde vidare ända in i 1600-talet. Det handlar om fortplantningens mysterier och den 
hysteriska kvinnan, med hysterin som sprungen ur kvinnans livmoder. 
 
En essä i boken är skriven av Richard Smith, kallad Sex Eduaction in Gnostic School.50 Där 
beskriver han undervisningen kring sex och samlevnad, med utgångspunkt från Aristoteles 
texter.51 Texter som inte förändrades speciellt mycket fram till tiden för gnostikernas uppkomst. 
Det mesta av materialet har han alltså hämtat ur icke-gnostiska doktriner, med små inlägg av 
gnostiska föreställningar, för att spegla dåtidens syn på människans biologiska och fysiologiska 
funktioner om hur ett nytt liv blev till. Men först en förenklad biologilektion, hämtat från 
Smiths kapitel: 
 
- Män och kvinnor har liknande fortplantningsorgan (likheter upptäckta i få men avskydda 
obduktioner), skillnaden är att kvinnans organ ej växt ut och är därmed vanställt. Ur blodet 
utvecklas säden, men kvinnan kan inte befrukta sig själv då hon ej äger mannens gudomliga 
krafter att transformera blodet till säd. Den manliga säden har hetta, aktivitet och själ. Kvinnans 
säd/blod däremot har de motsatta egenskaperna som kall, inaktiv, materiell och själlös. Och i 
motsatts till gudomlig form (mannens säd gav fostret och livet form), är kvinnokönet till 
naturen deformerat. Livmodern är tillika en levande entitet (the wandering womb) som kan röra 
sig runt i kvinnans kropp, orsaka allehanda besvär och hysteri, smärta med mera. Botemedlet 
för dessa besvär är rök, sex och/eller graviditet. Kvinnans kropp är bara en näringsbefrämjande 
behållare som bidrar med den råa och själlösa materian. Eller som Aristoteles uttryckte det: 
 

Semen has power, it has heat, it has activity, and it has soul. The female’s roll is 
simply cast in contrast to the male’s. Instead of his power, she has inability and 
weakness; while he is hot, she is cold; in place of soul, she has matter; as he is 
active, she is passive; and instead of having divine form, femaleness is a natural 
deformity.52

 
Det Smith försöker göra är att nytolka de Aristoteliska skrifterna och diskussionerna, det vill 
säga deras biologilektion i ljuset av den gnostiska myten om Sophia och Fallet. För som vi sett 
tidigare vände gnostikerna gärna upp och ned på den judiska teologins texter/GT, för att kunna 
lösa upp gamla normer/maktstrukturer och ge plats för kreativ nytolkning.53 Detta upp- och 
nedvändande på normerna inbegrep även de då rådande lärosatserna för biologi och fysiologi. 
Smith skriver vidare att, Sophias egna framtänkta ”skapelseakt och missfall” blev en formlös, 
kall och dysfunktionell vilja utan den manliga hettan/själen, men trots detta en 
halvgud/demiurg som fortsatt skapade vidare i sitt kosmos. 
 

                                                 
49 King (2000). 
50 Ibid. Sid. 345-360. 
51 Även lärare till Alexander den Store, erövraren av hela den kända världen då och starten till det hellenistiska 

riket och spridningen av den grekiska kulturen människorna levde i och med kring Medelhavet osv. Som senare 
togs över av romarna. 

52 King (2000) Sid. 346. Essä av R. Smith, varav citat taget ur Aristoteles text ”On the Generation of Animals”. 
53 Se sidan 14 och 15 i uppsatsen, där Bloom berör kampen för en befrielse av både inre som yttre konservatism. 
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What does Sophia bear, with her weak female seed? She bears flesh, says 
Theodotus, formless, like a miscarriage.54

 
Hur kunde de gnostiska myterna påstå att deras kvinnliga eon/gudinna självt hade separerat och 
skapat utan samlag, frågar sig Smith, precis som en höna enligt Irenaeus? Ett androgynt 
missfoster och monster med brist på form, fason, perfektion och ande/själ. Hur kunde Sophia 
avskilja sig från den traditionella kvinnorollen, som alla visste var oacceptabelt och skulle sluta 
i hysteri utan mannens gudomliga och själsbringande säd? Svaret på och anledning till denna 
inneboende motsägelse, i Sophias missfall och hennes uppenbara kraft i att skapa en lägre 
gudom av egen kraft och vilja, menar Smith är: 
 

A role shift is taking place that will end up displaying the patriarchal god of old as 
an effeminate fool and the mother goddess as a masculine saviour.55

 
Smith kommer fram till att de traditionella könsrollerna löstes upp, i och med Demiurgens 
feminina drag och Sophias maskulina. Eftersom Sophia, som nu ägde gudomlig energi/ljus att 
skapa, påtog sig en aktiv roll som skapare genom att medvetet smyga in sitt ljus i sin mörka 
skapelse/Demiurgen och vidare ut till den av demiurgen skapade obesjälade världen och in i 
människomaterian. Smith menar vidare att gnosticismen troligen var en sex- och könsrelaterad 
rörelse, i ljuset av dåtidens fallos- och mans/säd-centrerade verklighet, eftersom deras 
skapelsemyter vände på könsnormerna i samhället. 
 
Förutom de eventuellt politiska försöken att omkullkasta normerna i samhället finns det andra 
problem med att tolka gnostiska texter, som NHC. Det är att texterna/skrifterna är översatta från 
grekiska (originalspråket) till koptiska, och så här skriver D. J. Good i sin essä Gender and 
Generation56 om det: 
 

As far as research on gender is concerned, scholars are coming to the sound 
observation that many gnostic texts, like the majority of texts in the Nag Hammadi 
library, use the terms ”male” and ”female” to denote cosmic principles rather than 
to describe men and women. This is an important observation.57

 
Good menar att den gnostiska skapelsemytens grund, med androgyna gudomligheter/enheter av 
både feminina och maskulina principer, blivit problematiskt feltolkat. En feltolkning som 
fortsatt syns i engelska översättningar, och som gör den ursprungliga myten mer patriarkal än 
den var. Hon exemplifierar detta med att det grekiska ordet ”föräldrar”, som användes för 
urgrunden, inte existerade i det koptiska språket utan blev översatt till enbart maskulina fäder. 
Och det trots att det koptiska ordet för moder fanns.58 Good skriver att det här skapar 
misstolkningar och felaktiga översättningar av de äldre gnostiska texterna. Inte bara med att de 
feminina/moderliga principerna försvinner från myterna, utan för att förståelsen av människans 
sanna natur försvinner. Den perfekta och kompletta människan, enligt ett flertal gnostiska 
texter, består av båda principerna skriver hon. Good avslutar med att det inte är för sent att 

                                                 
54 King (2000) Sid. 351. Av R. Smith. 

Theodotus the Valentinian, var medlem i den östliga fallangen av Valentinus gnostiska skola/lära. 
55 King (2000). Sid. 358. 
56 King (2000) Kapitlets hela namn är; ”Gender and Generation: Observations on Coptic Terminology, with 

Particular Attention to Valentinian Texts”, och finns på sidorna 23-40. 
57 Ibid. Sid. 24. 
58 Ibid. Sid. 26. 
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tänka och skriva om dessa feltolkningar, för att skapa en ny förståelse av den rika gnostiska 
mytologin. 
 
I stycket Libertine or Liberated: Women in So-called Libertine Gnostic Communities av James 
E. Goehring vänds spegeln om mot gnostikernas motståndare, i brist på texter av gnostikerna 
själva inom ämnet libertinism. Goehring tolkar på så sätt dessa gnostiker utifrån motståndarnas 
position, motivation och kontext, med deras texters motpol till två gnostiska kosmogonier. Och 
likt en textduell mellan Irenaeus vs. Marcus av Lyon/Frankrike från valentinsk skolning och 
Epiphanius vs. Phibionite i Alexandria/Egypten, för han en diskussion om dessa ”syndfulla” 
grupper under antik tid och kring ett hett ämne: 
 

Sexuality underlies the fabric of a society and must be controlled if the society is to 
maintain the status quo. To permit a group to redefine sexual practice and law is to 
permit it to challenge the social structure of the society at its very core.59

 
Att omdefiniera samhällets normer kring samlevnad utgör ett hot mot etablissemanget och mot 
de rådande strukturerna. Så också för kyrkofärdernas nyvunna makt. Paradoxen med den 
eventuella existensen av libertinistiska rörelser, om man tror på Irenaeus skrifter, handlar då om 
varför rörelsen innehöll så pass många kvinnliga medlemmar, samt deras utövande av de mest 
tabubelagda ämnen då - kvinnlig aktivitet och sexuell avvikelse. Hur kom det sig att många 
kvinnor, som ville befria sig från den materiella objektifieringen som fru, maka och mor, anslöt 
sig till ännu en fysisk aktivitet som många gånger var en boja? Speciellt hos vissa kristna 
gnostikerna som såg på fortplantningen/återfödelsen som del av det demiurgiska och 
arkonternas fängslande värld. De kvinnliga medlemmarna tros också övervägande ha varit 
överklasskvinnor, eller fria och litterära kvinnor, på grund av deras tillgång på rörelsefrihet och 
förståelse av gnostisk teologi. Äran stod ju på spel för dessa individer i det romerska rikets 
kulturkonservatism, var de lättlurade kvinnor eller? Goehring skriver: 
 

The division surely reveals more about the bishop’s view of women than about their 
role in the Marcosian movement. The role played by women, … was a major one. 
This Irenaeus cannot deny. … he counters it by trying to show that their 
involvement was superficial, an involvement based not on intellectual acceptance 
of the complex Marcosian theology but on sexual seduction.60

 
Irenaeus retorik gick ut på att kvinnor med sin oförmåga att ta aktiva/dominanta roller, ihop 
med kvinnors fysiska, enfaldiga och godtrogna natur, blev lätta offer för sexuella riter. Irenaeus 
skrev också om att Marcus lärde ut sina olika religiösa system via nummerologi och 
alfabetsmystisism, samt att deltagarna fick delta i utvecklade av profetiska och rituella system. 
Det rituella deltagande lockade tydligen många. Gnostikern Marcus uppmanade också 
medlemmarna att profetera, en aktiv handling som inte passade sig för kvinnorna då. En annan 
aspekt av missförstånden och avskyn som uppkom hos Kyrkofäderna var det gnostiska 
språkbruket, med sin sensuella/lidelsefulla sinnebild på det spirituella livet. När man på det här 
sättet tolkade rörelserna utifrån, som Irenaeus gjorde, så upplevdes kanske de libertiniska 
gnostikerna vara en religiös förgrening som bara hängav sig åt rent fysiska utsvävningar. Även 

                                                 
59 King. Sid. 331. Av James E. Goehring. 
60 Ibid. Sid. 337. 

Profeten Marcus av Lyon, vars rörelse beskrivs här, var en av de viktigaste lärjungarna till Valentinus själv. 
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om riterna kunde uttryckas både mentalt och/eller fysiskt.61 En annan ytlig bild om libertinerna, 
målar Epiphanius upp. Genom de egna ungdomserfarenheterna han påstått sig ha fått hos den 
gnostiska rörelsen Phibioniterna i Alexandria, innan han övergick till ortodox kristendom. 
Epiphanius menade att kvinnorna deltog aktivt och som medvetna förförerskor, som på grund 
av sin fysiska/sexuella natur mer eller mindre lurar Epiphanius själv till att delta i lust- och 
syndfulla riter. 
 

Epiphanius reports that the Phibionites reject the stance of the ”orthodox” church 
with respect to the understanding of the body. They are not ascetic in even the most 
limited sense of the word. Fating belongs to the archons of this world, and care and 
adornment of the body are not scorned.62

 
Som vi sett i den förenklade biologilektionen ansågs säden, som var kommen ur blodet, 
innehålla det gudomliga ljuset hos mannen. Men hos Phibioniterna innehöll även det kvinnliga 
mensblodet det gudomliga ljuset. Deras kärleksmåltider Agape63 ledde därför till en form av 
hieros gamos, en rituell akt där det heliga ljuset samlades och offrades till/tillbaka till Pleroma. 
En kärleksakt initierad av båda könen enligt Epiphanius. Phibioniternas kosmogoni handlade 
om Barbelo64 som blev förförd av Arkonterna, men som senare återställde och återförenar det 
fragmenterade ljuset från Pleroma genom att förföra densamma. Barbelo fick med andra ord 
Arkonterna att släppa ifrån sig ljuset/säden, så kvinnans kropp och roll var med andra ord högst 
väsentlig skriver Goehring och fortsätter: 
 

… the incorporation of menses as the blood of Christ alongside the semen as the 
body of Christ in the Phibionite ritual underscores the positive involvement of the 
women.65

 
Det Epiphanius såg som mycket negativt, var för Phibioniterna alltså en mycket positiv del av 
deras mytologi. Ett mytiskt/religiöst mönster av kvinnan som aktiv, deltagande och 
självbestämmande. Goehring menar att gnostisk libertinism kunde ha varit ett forum för 
kvinnor, och en plats där de kunde undgå sociala normer och påtvingade begränsningar. 
Liksom som det asketiska livet kunde vara befriande för andra/män genom att slippa intimiteten. 
Han menar att man kan se på dessa libertiner som religiösa rörelser där kvinnor slapp 
påtvingade roller, samt att de blev bekräftade som individer till både kropp, själ och ande. 
Speciellt då kvinnorna fick representera och agera som Barbelos/Moderns återhämtande och 
återsändande av den förlorade kraften. 

                                                 
61 Bogomils och Katarerna blev också anklagade för att praktisera fri sex trots deras uttalade motstånd till 

libertinism. Fördomsfulla anklagelser som ofta projiceras på Den Andre än idag, som homosexuella och/eller 
kvinnliga präster. 

62 King (2000) Sid. 339. Av J. E. Goehring. 
63 I människans andliga mognadsprocess ingår också förmågan att älska, vars utveckling går från eros (den 

köttsliga kärleken, där det egna jaget står i centrum) till filia (vänskap och faderlig respekt) och sist agape 
(kärlek till mänskligheten, fri från egenintresse). 

64 Barbelo är i likhet med Achamoth namnen på den lägre fallna Sofia. 
65 King. Sid. 341-2. 
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3 Virtuell Sökning 
När det gäller virtuell sökning skriver Göran Larsson, i sin bok Virtuella Religioner, att man 
delvis kan avgöra hemsidornas legitimitet och trovärdighet genom olika variabler samt den 
grafiska utformningen. Däremot kan domänadresser som .se/.org/.edu, brevhuvuden, tilde och 
uppdateringsdatum med mera, bättre leda en rätt i det enorma utbudet som hela tiden växer. En 
form av organiserad sökning som Larsson lägger stor vikt vid. 
 
Larsson ställer också frågor som - vilken teologisk auktoritet har hemsidan?, - vilka hemsidor är 
representativa? Religionsklassificering kan vara knepigt. Och samtidigt som religion är, som 
Larsson uttrycker det, ”ett av det effektivaste sättet att skapa identitet”66 förblir den nyskapande 
identiteten oftast anonym för läsarna med att de rör sig i det abstrakta och virtuella rummet. Det 
vilar en paradox i och med att de här nyandliga rörelserna existerar på nätet, för samtidigt som 
individer blir fria att skapa och vara sig själva, gömt eller öppet, försvinner den fysiska 
människan ut i ett ingenmansland. 
 
Larsson skriver också att pluralismen är ett större hot mot etablerade trossamfund än vad 
sekulariseringen är. Det är kanske sant eftersom folk verkligen söker efter sin del i heligheten, 
men samtidigt har jag sett att det finns en form av enande inom de nyandliga rörelserna. De går 
ihop och hänvisar till varandras hemsidor, trots uppenbara olikheter. Toleransen är mycket stor 
och jag tror att deras känsla av utanförskap delvis håller ihop dem, men även som fränder i ”den 
tredje strömningen”. Känslan av att inte passa in i mainstream samhällets lagar och värdering, 
skapar nog en form av konsensus hos dessa självreflekterande individualister. Ett annat 
argument mot Larssons text handlar om hans legitimering av hemsidorna efter grafisk 
utformning, för efter vad jag har sett är det en sanning med modifikation. Layouten varierar inte 
bara efter vad som anses normgivande utan också efter designarens intresse av tid och utrymme 
i den grafiska utformningen. Hemsidans värde vilar kanske mer på den rena texten, på vad de 
vill ha sagt och komma ut med, än att estetiskt locka till sig läsare. Layouten berättar inte alltid 
om innehållets trovärdighet. Som ett exempel på det visar AGEACs67 introduktionssidor på 
spanska ett enormt vackert och ”påkostat” arbete, värd att ses bara för dess skönhet, medan 
deras vänskapsförgreningar ut i världen är av mycket enklare slag. Vet man inte om att 
AGEACs ursprungliga hemsida och kommer till mindre föreningar, kan man lätt tro att deras 
trovärdighet är tunn om man ska gå efter layouten. Likaså har vi exemplet Gnostics & The 
Social Revolution, en hemsida som vid första anblick tycktes utgå från yngre individer med sin 
lite naiva layout. Men ytan bedrar innehållet och kanske var det menat så? En enkel layout av 
hemsidan (eller tvärtom) kan alltså bedra och sen om det beror på dennes/deras ointresse, 
okunskap, ovilja eller till och med medvetna val är svårt att veta. Larsson ställer sig också 
frågan om hemsidan äger teologisk auktoritet och är representativ, en bra fråga när det gäller de 
etablerade religionerna men lite svår att svara på då hela den esoteriska fåran inom vår kultur 
har varit klassad som heretiskt och/eller flum. Teologisk auktoritet är inte ett begrepp som 
används och/eller passar in på flertalet nygnostiska rörelser idag, då den individuella friheten är 
en central del i deras sökande. 
 
När det gäller länksidorna, som kan bli både inaktuella och bättre/sämre ganska fort, hjälper de 
en vidare när sökorden inte räcker till. De varierar stort med allt från korta beskrivningar på 
några få rader till långa listor med hundratals olika länkar inom ett och samma område. Många 
                                                 
66 Larsson (2002) Sid. 15. 
67 AGEAC är spanska för ”Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos Culturales y Científicos” men som 

den svenska hemsidan översatts till ”Gnostiska Föreningen för Antropologiska, Kulturella och Vetenskapliga 
Studier”. 
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länkar återkommer dock och kunskapen om de olika webbsidorna varierar stort, men om ska 
jag rekommendera en länksida om gnosticism är ”Hermetic Fellowship”68 tydlig och bra. Mitt 
eget sökande tog dock start i Google. Där hittade jag vidare till olika länksidor om ämnet 
gnosticism, som till min förvåning ibland tillhörde helt andra trosinriktningar. Som ett exempel 
på det fick jag den 8/11-2004 cirka 150 000 träffar på ordet gnosticism, och 26 400 träffar på 
kombinationen gnosticism och pagan. Det var alltså inte ovanligt att mitt primära sökord dök 
upp på wicca- och paganrörelsers hemsidor, eftersom de ansåg att gnosticismen tillhörde 
samma alternativa familj som dem själva trots uppenbara olikheter. Andra länksidor av 
synkretistisk karaktär, som vävde in gnosticismen, fann jag under webbnamn 
som ”mysticweb”, ”ockult forum”, ”meta/alternativa religioner” och så vidare. 
 
Egna tankar kring det virtuella sökande handlar om olika gränser. För avgränsningar rent 
geografiskt fungerar inte längre med denna teknik, det får bli en mental karta mellan 
trosuppfattningarna, samt mellan dem som har tillgång till data och inte. Och med tanke på den 
sista aspekten, som faktiskt skiljer fattiga från rika, styrker det kanske tanken på att nyandliga 
rörelser på nätet är ett tecken på vår ”västerländska andliga anorexi” idag? Som många talar om. 
Att de etablerade traditionernas religionsutövande inte tilltalar dagens västerländska individer 
som själva vill delta, känna, skapa och utforma sin tids andlighet. Språkligt råder sedan 
engelskan och att bli hänvisad till liknande hemsidor i andra engelsktalande länder är vanligt, 
eftersom en atmosfär av frändskap existerar i det virtuella rummet. Internet och all information 
där handlar med andra ord om kulturella, sociala och ekonomiska skillnader också, då alla inte 
har tillgång till tekniken och språket. Värt att tänka på tycker jag. Vem betalar till exempel för 
detta kommunikationsmedel i slutändan? 
 
För att återgå till uppsatsens gränser, nygnosticism i västvärlden, handlar det även om att 
försöka greppa och förstå ett nytt socialt fenomen på grund av ny teknik. Det kan tyckas suspekt 
till en början, eftersom det virtuella rummet är så ogripbart för många. Jag håller med om att det 
kan vara lite knepigt att sondera terrängen bland oseriösa vs. seriösa rörelser, man blir tvungen 
att läsa en hel del, söka efter sammanhang och läsa mellan raderna. Men oftast finns det en 
sådan glädje och vilja i att få uttrycka sig i ett icke-hierarkisk och icke-auktoritärt medium, som 
Internet fortfarande är, att djupet och äktheten syns om den finns där. På vissa hemsidor, där de 
direkt beskrev sig själva som tillhörande gnosticismen, fann jag också likheter med NHC. Det 
vill säga en mångfald av inriktningar. De sa sig bland annat vara kristna eller icke-kristna, 
gudinneorienterade eller buddistiskt influerade, kabbalistiska eller anhängare av egyptisk 
gnosis (Basilides) med mera. Variationerna idag tycks lika stora som då, om inte större, men för 
att få ihop en gripbar uppsats begränsade jag mig till hemsidor med mycket information och 
beskrivande text/bild. Eftersom det gav mig större chans att få inblick i, och djupare förstå dem 
och deras syn på modern gnosticism. Några få rörelser som inte bör betraktas som den 
övergripande bild över vad modern gnosticism handlar om, utan mer ses som ett litet inlägg i en 
stor diskussion som pågår just nu. 
 

                                                 
68 http://www.hermeticfellowship.org/HFGnosticResources.html (2004-11-22) jämför gärna med t.ex. 

http://www.psyche.com/psyche/links/gnostic.html där över 300 länkar finns med. (2005-02-16).
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4 Kort beskrivning av rörelserna 
Här lämnar jag tekniken för att börja närma mig några nygnostiska rörelser jag funnit på 
Internet, och vad som visar sig i deras textbaserade föreställningsvärld. Ganska tidigt blev jag 
varse om uppenbara skillnader mellan dem, skillnader som handlar om hur vi kan/bör förhålla 
oss till sociala, politiska, kulturella och materiella problem och spörsmål. Att se skillnader 
mellan andliga rörelser är ingen ny företeelse, kyrkofäderna delade till exempel upp 
gnostikerna i asketiska alternativt libertinistiska rörelser. En åtskillnad som handlade om hur 
olika dessa rörelser förhöll sig till den demiurgiska världen, från asketismens totala förnekelse 
av det fysiska till libertinismens förlustelse i det/den samma. Skillnader som troligen handlade 
om olika sätt att snabba på frälsningsprocessen. 
 
Den uppdelningen fungerar dåligt idag, då synen på materian är en annan. Speciellt med tanke 
på kroppen som idag bör vårdas och upplevas fullt ut. Jag tyckte mig också se olika 
temperament, eller ska man säga en mörkare alt. ljusare under/ton i deras text och layout. Det 
stod mig mer och mer klart att temperamenten hängde ihop med graden av intresse för sociala, 
politiska och ekonomiska problem i världen. Ju mer engagerade de var i yttre frågor som 
orättvisor, egoism och girighet, desto mörkare och mer temperamentsfulla var texterna. 
Olikheter värda att undersökas, tyckte jag, trots deras uppenbara likheter i vilja till inre och yttre 
förändring via gnosis. 
 
I de första exemplen, Gnostics & The Social Revolution och Luminist League, tycker jag mig se 
en form av vrede och obeveklighet över sakernas tillstånd i världen. Ibland tillsammans med en 
oblyg ironi och/eller cynism som uttrycks i svart humor, inbäddat i materialet de lagt ut på nätet. 
De väjer inte för att de yttre aspekterna av ondska/mörker, ofta manifesterat i stat, bolag och 
kyrka, på grund av människans ignorans och okunnighet. De ser en förbättring av det yttre lika 
viktigt som en förbättring av det inre, och de är aktiva på så sätt att de vill omforma och 
revolutionera den etablerade makten samt den västerländska kulturens mörkare sidor som 
imperialism, kapitalism och materialism. 
 
Förenklat ser jag dem som olika men ändå lika samhällsengagerade andliga rörelser som genom 
sitt deltagande på nätet vill föra en aktiv och politisk debatt om nya men fredliga vägar mot en 
bättre värld. Vad gäller framtiden, att överleva eller gå mot avgrunden/Armageddon, nämns det 
ibland om ett kollektivt medvetandeskifte år 2012, men det viktiga tycks ligga i nuets 
omformande. De vänder sig bort från vissa makthavare och bort från vissa politiska partier, som 
de anser orsaka krig, misär och ökade klasskillnader. De vill alltså påverka och förändra sådant 
de ser ohållbart, felaktigt, sjukt eller ohälsosamt i den egna kulturen, och är med detta 
utåtriktade sätt ofta oerhört kritiska mot både politiska, ekonomiska, sociala och traditionellt 
religiösa normer i väst idag. 
 
De andra två, Lumen Foundation och The Gnostic Society, är i lika hög grad som ovan, om inte 
mer, intresserade av att rädda liv och hjälpa människan via gnosis. Men mindre offensivt och 
cyniskt inriktade mot det yttre etablissemanget. De tycks vara mindre aktivt engagerade mot 
mainstream kulturen, och mindre stridsbenägna kring frågor om västerlandets ignorans. 
Åtminstone om man utgår ifrån och tolkar deras hemsidors text och bild. Jag får intrycket av en 
mer saklig attityd mot det yttre samhället i stort, en lugnare men högst allvarlig diskussion 
riktad mot den demiurgiska världen som kör sitt makt- och tävlingsrace. Kanske har jag fel men 
texterna har en annan tonart än de första två exemplen av nygnosticismen, mer av ”äldre 
religions” tonart och en diskussion om ”människligheten i singularis” än en uppmaning att 
agera mot den eller det. Visst kommer uppmaningar om olydnad men mer i form av - lämna 
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därhän, än - slå tillbaka. Dessa två beskriver jag förenklat som: pacifistisk religiös aktivism, 
fysisk som psykiskt, där ondskan/mörkret behandlas som ett globalt och mänskligt problem 
oavsett gränser. De gnostiker som här söker gnosis, och vars intresse av världen och människan 
förs under en modestare samtalston, tycks heller inte lida av ett linjärt tänkande som ibland hör 
ihop med ett Armageddon-tänkande. De är inte beroende av tid och rum på så sätt att de 
diskuterar mänskligheten i ett linjärt och historiskt perspektiv, som andra nygnostiska rörelser 
kan göra. Så i motsats till de första exemplen, där det politiska engagemanget syns i både text 
och bild, visar dessa rörelser upp en mer eftertänksam sida. En sida där begrundandet över 
livets paradoxer mer liknar filosofi än teoretiska argumentationer. Vilket också syns i layouten 
som mest består av text, med små inslag av bildsymbolik. Färgerna är lugnare, linjerna rakare 
och upplägget mer moderat/anspråkslöst. Mer introvert än extravert skulle man kanske kunna 
uttrycka det. 

4.1 Gnostics & The Social Revolution 
En av de mest uppseendeväckande och socialt aktiva rörelser jag fann på Internet var ”Gnostics 
& The Social Revolution”,69 vars ettåriga och kostnadsfria utbildning/skolning kallad ”The 
Gnostic Pagan Tradition School of New Aeon Philisophy” är öppen för alla men endast helt för 
dess medlemmar. De håller kurser om ett nytt sätt att leva, verka och vara, en ny gnostisk 
livsstil till kropp, själ och ande, kanske likt den libertinistiska sidan av antik gnosticism. De går 
emot delar av Bibeln (som Genesis), traditionell och normativ kristendom, hierarkier och 
materialism/kapitalism så som ”Global Stats Kapitalism” i nuvarande amerikansk form 
(fundamentalistisk kristen konservatism). De är inte allmänt lättsamma i sina politiska åsikter, 
och inte undanvikande i sina provokativa åsikter och revolutionära anda. Men trots deras 
reformivrande uppmaningar och lite cyniska texter, finner jag ingen vilja till huvudlösa och 
okontrollerade uppviglingar och aktioner. De säger sig företräda ett lugnt och vist sinne baserat 
på inre och yttre kunskap, som leder till att de kan agera mot egoism, orättvisor, hyckleri och 
förljugenhet. 
 
På en annan sida fanns jag sammanfattningen av deras studieplan, det vill säga skissen till 
intagningskursen ”Initiation Course Outline”70 som innehåller tolv punkter med många 
underrubriker. Ungefär så här ser utkastet ut: 
 

1. Orientation: a) Books & Supplies b) Origins of The Gnostic Pagan 
Tradition c) Ritual Magick in 21 century d) Transfiguration & The New 
Aeon e) Gnosis & Initiation. 

2. Preparation: a) Examination of Conscience [motives & goals] b) Hatha 
Yoga, Meditation & The Body of Light. (De förespråkar fasta en dag i 
månaden, en tyst/mediafri dag då och då samt vegetarisk mat i den mån det 
går). 

3. Beginnings: a) Ancestors, Gods & Oracles b) Synchronization c) Astrology 
d) I Ching & Runes: Cycles of Change e) Tarot f) Kabbalah the DNA 
Imprint of Originating Consciousness. 

4. Correspondences: a) The Four Baptisms b) The Aeons of Earth. 

                                                 
69 http://www.gnostics.com (Utskrift 2004-11-18) Längst ner på sidan finner man också deras vanliga postadress 

(Forestville/CA/USA) antalet besökare sedan 2001 (81,050 st.), senaste uppdateringen mm. Jag skrev ett e-post 
brev med frågor om dem och fick till svar: ”the best way to describe us is being a small core group in the USA 
with a number of affiliations in Europe & Australia. I guess you could say that we are a spiritual/political think 
tank” (Utskrift 2005-02-20). 

70 http://www.gnostics.com/courseoutline.html (2004-10-06).
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5. The art of ritual magick: a) Visualization b) Concentration c) Projection d) 
Instruments of the Art e) Creating a Sacred Space f) Components of a Ritual 
g) Performance of a Ritual. 

6. Magickal/mystical traditions & cults: Pagan, Hindu, Bhakti Yoga, Judaism, 
Hermetic, Christian, Gnostic, Taoist, Buddhist, Islam, Theosophy, 
Witchcraft, Wicca. -Secret Orders & Brotherhoods- Knights Templar, 
Rosicrucian, Free Masonry, The Golden Dawn, O.T.O., Skull & Bones 
[S&B Member List] -CULT WATCH- [Advisory: CULT WATCH is a 
Fundamentalist Organization with legitimate relating to the groups listed 
below] Mormons, Jehovah’s Witness, Seven Day Adventist, etc. Scientology, 
Heaven’s Gate, ET’s & UFO, The Cult of Materialism (Atheism), Satanism. 

7. Aleister Crowley & The New Aeon 
8. Modern Prophets & Testaments: [… limited list of … messengers of Gnosis] 

Karl Marx, F. Nietzsche, C. Dickens, F. Dostoevsky, A. Strindberg, A. 
Chekhov, I. Duncan, L. Trotsky, A. Einstein, S. Freud, C. Jung, U. G. 
Krishnamurti, Sartre, Becket, Fellini, Ingmar Bergman, R. Serling, Bob 
Dylan, Patti Smith. -Salvador Dali- 

9. Gnostic Sacraments: Meditation & Reflection, Teaching & learning, 
Sharing & Caring, Holy Communion, Awareness Enhancing Substances 
(A.E.S) 

10. Gnostic Rituals 
11.  Self-Revelation 
12. The Great Work71 

 
De flesta numreringarna går det inte att komma vidare på men under punkt ett, kallad 
Orientation, finner man litteraturlistan med 32 obligatoriska böcker för eleven att läsa varav 
cirka en tredjedel är skrivna i Europa under 1800-talet och tidigt 1900-tal.72 Den säger en del 
om vilken politisk inriktning de har och hur samhällskritiska dessa amerikaner är mot sin egen 
samtid och regering. Bortsett från namnen under punkt åtta finns litteratur av James G. Frazer, 
Lewis Carroll, A. Crowley ihop med Bibeln, texter om gnosticism och Hermetism samt böcker 
om runor, tarot, astrologi med mera. Listan visar på deras intresse av existentialism, politik, 
filosofi, ockultism, Hermetism, sagor/myter, Jungs psykologi, religion och skönlitteratur 
blandat med facklitteratur blandat med ”arbetsböcker” (workbooks). 
 

This course is designed to bring an in-depth view of The Gnostic Pagan tradition & 
the Message of Modern Gnosticism to as wide an audience as possible, as well as to 
provide a comprehensive on-line Initiation course for interested students. … It is 
hoped that students who benefit from the course will reimburse the Collective to the 
best of their ability.73

 
Det inledande arbetet i kursen handlar om att skaffa litteratur och annat material,74 läsa deras 
grunddokument75 och ge kritik på dessa, starta sin egen dagbok, starta läsandet med att kritiskt 
läsa hela Bibeln, förbereda sitt medvetande och undersöka sina motiv. Dessutom bör eleven 

                                                 
71 Ibid. 
72 http://www.gnostics.com/course2.html (Utskrift 2004-11-18). 
73 Ibid. 
74 http://www.gnostics.com/course4.html (Utskrift 2004-11-18) Under: ”2. Preparation”. Handlar om det fysiska 

välbefinnandet och agerande på olika sätt. 
75 http://www.gnostics.com/more.html (Utskrift 2004-11-20) ”Manual # 1: Founding Document Of the Gnostic 

Pagan Tradition”. 
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starta upp sin dagliga Yoga och meditation, med bra mat och regelbunden fasta, eftersom en 
sund och fungerande kropp är lika viktigt som ett öppet medvetande. Det här får nog 
intressenterna att tänka efter både en och två gånger, kursen är ett år och det pågående samtalet 
och testerna mellan skolan och dess elever gör att eleverna verkligen måste engagera sig om de 
vill utvecklas. 
 
Grunddokumentet ovan, är en inledande text som formar rörelsens mål och mening, det vill 
säga ett öppet utbyte av information och moraliskt stöd mellan ”Gnostic and Revolutionary 
Socialist individuals & groups”.76 När det gäller skolans namn ”Gnostic Pagan Tradition”, 
poängteras det att ordet ”Tradition” inte bör tolkas historiskt som i ”traditionellt nedärvd linje 
av överensstämmande historisk (esoterisk) källa”, utan som deras eget ”System eller skola av 
ritualer”. Första sidan består också av ett citat skrivet av A. Crowley,77 men om Crowley själv 
skriver dom att de tar avstånd till delar av hans personlighet, men till sig delar av hans texter 
som visar på en otrolig perception och fängslande känsla för litterär humor. Efter detta kommer 
även två citat av F. Bacon och Jung (ungefär: om Mysteriet mellan psyket och materian, som 
olika aspekter av samma sak) medan sidan fyra och fem ger oss förklaringar på deras vokabulär. 
De använder ofta egyptiska gudanamn men även nya termer som: 
 

AMUN … the term UNIFIED AWARENESS in place of … ”God”, The Nameless & 
Hidden One. 
DIVINE CONSCIOUSNESS. Bipolar intersection formulating the terrestrial 
bridge between the human (biological) and the psychical (daemonic) expressions of 
physical and spiritual existence. Multi-dimensional unified awareness (magick). 
KA. … term signifying the Spiritual Twin, ”double”, or soul. Traditionally there 
are several layers or forms of the soul, … [GP] uses the term Ka as an all-inclusive 
one referring to the sum total metaphysical or trans-physical characteristics 
existent in the human psyche. 
MAY A. All-pervasive invisible membrane of cosmic manifestation emanating from 
Amun, allowing the appearance and illusion of the universe. 
NUIT. Creative Reflection of Amun and Maya … represents Infinite Space … and 
Material Creation. Her Reality was later vested in the false god Jehovah.78

 
Här måste jag återknyta till de egyptiska gudanamnen eftersom de ligger till grund för 
förklaringen av det gudomliga, inte som det enda rätta men som en språkform bland alla 
andra ”hedniska” traditioner. På sidan ”Gnostic Pagan Pantheon and Correspondences”79 
kommer så förklaringen på och till deras ordval. Citat: 
 

The Gnostic Pagan Pantheon represents an evolutionary PANTHEISTIC Gnostic 
interpretation of Cosmic Reality, and incorporate as many ideals of traditional 
Gnosticism as it rejects. The world of Appearance & illusion is not inherently evil, 
it is a CONDITION Amun self-created laying the foundation for the experience of 
WILL (TIME) & LOVE (GROWTH or MOTION …). These Goddesses and Gods 
may still be called upon in ritual, using their original names in their native lands.80

                                                 
76 Ibid. Sid. 1. 
77 Ibid. ”Now, therefore, I am known to ye, by my name, Nuit, and to him by 1.22 A secret name which I will give 

him when at last he knoweth me. Since I am the Infinite Space, and the Infinite Stars thereof, do ye also thus. 
Bind nothing! Let there be no difference made among you between any one thing and any other thing; for 
thereby there cometh hurt.” - Aleister Crowley The Book of the Law 777. 

78 Ibid. Sid. 4 & 5. 
79 http://www.gnostics.com/archives.pantheon.html (Utskrift 2004-11-22). 
80 Ibid. Sid. 2. 
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Mångfalden av uttryck och namn för det/de gudomliga är för deras släktskap med varandra, till 
och med YHVH/JHVH tillhör det ursprungligt goda men som senare blev förvrängt till släkt- 
och stamgud kallad Yahweh och senare Jehova. De går emot all form av avgränsning och 
uppdelning mellan det rätta och det orätta, vi vs. dom mentalitet, inom andligheten. Alla 
kulturers gudavärldar är bara olika former av samma andliga sanning, skriver de, och menar att 
vi/alla egentligen är One. När det kommer till den ursprungliga gnosticismen har de dock 
behållit den delen som talar om G.Ts Gud som en falsk/lägre gud, som ”den illusoriska 
manifestationen (kallad) Demiurgen”. De har dock omvandlat Demiurgen/Yahweh till termen 
mortal ego-mind och beskriver detta som en mörk slöja av illusioner. Som har fångat ”det 
ursprungliga gudomliga medvetandet” (AMUN) [gnistan] av Universellt Ljus inuti den 
självbegränsande alienationen av tvivel, rädsla, osäkerhet och banden till materian. Det är 
alienation från det gudomliga ljuset och tron på världen som mekanisk materialism, som är 
människans egentliga så kallade Synd. 
 

Whereas Gnostic Christians sought to flee the world of appearances, Gnostic 
pagans seek to TRANSFIGURE, or spiritually transform, it. Also, unlike Gnostic 
Christians, we do not believe in Original Sin by reason of birth, or in the ultimate 
dualistic existence of Good vs. Evil.81

 
De gör också en koppling mellan AMUN, den ursprungliga cellen av gudomligt medvetande, 
och Kabbalans ”Livsträd” och präglingen/intrycket i DNA-spiralen, som den evigt pågående 
kopieringen av gudomlighetens manifestation av sig själv, även ”Big Bang”. Det här går emot 
den radikala dualismen som viss gnosticism föreskrivit, med tankesystem om ”ond materia” där 
aspekter som födsel, kroppen, kvinnan, evolution och återfödelse ingår. Ondskan vilar nu i 
människornas okunskap, ignorans och ovilja till att se den universella helheten, för egots, 
maktens och kontrollens syfte. De arbetar för en förlossning från gamla och förstelnade normer 
som de tycker råder idag, och deras nygnosticism har med det blivit en del av en mot- och 
protestkultur mot de etablerade maktstrukturerna i sin kontext. 
 
När det gäller Arkonterna, även kallad Beskyddare, har de blivit avdemoniserade och 
psykologiserade. Den ursprungliga betydelsen av Arkonterna som delar av Demiurgens 
mörkervärld är borta. Arkonterna, som androgyna och odödliga existenser, är istället 
visualiserade som en eller flera uttryck för Yin & Yang. För både feminina och maskulina 
energier emanerade ur AMUN/Det Gudomliga Medvetandet, där både maskulin och feminin 
energi kan representeras i olika varianter av negativt och positivt. En metafysisk som närmar 
sig filosofier och religioner från öst. Arkonterna är här ”Gnostic Primordial Beings of 
Creation”.82

 
För en lite djupare förståelse av deras andliga tankegångar, sociala synsätt och politiska åsikter 
har jag använt mig av deras bokrecensioner, samt för enkelhetens skull förkortat rörelsens 
namn till GP (från skolans namn ”Gnostic Pagan Tradition”). 
 
Månadens bok för April 1999:
Daimonic Reality: A Field Guide to the Other World av Patrick Harpur (1994).83 Den här boken 
skulle GP ranka till Topp 10-listan ifall de hade en sådan, på grund av det gemensamma 
synsättet GP har med författaren om den så kallade ”demoniska verkligheten”. Boken beskriver 
föreställningen om en transcendental mellanvärld, mellan människorna och Gud, som är full av 
                                                 
81 Ibid. Sid. 1. 
82 http://www.gnostics.com/archives.pantheon-2.html (Utskrift 2004-11-22). 
83 http://www.gnostics.com/review4-99.html (Utskrift 2004-11-22). 
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korresponderande makter/krafter. Ordet ”demonisk” ska heller inte förknippas med 
kyrkofädernas identifiering av krafterna som ”det onda”, skriver de, utan tolkas i termer 
av ”personliga krafter”. Det vill säga - objektivt verkliga krafter som kan hjälpa och/eller visa 
på problem i våra liv. 
 
Harper hänvisar till C. G. Jungs ”bidragande arbete” flera gånger, om det kollektivt omedvetna, 
arketyperna och alkemin. Detta för att förtydliga sitt ställningstagande i den polemiska debatten 
som pågår, om den Andra världens vara eller ickevara. Harper menar att den mekaniska synens 
förespråkare, likt gammal stalinism, tillhör en omodern och dogmatisk teori. Och att den 
moderna vetenskapens förespråkare, som ändå är ärligt öppna och diskussionsvilliga, många 
gånger avfärdar det paranormala för att de egentligen inte förstår det. De är som klassiska 
tränade musiker som inte kan lyssna på pop, skriver han, och menar att rationalistiskt tränade 
människor har svårt att koncentrera sig på avvikande fenomen i timmar. Speciellt kring 
anomalier som andar, utomjordiska entiteter med mera, eftersom de ofta är både triviala och 
vanliga hos allmänheten. Eller som Harper själv uttrycker det: 
 

I would asset that literal reality is only one kind of reality, deriving from a 
superordinate reality - here called daimonic - which is metaphorical rather than 
literal, imaginative rather than empirical. Literal reality is … LESS real than 
daimonic reality. 
Literal reality is the product of literalism … which … insists that it is the only 
reality and, as such, actively denies other kind of reality, especially the daimonic, 
which it calls unreal, fictional, even delusional.84

 
Kontentan av en 5-sidig recension är att GP håller med Harper (och Jung) om att det existerar 
objektivt självgående entiteter i en dimension vi kan förnimma via drömmar och fantasier i det 
inre, samt uppenbarelser och visioner i det yttre. Och att dessa demoniska/arketypiska krafter 
som härrör från psykets verklighet, paradoxalt nog kan de manifestera sig såväl inom som utom 
människan. Samt att dessa krafter, som existerar som förmedlare, har en viktig roll att spela för 
vårt/psykets medvetandegörande. Men GP menar också att Harpers förenklade klassificering 
av alla uppenbarelser och psykiska entiteter som ”daemonic”, bättre kan förklaras med deras 
specificering av Demon som bortanför det rationella och fysiska, eller som intuitiv komponent 
av integrerad, individuellt Ka/psyke.85

 
De menar också att den rationalistiska verkligheten, som vetenskapen oftast lutar sig mot, har 
en både historisk och positiv roll att spela i psykets evolution. Och bör därför inte ignoreras. 
 
Månadens bok för Maj 2002: 
The Secret Books of the Egyptian Gnostics, av Jean Doresse (1986).86 Den här boken är 
författad av en akademiskt skolad man som indirekt blev involverad i fynden av Nag Hammadi 
1945 samt, enligt GP, är en mycket välskriven och läsvärd bok. Innan GP börjar citera Doresse 
skriver de själva: 
 

… Coptic Gnostic Texts are … valuable, in that they reveal the essence of a religion 
that Christianity tried to obliterate - and whose oddly traced images and message 

                                                 
84 Ibid. Sid. 3. 
85 Ibid. Sid. 5. 
86 http://www.gnostics.com/secret.html (Utskrift 2004-10-19) Den franskkatolska Doresse’s antipati, mot gnostisk 

teori och teologi, syns endast några få gånger i hela boken skriver GP. 
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of spiritual liberation is asserting itself today in the new form of MODERN 
GNOSTICISM.87

 
Har jag greppat bokrecensionen rätt kan man förenklat säga att GPs förtjusning över Doresse’s 
bok, trots författarens avoga inställning till gnosticismen, handlar om hans sätt att objektivt 
beskriva de antika gnostikernas synkretistiska liv och leverne. En kulturellt kreativ atmosfär 
som passar bra in på GPs visioner av idag, speciellt med vikten mot genussamspelet i 
mysterieriterna. Webbsidorna visar också på flera exempel av hur myterna återskapades och 
omformades till att passa en ny kontext, och att både kristna och gnostiska myter ofta har 
mycket gemensamt med äldre kulturers myter. Kulturer som var både polyteistiska och 
dualistiska samt hedniska, med sina fertila mytiska gudomligheter. Så här beskriver Doresse 
hur den filosofiska atmosfären tedde sig då gnosticismen uppstod: 
 

How mystical forces abounded in those centuries! All the pagan religions of the 
Near East and Mediterranean had adapted their creeds to the great myths of 
astrology, which was accorded the status of a science, … Philosophy too was 
changing; … to the influence of celestial powers. … It is in the second and third 
centuries that Gnosticism … is to be found in full flower … The great Gnostic myths 
harmonize well with the mystical propensities of this time when the altars of 
Mithraism were spreading … throughout the Romanized world.88

 
I frågan om astrologi får även deltagarna i Gnostic Pagan School studera ockulta system, 
eftersom dessa system utgör en del av vårt kollektivt Andliga/Demoniska förflutna skriver de. 
Och för att deras insikter/gnosis leder till oss till sfärer av kunskap. Men de poängterar 
samtidigt att dessa metafysiska system i sig själva, inte är nog för att väcka folks spirituella 
sida.89 För att återgå till den antika gnostiska erans atmosfär, harmoniserar den med GPs egna 
syn på vad modern gnostisk synkretism står för. Och eftersom det feminina/gudinnan är viktig 
för GP nämner de också ett stycke ur Doresse’s bok om Syrisk gnosticism, som var ett 
mångfaldigt trossystem där alla grupperna gick under namnet Adepts of the Mother.90 Enligt 
Doresse uppstod gnosticismen i Syrien som senare spred sig vidare till Alexandria i Egypten 
och vidare till Rom, Frankrike, Cypern, Mindre Asien, beroende på vilken gnostisk lära/filosofi 
man följer. Doresse’s geografiska beskrivning av den gnostiskt färgade kosmologins 
spridning, ”med arkaiska rötter och psykologiska filosofi” som GP uttrycker det, bär också på 
en spridning av gudarna, citat: 
 

It is upon certain monuments of Egypt that we find the most ancient proofs of the 
attribution of a donkey’s head to a god, who was to become progressively identified 
with the god of the Jews. This originated from the Asiatic god Sutekh, whom the 
Egyptians assimilated to one of their greatest gods; Seth, … They represented Seth 
also … with a human body and an ass’s head.91

 
Vad GP vill visa med den här boken är hur den mytiska/psykiska tolkningen av en mångfaldig 
gudavärld, med livlig och färgrik mångfald, sakta övergick till en fundamentalistisk tolkning av 
guds värld som monoteistisk och patriarkal. Från fertil mysteriekult till steril monokultur. En 
form av själssjuka som GP anser kommer till uttryck i historiska händelser som Inkvisitionen 

                                                 
87 Ibid. Sid. 2. 
88 http://www.gnostics.com/secret.html Sid. 3. (Utskrift 2006-03-25). 
89 Ibid. Sid. 11. 
90 Ibid. Sid. 4. 
91 Ibid. Sid. 8. 
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och Talibanernas sprängning av Buddhastatyn i Afghanistan,92 och som de vill ändra på genom 
upplysning. 
 
Innan jag tar upp sista bokrecensionen vill jag nämna att deras politiska texter, som är många 
och mest/flest skrivna efter millennieskiftet, rör allt ifrån Bush, USA, Mellanöstern, fattigdom 
och förtryck till dödsstraff etcetera. I stort är de emot alla former av kapitalism och 
fundamentalism, och allt yttre förtryck av den lilla människan på alla plan. Som exempel kallar 
de Washington D. C. för The New Rome93 (Imperiet) och sann (Marxistisk) kommunism för 
autentisk individualism,94 till skillnad från en falsk och oäkta konsumtionsindividualism. 
 
Månadens bok för December 2003:
From New Age to New Gnosis, av Peter Wilberg (2003).95

Den här boken gör upp med förhållandet mellan New Age-rörelsen och den gnostiska falangen, 
som inte hör ihop enligt GP och varför står i förordet. Citat: 
 

The New Gnosis is a theo-political critique of the ruling secular and cultural gods 
of our era, and of the social-economic cultures and scientific cults that support 
them. … (such as) the gods called ”energy” … the New Age cult of ”energy 
medicine”. 
New Gnosis is a spiritual-political spear aimed at the foundations of global 
neo-conservatism and neo-imperialism, and challenging … - the dollar, the 
idolatry and … the politically illiterate platitudes of New Age ”spirituality” … 
critique of the myriad eclectic & materialistic ”New Age” cults & shallow 
philosophies.96

 
I motsatts till termen New Gnosis, betyder Old Gnosis för dem ”den inverterade formen av 
teo-politik” som den antika gnosticismens män ledde mot GT, NT, grekisk paganism och det 
romerska imperiet. Och med hänvisning till citatet ovan, ser man också GPs kritik mot New 
Ages smörgåsbordsprincip och deras sug efter pengar/prylar samt deras litterära, historiska och 
politiska okunnighet. De ger även bokens författare applåder för modet att konfrontera både 
den globala kapitalismen, och ”hans obevekliga förkastelse av New Ages falska och obskyra 
gudar av pseudovetenskap”. Deras syn på New Gnosis är att den äldre formen av andligt 
återförenande med sitt gudomliga själv, allt i evolutionistiskt förtecken, nu är mål för: 
 

… to re-unite our own inner self and inner body with the inner selves and inner 
bodies of others. That way we experience the true nature of divinity itself.97

 

4.2 Luminist League & Church of Gnostic Luminism 
Nästa exempel på reformivrande rörelser är Luminist League och deras kyrka Church of 
Gnostic Luminism (CGL). De är likt ovanstående rörelse ett förbund som strävar mot: 
 
                                                 
92 http://www.gnostics.com/review.sdvb.html Sid. 7, om Buddha-statyn. Vill man läsa om kritisk tolkning av 

Bibeln är den här recensionen inne på sex, droger samt våld, och ger en helt annan bild av framkomsten till 
dagens myter om det gudomliga. Som att 5.te Moseboken är en efterkonstruktion, gjord av en hebreisk 
överstepräst för att vidmakthålla makten över hans folk, mot det mer lockande polyteistiska utbudet då mm. 

93 http://www.gnostics.com/editorials-2004.html (Utskrift 2004-10-19). 
94 http://www.gnostics.com/deepsocialism.html (Utskrift 2004-10-19). 
95 http://www.gnostics.com/newgnosis.html (Utskrift 2004-10-19). 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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A non-profit organization dedicated to a future worldwide voluntary-cooperative 
society and the self-realization of all sentient beings98

 
Men innan jag beskriver det/dem och innehållet kan man reflektera lite över förbundets 
hemsidor och layout. Antalet webbförgreningar på deras cyberrymdträd är många och man kan 
lätt klicka sig vidare, antalet sidor är alltså många och skulle kunna fylla en egen uppsats. 
Layouten är lite mer genomarbetad och mer estetisk än GPs, kanske mer lockande med rörlig 
bakgrund, många färgglada religiösa/andliga symboler och proportionerligt upplagt text och 
bild. Däremot fann jag ingen geografisk postadress utan organisationen gick bara att nås via 
e-post, inte fann jag någon räknare för antalet besökare heller. För mig ter sig också 
organisationen vara lite mer av ett utopiskt drömmande, än ett sakligt och handlingskraftigt 
projekt som vill förändra yttre förhållanden. Hur det verkligen förhåller sig vet jag däremot inte, 
då någon form av dialog och diskussion krävs för det. 
 
Så vilka är dessa moderna gnostiker och vad står de för? The Church of Gnostic Luminism,99 
som det mesta av innehållet är hämtat från, är ett projekt skapat av Dale R. Gowin. Född 1950 i 
Alaska. Hans liv och leverne finns beskriven i ord och bild på en egen sida.100 Enkelt uttryckt 
sägs det att han var ett ovanligt barn och att han sedermera inspirerades av hippietidens 
drogliberala och antikrigskultur. Han blev vegetarian och började läsa esoterisk litteratur 
mycket tidigt, intresserade sig för konst, musik och sång men beskrivs mest som en aktivist för 
mänsklig frihet och för global social revolution. The Church of Gnostic Luminism bygger sin 
anda på tre axiom: 

 
I. Every person born on Earth is an equal co-heir of the commonwealth of Earth. 
II. No collective policy is legitimate unless it has the full consent and agreement of 
every person affected by it. 
III. Voluntary cooperation for mutual benefit is the most efficient and satisfactory 
basis for all economic and social relations. 
Our Motto: ”Heal the earth that gave us birth … Seize the stars whose wealth is 
ours!” 
Our Goal: Absolute individual liberty and personal sovereignty for all earth 
citizens.101

 
Dessa tre axiom med påföljande motto och mål, som blev Luminist League’s manifest, började 
ta form 1995 medan Gowin satt i fängelse för droghantering. Manifestet har sen dess reviderats 
kontinuerligt, men ovanstående gäller idag. Rörelsen ser det också som ett axiom i sig att inte 
sätta gränser och göra citat/meningar till dogmer. De vill även ha diskussioner och inbjuder till 
kommentarer, förslag och kritik. Att avgränsa sig mot andra grupper/individer och vara 
fundamentalistisk i sitt tänkande och handlande är inte ett gnostiskt sätt att vara, enligt Gowin. 
Oavsett religiös, politisk, social och etnisk tillhörighet. 
 
På samma webbsida som axiomen och motto/mål står finns också deras manifest uppradat med 
13 rubriker och 32 underrubriker, huvud- och underrubriker som går att klicka vidare på om 
man vill ha en beskrivning och förklaring på deras programförklaring. Webbadresserna till 
manifestets huvudrubriker hänger ihop med en stigande siffra efter church, där introduktionen 
startar med noll (0) och så vidare. En siffra som inte finns i den numrerade listan, i datorns 

                                                 
98 http://www.luminist.org/ Senast uppdaterad 16/4-04. (Utskrift 2004-11-25). 
99 http://www.luminist.org/church/index.htm (alla fortsatta utskrifter för LL från 2004-11-25).
100 http://www.luminist.org/archives/author.htm Om kyrkans upphovsman Dale R. Gowin. 
101 http://www.luminist.org/church/index.htm. 
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system, därför hoppade jag över numreringen och redovisar rubrikerna efter deras namn. Här 
kommer alltså en kort redovisning av några texter som finns att tillgå under manifestet, vars 
tretton punkter är: 
 

 INTRODUCTION 
 ESSENTIAL CONCEPTS 
 UTOPIANISM, ANARCHISM, AND THE RAINBOW NATION 
 HOW CAN TRUE KNOWLEDGE BE ACQUIRED? 
 REVELATION 
 A CANON OF REVEALED TRUTH 
 POST-REVOLUTIONARY SOCIETY 
 ETHICS 
 SACRAMENTS OF THE PROPOSED CHURCH 
 TANTRA: THE HIGHEST WORSHIP 
 THEOLOGY/RITUAL AND CEREMONIES 
 SCRIPTURES / SAINTS AND PROPHETS 
 CHURCH STRUCTURE/AFFILIATION102 

 
Underrubrikerna kommer ibland att nämnas i texten vart efter huvudrubrikerna tas upp, men det 
viktiga är att ge en översikt av innehållet som vittnar om ett trossystem likt många andra 
nyandliga rörelser, med sikte på ett gudomligt uppvaknande nere på Moder Jord. Dessa små 
inhopp i textmassan, hoppas jag också räcker för en liten inblick i deras nygnostiska rörelse. 
 
Essential concepts: är den inledande delen för deras manifestation som ger en kortfattad 
överblick av dem och deras tankegångar. De har kombinerat filosofi, teologi och vetenskap och 
harmoniserat den till en ny form, för det nya perspektivet och den nya mentaliteten de 
företräder. Och poängterar att den nya globala evolutionen via ett ”Mentalt uppvaknande” 
inbegriper en ”Absolut individuell frihet och personlig suveränitet.” De förespråkar också 
synkretism och eklekticism, och menar att det individuella arbetet med sin intuition och sina 
uppenbarelser och visioner är viktigt. 
 

The Church of Gnostic Luminism will seek to manifest an embryonic embodiment of 
the human society of the future in the present age. 
The first social system of the future that can justly be called civilized must be human 
and equitable, sustainable and ecologically sound. 
It must have a voluntary, cooperative worldwide economic system that can provide 
fully for all Earth citizens.103

 
Utopianism, Anarkism, and the Rainbow Nation: handlar om olika anarkister, 
eller ”Frihetsivrande Visionärer” som de också kallar dem, och deras uppror mot det rådande 
och styrande. Listan består av många namn varav cirka 60 går att klicka vidare på för ett 
personporträtt, men listan är också uppdelad i kategorier. Som: Revolutionär anarkism, 
Individualistisk anarkism, Arbetarrörelsens anarkism, Religiös anarkism samt The Rainbow 
Tribes or Woodstock Nation. Där sista kategorin, ofta kallad ”den psykedeliska revolutionen” 
skriver de, beskrivs som ett ”spontant uppdykande av en massiv och överväldigande spirituell 
uppvaknande av en visionär-liberala natur” i 1960-talets USA. En historisk händelse lika viktig 
som Buddha och Kristus ankomst, eller Kopernikus och Galileos upptäckter enligt dem. Om jag 

                                                 
102 http://www.luminist.org/church/index.htm. 
103 http://www.luminist.org/church/1.htm (Utskrift 2004-10-06). 
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tolkar rörelsen rätt, ser de sig som tillhörande den sista kategorin av motkulturer och uttrycker 
det så här: 
 

As is often the case with radical spiritual movements on Earth, the Rainbow Tribes 
were subjected to immediate reaction and persecution from the civil and 
ecclesiastical powers of the day. [Men] 
Despite continued persecution, the anarchist movement remains alive today; and 
the Church of Gnostic Luminism will attempt to support, nurture, and network with 
it in every possible way.104

 
Bortsett från deras lista av revolutionära individer och rörelser fångar detta: 
 

The word ”anarchy” comes from the Greek an, indicating negation, and archos, 
meaning rule or coercion.105

 
Ordet Arkonter nämns inte men liknelsen kan testas, med an som i förnekandet av … och 
archos som i styre/tvångsvälde. Alltså - den betvingande makten archos/arkonterna vars 
motståndare är anarkisterna/gnostikerna? Man får ta parallellen med en stor nypa salt, men de 
skriver att en bekräftelse av deras revolutionistiska kulturarv, av både religiösa och ateistiska 
motståndsmän genom tiderna, anses som väsentligt och hedervärt. 
 
- En bättre värld är möjlig! Har varit mångas motto genom tid och rum men oftast har Staten 
och Kyrkan varit dessa visionärers motståndare, så även idag tycker dessa Liberala Visionärer 
som de också kallar sig. 
 
How can true knowledge be acquired?: handlar mycket om olika metoder mot gnosis, men 
förklarar också distinktionen mellan den synliga och mätbara världen som bärs upp av logiskt 
och rationellt resonerande, och den för våra fem sinnen osynliga men sanna enhetsvärlden. Det 
rationella intellektet är inte en trovärdig källa till sann kunskap om verkligheten, utan endast ett 
verktyg för den begränsade yttre, objektiva och manipulativa sidan av livet som dock 
involverar studietekniker. För trots vår belägenhet, delvis beskriven genom två dikter av 
William Blake, av fångenskap i och av våra fem sinnen som i en jordhåla eller grotta, som 
skymmer den otroliga och oändliga världen av härlighet. Kommer vi att kunna utvecklas till 
mentalt upphöjda varelser genom att samordna det paradoxala av yttre och inre kunskap, inre 
som i hjärtefrågan Intuition. 
 

Intuition focuses on similarity; reason focuses on distinction. Reason resolves ideas 
into bipolar dualities or pairs of apparently contradictory propositions (A vs. 
Not-A). It focuses on one element of each duality as ”true” and on the other 
as ”false”.106

 
Utvecklandet av intuitionen, eller det ”inre sinnet” som de också kallar kontakten med 
Helheten/Enheten, går hand i hand med utvecklandet och utvidgande av ens förstånd. Vårt 
vardagliga ”sunda förnuft” splittrar och fragmentiserar helheten till delar och gör nya 
mönster/kategorier, medan vår ”ovanliga intuitiva känsla” begriper och sammanför Helheten. 
Deras gnostiska dualism är inte längre mellan materian och anden samt mellan Pleroma och 
Demiurgens värld, utan bara mellan människans fysiska/psykiska jag och inre intuitiva jag. 
                                                 
104 http://www.luminist.org/church/2.htm Sidorna 9 & 4. 
105 Ibid. Sid. 3. 
106 http://www.luminist.org/church/3.htm Sid. 2. 
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Kroppen, med dess fem sinnen, är fortfarande ett hinder och står i vägen för den direkta och 
sanna perceptionen av verkligheten. På det sättet är den här formen av modern gnosticism 
fortfarande anti -kropp/fysik/materia. 
 

Intuitive thought can be described as the operation of ”interior senses” -channels 
of perception that are not dependent on the physical sense organs 
-or ”extrasensory” forms of perception.107

 
Om de olika aspekterna eller manifestationerna av det ”inre sinnet”, nämns förmågor som E.S.P, 
mystika- och Aha-upplevelser, känsla av visshet/säkerhet samt konstnärliga förmågor. Men för 
att kunna tillgodose sig dessa intuitiva talanger, som alla inte har samma tillgång till, måste man 
nära, vårda och fostra sina förmågor genom olika tekniker. Det finns flera tekniker och/eller 
vägar förbi de fem sinnena för utvecklandet av detta ”inre intuitiva sinne”, som: 
 

yoga, martial art, religious practices, qabalah; ceremonial magick, biofeedback, 
dream work, astral travel, channeling, vision quests, divination, tantric arts, 
entheogenic psychochemistry.108

 
Revelation: säger kort att insikten av universella sanningar/uppenbarelser, uppstår som en 
funktion av den holografiska kvalitén av kosmisk intelligens/Divine Will. Falska trossatser, 
som fördunklar och lagrar sig (=maya), är det vi människor måste räddas ifrån. CGL hävdar att 
universella sanningar reflekteras likt en ”gyllene tråd” i alla religioner, filosofier, vetenskaper, 
mytologier och folkliga traditioner. Sålla ut det falska och förslavande och behålla det sanna är 
deras mål. Och att det inte behövs mellanhänder/förmedlare mellan människan och ljuset. 
 
Post-Revolutionary Society: bygger upp ett framtidsscenario som handlar om en stor och 
omvälvande förändring, för alla kännande varelser på jorden. Deras (R)EVOLUTION ingår i 
ett evolutionärt och vågliknande förlopp av utveckling, med långa tider av retreat/vila och sen 
snabba revolutionära förändringar/aktivitet. Från lång stagnation till plötslig mutation. Vi är nu 
på väg in i ett nytt kvantumhopp och denna totala förändring handlar mest om en förändring av 
medvetandet, till en telepatisk form av allas kontakt med alla där rättvisa och solidaritet råder. 
En värld utan pengar, utan hjärntvättande media och utan statskontrollerade utbildningar. Inte 
heller en toppstyrning av den ”kollektiva massan” utan en demokratisk ”individens kollektiv”, 
där alla får det de behöver av allas gemensamma arbete av och på jorden. Samt där alla berördas 
röster görs hörda, i alla förändringar och beslut. Utopin är enligt dem både möjlig och en del av 
evolutionen, inte en omöjlig myt som Staten, Kyrkan och Storbolagen påstår för att behålla sin 
kontroll och makt. 
 

If it were managed cooperatively, making imaginative use of existing technologies, 
the world economy could easily provide practically unlimited abundance for all 
Earth citizens.109

 
Den nära kommande utopin/apokalypsen, som de kallar ”the Singularity” (lånad term från 
rymdforskningen), kommer att ske när den ”kritiska massan” av upplysta individer är nådd. 
Procentuellt hur många står inte men den här nya transformationen av stora mått, kommer inte 
att inbegripa allas överlevnad. Många som inte är förberedda kommer att dö på grund av den 
chockartade övergången/transcendensen, står det. Därför ser de sitt ”gudomliga mandat” och 
                                                 
107 Ibid. Sid. 3. 
108 Ibid. Sidorna 5 & 6. 
109 http://www.luminist.org/church/6.htm Sid. 3. 
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arbete för att upplysa (Luminous) människorna, som ett ansvar för alla deltagare i deras kyrka. 
Ett ansvar att, efter samvetets röst, försöka hjälpa, uppmuntra och stödja. Strategin är att på 
flera sätt underlätta en frivillig själv-upplysningen (gnosis) för så många som möjligt, före och 
för den kommande (r)evolutionen. Hur deras holografiska vision av ett universellt medvetande 
kommer att se ut, som vi telepatiskt kommer att kunna ingå i, kan dom inte ge många svar på. 
Mer än att den världsvida upplysningen kommer att utlösa en kedjereaktion av innovationer, 
mot händelser vi inte kan förställa oss men som mystiker genom tiderna har fått se glimtar av. 
 
Hela deras ide om omvändelse till ett kollektivt medvetet medvetande utan egots problematik, 
men ändå som en helt fri och autonom individ. Samt deras organiska metafor om allas 
delaktighet i ett enda system, som celler i en enda kropp, där någon form av disharmoni ses som 
sjuk och fördärvande får mig att tänka på Matrix.110 Med skillnaden att hos CGL blir vi 
medvetna deltagare i utvecklingen av den nya världen, och inte omedvetna slavar som i Matrix. 
Science Fiction som en del av deras kosmogoni är tydlig och klar tycker jag, med deras fokus 
inriktat på framtiden. Jag tycker mig också se en form av elitism, med de andligt/mentalt 
upplysta individerna kontra de oupplysta, trots deras vilja till allas totala och individuella frihet 
från yttre förtryck. Hur dom tänker lösa den här paradoxen vet jag inte, men utopin om allas 
totala frihet går inte riktigt ihop med följande: 
 

… Any social institution (”public” or ”private”) that denies any personal access to 
the necessities of life is committing a criminal act, and it is the right and 
responsibility of all Earth Citizen to ”alter or abolish” such criminal social 
institutions.111

 
Sista exemplet ETHICS svarar kanske på ovan fråga, om hur man fredligt tar itu 
med ”kriminella handlingar” utförda av människor. Hela manifestet handlar om en formulering 
av det nya livet/medvetandet, och inte direkt riktat mot dagens form och funktion av hur vi lever 
och verkar. Manifestet tar dock avstamp i nutid, med inriktning på kommande universella och 
etiskt tillämpade principer som: 
 

Personal Responsibility, Harmlessness, Vegetarianism, Pacifism, Anarchism, 
Truthfulness, Purity, Social responsibility, Custodianship of personal resource, 
Care of the less fortunate, Participation in collective decision-making (och) 
Ecological responsibility.112

 
Anarkism betyder alltså inte laglöshet utan avskaffandet och förändring av de sociala 
institutionerna som tillåter tvångsmetoder och/eller berövar människor deras 
livsnödvändigheter. Under principen ”Pacifism” även vägran att betala den skatt som används 
för militarism, eller skatt till annan form av organiserad våldsutövning. Samt personligen ta 
ansvar för sig själv och kollektivet, för jordens liv/mångfalden, för behövande och sociala 
beslut. Den framtida människan bör leva och verka i sanning och helga allt liv, bli vegetarian 
och leva sunt och harmoniskt på alla plan. Förslag till framtida teknik och vetenskapligt arbete 
finns också med, som har med rymdresor och arbete/industrier på andra planeter att göra. 
Visioner för den nya människan verkar alltså inbegripa en mänsklighet fri från omedvetna 
handlingar, från skuggor/demoner och fri från illusioner och projicerande av mörkret/ondskan 
som inte tycks existera i CGLs framtidsscenario. 
 
                                                 
110 Matrix, en Sci-Fi trilogi om en Maskinvärld där nästan alla är omedvetet uppkopplade till en huvuddator.
111 http://www.luminist.org/church/6.htm Sid. 6. 
112 http://www.luminist.org/church/7.htm Sidorna 4, 5, 6. 
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Webbsidan om revolutionär etik startar dock med den gudomliga lag som återfinns i flera 
nyandliga rörelser, det vill säga A. Crowleys ”Law of Thelema” som säger: 
 

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.113

 
Denna lag, deras principer och nya teologi för ”the New Aeon”, tar sin utgångspunkt ur 
Thelema. Och för att använda deras egna ord fortsätter texten: 
 

… find out what your true will is, and then do that, and nothing else.114

 
Hela konceptet går ut på att individens sanna vilja och optimala val (utan egoism) är identiskt 
med ”gudomlig vilja”, den förenade krafters sanning mellan ens Själv och Gudomen. Finner 
man den här kontakten och följer sin egen inre sanning, kan man därefter handla efter ens egna 
gudomliga och rätta väg. 
 

Once one’s mind has been ”turned on” to the light of the macrocosmic perspective, 
the true will, or the optimum choice that an individual can make in every situation, 
can be clearly distinguished from the ”false will”, the idle whims and desires of the 
finite ego.115

 
Det här ses inte som en motsättning mot de äldre religionerna, utan likt en fortsättning och en 
fullbordan av dem och det gamla systemet, ”the Old Aeon”. Den gamla grekiska ödestron 
(heimarmene) nämns också, men i CGLs nygnostiska version uppfattar de sig inte som fångar 
av/i denna ödesväv, vävd av ödesgudinnan. Våra upplevelser i livet ses i stället symboliskt som 
en tråd av öde, invävd i den kosmiska/gudinnans intrikata gobeläng full av möjligheter. Den 
kosmiska väven är för dem ett formbart mönster som framträder genom våra val och, som 
påverkad av gudomlig vilja, är med och påverkar vävens helhet. 
 

Heal the Earth that gave us birth; seize the stars whose wealth is ours!116

 

4.3 Lumen Foundation & ”GNOSIS” 
En sökväg efter modern Gnosticism gick via Lumen Foundation117 och deras 
magasin ”GNOSIS” (en tidning lite lik svenska Sökaren). Detta är en fristående organisation 
som startades 1984 i Kalifornien av Jay Kinney och Dixie Tracy-Kinney vars mål var att: 
 

… for the purpose of providing instruction in, and dissemination of, educational 
material in the public interest including, but not limited to, material relating to the 
fields of Western philosophy and esoteric, mystical, and spiritual traditions, 
through publications, lectures, or otherwise. Also to provide a public forum …118

 

                                                 
113 Ibid. Sid. 2. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. Sista raden. Sid. 6. 
117 http://www.lumen.org/ (Utskrift 2004-11-08). 
118 http://www.lumen.org/about_gnosis/about_lumen/about_lumen.html Skriven av Jay Kinney (Utskrift 

2004-11-08). 
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Förutom tidskriften och nätsidorna har de ordnat studiegrupper och resor till heliga platser, men 
publikationen av GNOSIS är deras primära arbete. Under Links We Like119 ser man att de också 
väver in intresseämnen som Alkemi, Antroposofi, Gnosticism, Hermetism, Sufism, Kosmologi 
och Arkeologi. Det mesta hör ihop med ämnena esoterisk kunskap och modern vetenskap, kan 
man säga. Mer intressant är sidorna Sample Artides120 dvs. 58 länkar till egna texter, andras 
artiklar, intervjuer och bokrecensioner ur deras tidskrift (51 st.). Av dessa är 12 skriva av J. 
Kinney själv och 15 av medarbetaren Richard Smoley, medan nio artiklar är hämtade 
från ”gnosis.org” skrivna av Stephen A. Hoeller. För att få någon förståelse för tidskrifternas 
karaktär kommer här exempel på innehåll i några valda nummer av tidningen: 
 

# 1: Gnosticism Ancient & Modern 
Article: Valentinus: A Gnostic for All Seasons by S. A. Hoeller 
# 6: Secret Societies 
Article: Freemasonry and the Hermetic Tradition by R. A. Gilbert 
# 9: Northern Mysteries 
Article: The Controversy of the Occult Reich by J. Roemer 
# 22: Dreams 
Article: The Dream of the Sleeper by R. Algan 
# 33: The Earth 
Introduction: Heaven, Earth, and Us by R. Smoley 

 
Förutom denna korta titelpresentation kommer jag att presentera fyra artiklar varav två essäer 
innehåller noter och litteraturhänvisning, någonting man inte alltid hittar på nyandliga rörelsers 
hemsidor. Alla fyra artiklarna är skrivna av arbetare på tidningen, och medtagna för att få en 
inblick i hur redaktionens världsbild eventuellt ser ut. Dessa nummer valde jag också för att de 
hänger ihop med några ledord i denna uppsats, genus, sexualitet och ondska, men även 
temanummer som berör de andra nygnostiska rörelserna i uppsatsen. 
 
# 48 The Old Religion av Richard Smoley, vars tema är Witches, Wiccans och Neopagans. En 
rörelse som eventuellt kan vara den fortast växande religionen i Amerika idag, menar Smoley, 
med ett medlemsantal beräknat till mellan 200,000 och 500,000. Men att ingen egentligen vet 
eftersom dessa utövare håller sig utom räckhåll för ett fördomsfullt samhälle. Smoley ser 
positiv på paganismen, på deras överflöd av riter och åkallan. En mångfald som ger stort 
utrymme för egna andliga upplevelser och utrymme för fritt skapande. Han skriver: 
 

Paganism is a legitimate religious impulse. To connect with the divine as it 
expresses itself through nature and through the multiplicity of the world, visible 
and invisible, is honourable and necessary; so is reconnecting with the feminine 
aspect of the spirit. But if Neopaganism is to take its place among the great 
religions, it has to come to terms with its own history.121

 
Kritiken handlar om vilken litteratur anhängare till nyhedendomen läst och förklarar sin 
historia med, vilka litterära verk som ligger till grund för dem att se sig som arvingar till den 
Gamla Religionen. Enligt Smoley spelar Gerald Gardners, Margret Murrays, J. J. Bachofen och 
Marija Gimbutas verk avgörande roll för dem, nästan hela artikeln handlar egentligen om hur 
feltolkningar kan föras vidare och inlemmas i dagens rörelser. Smoley stödjer ändå 
nyhedendomens lite snedvridna historieförklaring i motsats till annan tro som: 
                                                 
119 http://www.lumen.org/about_gnosis/links_we_like/links_we_like.html (Utskrift 2004-11-08). 
120 http://www.lumen.org/sample_articles_list/samples.html (Utskrift 2004-11-08). 
121 http://www.lumen.org/intros/intro48.html Sidan 5. (Utskrift 2004-11 -09). 
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… mainstream Christianity, which, obsessed with an elusive chimera known as 
the ”historical Jesus” has come more and more to cut itself off from spiritual 
experience.122

 
# 49 Dissecting the New Age av Jay Kinney är en granskning av New Age-rörelsen, som får 
både ris och ros, där han samtidigt ställer sig frågande till om rörelsen inte har passerat sin topp 
och är på väg utför. Kinney diskuterar New Age-rörelsens rötter, som han anser kommer från 
Spiritismen, Teosofin, Ockultism och New Thought, men skriver samtidigt att rörelsens 
eventuella brist på originalitet inte betyder så mycket. Att allt tal om originalitet egentligen är 
ett överskattat koncept när det handlar om spiritualitet. Det handlar mer om ett fortgående 
överlåtande, av det som är värt att spara. 
 

That the New Age movement has picked up spiritual teaching from the past and 
recast them into the secular language of the late twentieth century (e.g. quantum 
mechanics, UFOs, self-help psychology) is laudible in many ways. … 
Unfortunately, the new vocabularies of our sped-up era have increasingly brief 
lifespans … with the media and the marketplace, … but no movement today is 
immune to the cycle of fashion.123

 
Med tanke på uppsatsen tycker jag att Kinney tar upp två viktiga punkter här, det vill säga -vår 
brist på ett fungerande språk om andlighet/religion och - Internets otroliga snabbhet. De antika 
gnostiska/religiösa skrifterna passar ibland mycket dåligt in i dagens språkliga kontext, och blir 
därför oanvändbara för att de är svåra att förstås av allmänheten. Ett problem New Age har 
kringgått genom anpassning. Och när det gäller den snabba och föränderliga median, som på en 
sekund kan ändra och förändra, skapar det en fragmentering som motverkar andlighetens inre 
syfte att hela, ena och förena. Det som håller välkända nyandliga rörelser som New Age igång, 
är just deras språk- och marknadsanpassning. Till skillnad från relativt okända rörelser som 
nygnosticism, där andlig kommers betraktas som ett problem. Kinney skriver vidare att 
modellen för moderna sociala rörelser kan liknas med en raketlik uppskjutningsbana, det vill 
säga år av iscensättning och isolerat arbete, och sedan en plötslig uppkomst när folk finner och 
samlas kring fenomenet. Men som vid nådd höjdpunkt exploderar i en mångfald av små 
ljus/skott, där alla påstår sig vara autentiska. Ett mönster han även ser i andra och annorlunda 
sociala rörelser och avslutar: 
 

Perhaps in the case of New Age we should speak of ”recurring triumphalism ”, 
given the succession of energy shifts, time shifts, star gates, and other openings that 
just keep on coming. … Armageddon is not so much a historical event as a personal 
bridge to cross. The great archetypal moments of religious history … are always 
with us, as timeless marker of inner growth and challenges to one’s soul.124

 
# 50 Two A.M. in the Garden of Good and Evil av J. Kinney, handlar om moral & etik och om 
den esoteriska traditionens eventuella bidrag för att identifiera en fungerande moral i vår tid. 
Tidigare har religionen stått för de moraliska koderna i vårt samhälle, vad som är rätt och fel 
med påståenden som ”Gud drar oss mot det goda och Satan mot det onda”. Men nu tycks vårt 
moderna och vetenskapsbaserade rike ha vridit den moraliska kompassen mot en form av 
utilitarism, där det goda är någonting som fungerar och det onda lika med ”misslyckade 

                                                 
122 Ibid. 
123 http://www.lumen.org/intros/intro49.html Sid. 2. (Utskrift 2004-11-09). 
124 Ibid. Sidan 4. 
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experiment”. Moral har nästan blivit ett svärord, trots att vi beklagar det moraliska vakuumet 
som uppstått, och vi ryggar nästan tillbaka inför ordet menar Kinney. 
 
Tidigare blev individen dömd för sina synder inför samhället och/eller Gud, men kulturen var 
också ofta blind för orättvisor inpräntade i samhällets vanor och institutioner. Nu tycks en 
motsatt extremism råda, fortsätter han, för idag får kulturen i sig stå till svars inför allehanda 
problem, som exempelvis rasism, sexism, och individens eget ansvar har blivit 
anmärkningsvärt svårfångad. Varför det har blivit så här menar han beror på tekniska framsteg 
och globaliseringen, men även 60-talets nedmontering av en konsensusmoral som rådde i USA 
då. En allmännelig överensstämmelse kring moral och etik som försvann med omoraliska krig, 
droger, förortsuppror och sexuell frigörelse. Naturens helighet förvandlades, skriver han, den 
exploaterades och allt kunde marknadsföras: 
 

Given the focus of this journal, it is worth our while to consider whether the 
mystical and esoteric traditions have a particular contribution to make … Changes 
that occur in one’s subtle centres and one’s physical body can unleash previously 
repressed emotions and desires, … Christian Desert Fathers portrayed this as a 
battle with demons, but I think the struggle is more one of a psychological 
assimilation, one that calls for a withholding of judgment while the accumulated 
traumas, toxins, and complexes are sorting out.125

 
Det utvidgade medvetandegörandet, som utmärker gnosis, gör människan mer uppmärksam på 
sin egen identitets relativitet och, i förlängningen, själva moralen. En form av moraliskt 
utvidgande åt båda hållen. Han vill inte ha den New Age inspirerade beskrivningen av Gott och 
Ont som ett icke-personligt och icke-dömande ”bara är”, där allting är metafysiskt och relativt. 
Inte heller ”förståsigpåarnas” fokuserande på människlig synd, där allt ont handlar om fysisk 
och psykisk svaghet. Kinney’s förslag på en nyintegrering av moral och etik går som sagt via 
gnosis, eftersom den erfarna sanningen vilar inom personen själv. Han föreslår vidare att 
människan skall experimentera sig fram i vardagen genom gråt, skratt, fasta, vila, vara ensam 
och i grupp. Att växa andligt och följa/forma hjärtat leder till ett moraliskt liv, ett liv nära Gud 
och livet självt, menar han. 
 

The advice of others is not worth much if it doesn’t accord with your own deepest 
intuitions.126

 
#17 Beyond Either/Or av J. Kinney är den sista artikeln och kanske den mest diskutabla 
eftersom den berör människans basala drifter. Här för Kinney en diskussion utifrån egna 
erfarenheter, om problematiken med dikotomin mellan kropp och själ, men med fokus på sex. 
Varför det är så svårt att sammanföra sex och religion till en fungerande enhet, frågar han sig. 
Han startar med våra rötter i de monoteistiska religionerna och menar att de moralsystem som 
grundades av dessa religioner, tjänade som en allmän vägledning i ett sken av ordning inom det 
framväxande samhället. Och i intresset av att undvika sexrelaterade problem som faderskap, 
incest och könssjukdomar. En kontroll till ett pris av ”sex som ett problem”, menar han. 
På liknande sätt, skriver han, tryggades och bevarades bokreligionernas kulturer genom den 
kodifiering och institutionalisering som moralsystemet gav. Men nu till priset av att 
människans egna andliga liv förytligades, medan den transcendenta aspekten av 
gudomligheten/Gud framhölls. Han menar att individens egna andliga upplevelser och 

                                                 
125 http://www.lumen.org/intros/intro50.html Sid. 3. (Utskrift 2004-11-09). 
126 Ibid. Sid. 5. 
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deltagande inifrån, blev mindre väsentligt än den av institutionella religionen lagbundna 
utifrånperspektiv. Resultatet blev en djupgående alienation från ens eget inre/högre själv, från 
den gudomliga inre gnistan samt från impulser och instinktiva drifter. 
 

The more that people were encouraged to look to externally-enforced rules for 
guidance, the more they came to distrust their own feelings and desires.127

 
Inom parentes skriver han sen att detta inte alls startade med monoteismen, men att deras starka 
betoning på skriften och lagen avskräckte och motverkade den ”inre rösten”. Med tanke på 
detta kommer det inte som en överraskning, fortsätter han, att de esoteriska traditionerna 
tjänade som försvarare och förkämpar för de förtryckta, precis som det Feminina bevarades 
inom esoteriska läror och myter. Som exempelvis Shekhinah och Sophia. ”I ansiktet på” den 
förhärskande och externorienterade alienationen, uppmuntrade de esoteriska traditionerna 
sökandet efter inre kunskap/gnosis och mysticism. Och enligt vissa teorier var den esoteriska 
kunskapens ena dimension, användandet av och medvetenheten om sexuell energi. Det har till 
och med föreslagits att sådan magi var den hemliga läran inom rörelser som/hos den antika 
gnosticism, Tempel Riddare Orden, alkemisterna till dagens nyhedningar och magiker. Men det 
finns bara klena eller vaga bevis för den här förföriska åsikten, skriver Kinney, och fortsätter: 
 

… but its very persistence suggests a more certain truth: that one doesn’t challenge 
self-alienation and enkindle the Divine within without making peace with one’s 
sexual side. Making that peace can take many forms,128

 
… som asketism eller libertinism, exstatiskt uppgående i Gud eller via sex/magi med mera. 

4.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica (gnosis.org) 
The Gnostic Society129 etablerades 1928 i Amerika av bröderna Pryse, vars syfte med 
organisationen var studier av gnosticism och esoteriska traditioner i västvärlden generellt. 
Sällskapet finns idag på Glendale Avenue i Los Angeles där gratis föreläsningar ges varje 
fredag kväll, oftast hållna av Dr. Stephan Hoeller. Alla förläsningar kan även köpas på 
kassettband. The Gnostic Society är idag ansluten till Ecclecia Gnostica,130 som är den kyrkliga 
församlingen med egna kyrkor och fungerande kyrkoordning i L.A., Portland och Utah. 
Ecclesia Gnostica står även i kontakt med andra gnostiska kyrkor och organisationer. En i 
Frankrike, en i Oklahoma/USA och med Biskop Rosamonde Millers församling i Palo 
Alto/USA. Den sista tillhörde Ecclesia Gnostica/L.A. tidigare, där hon blev prästvigd och 
sedermera invigd i biskopsämbetet av S. Hoeller.131

 
Enligt Hoeller spreds de gnostiska kyrkorna från olika europeiska länder, främst Frankrike och 
England till Haiti och under andra hälften av 1990-talet till USA med immigranter från Haiti.132 
Ecclesia Gnostica är alltså av fransk härkomst. 
                                                 
127 http://www.lumen.org/intros/intro17.html Sid. 2. (Utskrift 2004-11-09). 
128 Ibid. Sid. 3. 
129 http://gnosis.org/gnostsoc/gnostsoc.htm (Utskrift 2005-02-16). 
130 http://www.gnosis.org/~gnosis/ecclesia/ecclesia.htm (Utskrift 2005-02-16). Kyrkoförsamlingen bär på en 

kristen form av gnosticism, med Jesus/Kristus som vår kulturs främsta budbärare av ljuset. På samma webbsida 
finner man också deras definition av gnosticismen i 14 punkter (11-13 är om Jesus). Listan är tagen ur Hoellers 
bok ”Gnosticism” men i den får man också läsa att bara de 10 första punkterna helt och hållet äger auktoritet, då 
inte alla gnostiska traditioner är kristet orienterade. 

131 På sid. 176-77 skriver Hoeller i sin bok ”Gnosticism” att kvinnliga prästämbeten mm. föregicks av Jules Doinel 
i Frankrike redan i slutet av 1800-talet, när den gnostiska kyrkan uppstod igen. 

132 Hoeller (2002) Sid. 178. 
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Ett lättare sätt att nå sällskapet, kyrkoorganisationerna och mycket mer är The Gnosis 
Archive,133 den är utformad så att man kan ha den som startsida för hela gnosis.org. Här finner 
man även deras bibliotek, bokhandel, arkivindex, konstgalleri och föreläsningarna över nätet. 
Det går alltså att sitta hemma i soffan och via Internet lyssna på cirka 200 olika lektioner om 
olika ämnen som berör Gnosticismen. Vill individer ingå i och jobba för Ecclesia Gnostica 
krävs det dock att man är på plats och genomgår en fysisk skolning. De har en traditionell lärare 
-elev utbildning och tror inte på den individuella och ensamma skolningen, som andra 
nätbaserade gnostiska rörelser har. Webbadressen gnosis.org tycks också vara en av den största 
engelsktalande Internetsajten om antik och modern gnosticism, med ett mycket stort utbud av 
texter i ämnet. 
 
De fyra kommande webbtexterna jag har tagit med är skrivna av Stephan A. Hoeller,134 som 
lång tid tillbaka är en praktiserande gnostiker och med sin akademiska skolning skriver utifrån 
sitt inifrånperspektiv. Men framför allt tycks han även vara frontfiguren för gnosis.org. 
 
What Is a Gnostic?135

Det här utdraget är lite intressant, eftersom hänvisningar från olika intressenters håll åberopar 
Hoellers version av vad gnosticism är och hur den ska definieras. ”Bevittnar vi en återupptäckt 
av Gnosticismen?” frågar sig Hoeller i inledningen av artikeln, och svarar lika direkt med ett 
troligt ja! Största delen av artikeln handlar om ett försök att definiera gnosticism, där många 
förklaringsmodeller och tolkningar åker i papperskorgen. För att sedan avslutas med professor 
C. Emerys definition av gnosticism, en avgränsad precisering Hoeller hålla med om och står för. 
Den kommer även med i uppsatsen. Hoeller menar att det är svårare att ge en god definition 
idag än vad det var för bara 100 år sedan, han nämner en D. M. Panton och hans verk 
Gnosticism: The Coming Apostasy som trots sin antipati gav en klarar bild av gnosticismen än 
de man kan hitta idag. Och som exempel på det citerar han en text där ”allt” är gnostiskt, eller 
har blivit påverkat av gnosticismen. Hoeller citerar en Ioan Culianu: 
 

… Not only Gnosis was gnostic, but the Catholic authors were gnostic, the 
Neoplatonic too, Reformation … Communism … Nazism was gnostic, liberalism, 
existentialism and psychoanalysis were gnostic too, modern biology was gnostic, 
Blake, Yeats, Kafka were gnostic … I learned further that science … and 
superstition is gnostic … Hegel … and Marx is gnostic …136

 
Den här listan skapar förvirring, och att försöka ge en klar definition när till och med orden 
gnosticism och gnosis används snartlikt och/eller näst intill utbytbara med varandra i Europa 
skriver Hoeller, är inte lätt. Gnosticism likt Protestantism är ord som har förlorat det mesta av 
sitt innehåll, fortsätter han. De pågående förändringarna, där enkom Kyrkan stod för normerna 
i samhället, var på väg ut och gav plats för nya discipliner att tycka till. Talesmännen som 
tidigare bemött gnosticismen hade oftast bara kommit från dennes motpol, protestanter, 

                                                 
133 http://www.gnosis.com/welcome.html ”The Gnosis Archive” och ”The Gnostic Society” sköts och underhålls 

ihop. ”The Gnosis Archive” finns också upptagen i ”Encyclopedia Britannica” och ”Encarta” (Utskrift 
2005-02-16). 

134 S. A. Hoeller (född 1931 i Ungern) kom till USA 1952, där han under tidigt 70-tal blev docent och sedermera 
chef för ”the Deparment of Compararive Religion” i ”Collage of Oriental Studies”, Los Angeles. Han har också 
arbetat på UCLA samt rest runt i världen och hållit föredrag (även i Sverige). Arbetet som ledare och lärare för 
”Gnostic Society” (LA/USA) intog han 1963, medan det prästerliga ämbetet startade redan 1958. Han är nu 
biskop i ”Ecclesia Gnostica”. För mer info. se http://www.questbooks.net/author.cfm?authornum=14. 

135 http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm (Utskrift 2004-11-09). 
136 http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm Sid. 2. Citat ur Ioan P. Culianus bok ”The Gnostic Revenge: 

Gnosticism and Romantic Literature”. Se not 1/sid. 7 i Hoeller’s text för fullkomliga hänvisningar. 
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katoliker och så vidare. Under 1800- och 1900-talets omvälvande tid gavs det med andra ord 
plats för olika och nya teorier, nya infallsvinklar och synsätt på gnosticismen. Den ökade 
förvirringen kring vad gnosticismen är, delar Hoeller upp i olika kategorier: 
 
A Political Confusion 
En av de mest förvirrade rösterna enligt Hoeller var Eric Voegelin, som menade att alla 
moderna totalitära ideologier som Marxism, Nazism med flera, bar på en andlighet relaterad till 
gnosticismen. Voegelin sa även emot sig själv med att medge gnostikernas syn på jorden som 
en hopplös och icke frälsbar verklighet, kontra Voegelins egen version om gnostikerna som 
hoppfullt engagerade i ett revolutionerande av jordens existens. Engagerande i immanentizing 
the eschaton, genom att omkonstruera samhället till en utopi och himmel på jorden, eftersom 
gnostikerna inte accepterade eskatologin om himmel & helvete. Någon (antik) politisk agenda 
av detta slag finns tydligen inte belagd. 
 
Traditionalist Difficulties 
Från Aldous Huxleys The Perennial Philosophy (1947) kom ett förkunnande om en viss gnosis, 
avhängt gnosticismen själv, som ett urminnes mysterium gömt och nedärvt genom tid och rum 
för en elit. Ur Huxleys tes vidareutvecklade traditionalister som René Guénon och F. Schuon 
ytterligare en idé, om uppdelning av gnostiska författare som falska vs. äkta gnostiker. Hoeller 
menar att den här godtyckliga uppdelningen inte kan tas på allvar, eftersom ingen sann ortodoxi 
fanns på 200- och 300-talet och sålunda ingen heresi heller. 
 
Academic Ambiguities 
Här bemöter Hoeller Richard Smiths påstående att Jung takes the entire dualist myth and 
locates it within the psyche,137 Hoeller menar att Jung betraktade gnostikerna som upptäckare 
av och förlöpare till djuppsykologin. Hoeller skriver vidare att hans studier övertygade honom 
att Jung inte hade som avsikt att lokalisera innehållet av de gnostiska lärorna till enbart psyket. 
 

To say that Gnosticism is ”nothing but” psychology would have horrified Jung, for 
he opposed the concept of ”nothing but. ”138

 
Det som skiljde Jung från tidigare företrädare, var hans tro på att de gnostiska lärorna och 
myterna uppstod i människans själs spirituella upplevelser av gnostisk vishet. Hoeller uppfattar 
Jungs psykologi som ett tillägg, en nyckel till att förstå gnosticismen. Han går även emot andra 
påståenden gjorda av R. Smith, som att kalla Edward Gibbon ”en illvillig lögnare” för hans 
berömmande ord om gnostikerna. Att Gibbon inte delade kyrkofädernas motvilja mot 
gnostikerna gör inte honom till en lögnare. Det och andra påståenden om exempelvis Voltair, 
menar Hoeller förvirrar mer än klargör en bra definition av sann gnosticism. Som svar på den 
förvirring Hoeller uppfattar råda, ger han en 12-punkters presentation på, enligt honom, en bra 
definition av gnosticismen. Hämtat från en bok skriven av Professor Clark Emery. 
 

1) The Gnostics posited an original spiritual unity that came to be split into a plurality. 
2) As a result of the precosmic division the universe was created. This was done by a 

leader possessing inferior spiritual powers and who often resembled the Old Testament 
Jehovah. 

3) A female emanation of God was involved in the cosmic creation (albeit in a much 
positive role than the leader). 

                                                 
137 Robinson (1990)/ R. Smith ”The Modern Relevance of Gnosticism”. Sid. 540-41. 
138 http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm Sid. 4. 
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4) In the cosmos, space and time have a malevolent character and may be personified as 
demonic beings separating man from God. 

5) For man, the universe is a vast prison. He is enslaved both by the physical laws of 
nature and by such moral laws as the Mosaic code. 

6) Mankind may be personified as Adam, who lies in the deep sleep of ignorance, his 
powers of spiritual self-awareness stupefied by materiality. 

7) Within each natural man is an ”inner man”, a fallen spark of the divine substance. 
Since this exists in each man, we have the possibility of awakening from our 
stupefaction. 

8) What effects the awakening is not obedience, faith, or good works, but knowledge. 
9) Before the awakening, men undergo troubled dreams. 
10) Man does not attain the knowledge that awakens him from these dreams by cognition 

but through revelatory experience, and this knowledge is not information but a 
modification of the sensate being. 

11) The awakening (i.e., the salvation) of any individual is a cosmic event. 
12) Since the effort is to restore the wholeness and unify of the Godhead, active rebellion 

against the moral law of the Old Testament is enjoined upon every man.139 
 
C. G. Jung and the Alchemical Renewal140

Nästa nättexts rubrik är talande men handlar också om Hoellers syn på tillvaron och behovet av 
Sophias återkomst. Skriande från djupet av vår världs kaos, kallar vishetskvinnan Sophia ut till 
alkemisterna av vår tid, skriver han på sidan 9, men hur hänger det här ihop med Jung? Essän 
startar med ett förtydligande av vad alkemi egentligen är och handlar om, att denna ”andliga 
konstarts” mål och mening var att transformera alkemisten själv, och inte enkom skapa guld av 
metall. Alkemin har fått sin upprättelse idag, skriver Hoeller, mest tack vare Jung, och hans 
litterära verk om ämnet, som även inbegrep hans egna upplevelser och tolkningar av den 
esoteriska verkligheten. Hoeller: 
 

Jung’s ”first love” among esoteric system was Gnosticism. From the earliest 
days … (to) his death, his dedication to the subject of Gnosticism was relentless. … 
1912, Jung intimated in a letter to Freud that he had an intuition that the essentially 
feminine-toned wisdom of the Gnostics, symbolically called Sophia, was destined to 
re-enter modern Western culture by way of depth-psychology.141

 
Senare konstaterade Jung till vännen Barbara Hanna att ”Jag känner som att jag till slut funnit 
en vänkrets som förstår mig”, i antika gnostiska skrifter som Pistis Sophia. En av de få texter 
som fanns tillhanda då. Problemet för Jung blev att finna en sammanhållande länk mellan antik 
tid och nutid, han fann den senare via medeltidens natural philosophy142 och alkemin fram till 
dagens djuppsykologi, om det omedvetna. Alkemi, som all världens esoteriska läror, handlar 
om att via symbolerna dyka djupt ner i människans psyke, till en ”sanningens verklighet” där 
rationellt tal inte fungerar, för en förening av motsatserna inom en. Att helt enkelt transformera 
individen själv. Hoeller fortsätter: 
 
                                                 
139 http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm Not 6. Sid. 8. Clark Emery, William Blake: The Book of Urizen 

(Coral Gables, Flo.: University of Miami Press. 1966), pp. 13-14. 
140 http://www.gnosis.org/jung_alchemy.htm (Utskrift 2004-11-08). 
141 Ibid. Sid. 1. 
142 I medeltidens naturfilosofi ingick t.ex. kosmologi, astrologi, Kabbala, Hermetism och magi (magia), den sista i 

betydelsen ”magiska visioner om/av naturen … som en levande varelse full av tecken och motsvar, som kan 
tydas och uttolkas” skriver A. Faivre på sidan 110-111 i van den Broeks och Hanegraaffs bok Gnosis and 
Hermeticism. Se även 2.2 i uppsatsen. 
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It is a psychic fact that the opposites arising from the dark matter of the 
birth-agonies of the human soul confront each other in the alchemical vessel of 
spiritual transformation and after many battles, woundings, and indeed deaths, 
ultimately come to unite …143

 
I Hoellers webbtext förekommer även ett antal alkemiska bilder, samt en alkemisk text- och 
bildsvit som Jung utforskade och skrev om. Den kallas Rosarium philosophorum och är ett verk 
från 1500-talet, som innehåller 20 (21 med titelbladet) bilder och inte bara de 10 som nämns här. 
Detta verk beskriver hur det mystikerotiska mötet mellan energierna Sol-Kungen och 
Mån-Drottningen möts i olika faser av sammansmältning, en union av två naturerna som slutar 
i en androgyn Nobel Kejsarinna. Jung kallade detta verk för The Psychology of the 
Transference, där det sista ordet användes av Jung i sin djuppsykolog som synonymt för kärlek. 
Kärlek i rollen som den stora helaren av sorger och skador/kränkningar under livet. Bildsvitens 
djupa engagemang i den psykosexuella unionen resulterar inte, som man kanske kan tro, i en 
nyskapad och livfull androgyn varelse. Unionen slutar i fysisk/jordlig död medan den 
androgyna varelsens själ stiger till ett högre medvetande/himlen. Det andliga resultatet av 
kärleken är ännu inte livsdugligt. Här gäller det att fortsätta processen, låta ”himmelskt dagg 
tvätta kroppen” och låta den återvändande själen/transformerade medvetandet återuppliva den 
döda kroppen till en ny odödlig helhet. 
 
Hoeller menar att Jung genom detta verk har delat med sig av sina unika och praktiska insikter 
om psykologiska mekanismer i kärlek, men även i processen av förening av alltings motsatser, 
känslomässiga, intellektuella, fysiska och metafysiska. En annan viktig källa för Jung var den 
alkemisten Paracelsus, vars kosmogoni påminner om den gnostiska demiurgens fängslande 
värld. Hoeller fortsätter: 
 

With Paracelsus, Jung held that in human life we possess two sources of Gnosis, … 
One of these is Lumen Dei, the light proceeding from the unmanifest Godhead, the 
other is Lumen Naturae, the light hidden in matter and the forces of nature.144

 
Det Gudomliga Ljuset utsänt från Gud kan urskiljas och uppenbaras i mysteriet om 
Inkarnationen, medan ”Naturens Ljus” måste bli förlöst via alkemi innan det kan användas. 
Alkemisten är i stånd att framkalla transformationsprocessen, som själv kan frigöra ljuset 
fångat i den fysiska skapelsen. 
 
Sista stycket i Hoellers essä kallas ”Den Alkemistiska Sophia”, innan cirkeln sluts kring önskan 
om Sophias återkomst via djuppsykologi, gnosticism och alkemins olika andliga traditioner, 
beskriver han dualismen med utgångspunkt från Jungs skrift. I Mysterium Coniunctionis 
summerar Jung innebörden av sina insikter och föreställer sig ett stort psykofysiskt mysterium, 
som de äldre alkemisterna kallade unus mundus (en värld). I botten av alla varelser finns ett 
förhållande vari fysiskhet och andlighet möts i en överskridande förening, och många 
oförklarliga mysterier tycks komma från detta förenade tillstånd. Förhållandet mellan 
motsatserna är den livsmanifesterade/transformerande dualiteten, medan botten/urgrunden är 
själva unus mundus, enheten. Hoeller håller nog med Jung för han skriver ”de återupprepade 
anklagelserna om radikal dualism mot gnostikerna och deras alkemistiska släktingar är alltså 
reducerat till ett missförstånd till slut, med Jungs sista och eventuellt största insikt”. Hoeller 
igen: 
 
                                                 
143 http://www.gnosis.org/jung_alchemy.htm Sid. 3. 
144 Ibid. Sid. 5. 
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The workings of the cosmos, both physical and psychic, are characterized by 
dualism, but this principle is relative to the underlying reality of the unus mundus. 
Dualism and monism are thus revealed not as mutually contradictory and exclusive 
but as complimentary aspects of reality.145

 
Dualism och monism ses som komplementära aspekter av verkligheten, och inte som exklusiva 
och uteslutande motsatser. 
 
The Mystery of Iniquity146

På den här webbsidan återges en essä, publicerad av Hoeller 1999, om temat Ondska. Ett viktigt 
ämne om man ska förstå skillnaden mellan gnosticism och andra religioners syn på ondska, 
orättfärdighet, orättvisa och syndfullhet. Dessa är olika benämningar på samma tema. Hoeller 
menar som sagt att gnosticismen inte är ett radikalt dualistisk system, som zoroastrismen, utan 
en qualified dualism. Det kan snabbt förklaras med att världens ursprung är en mixad skapelse 
av en lägre gud/hantverkare, och jag ska bara kort nämna hans förklaringsmodell på ondskan i 
världen och hos människan. Först vill han avskaffa den självgisslande skam- och skuldbördan 
som pålades människan genom den judiskkristna myten om Adam och Evas brott i paradiset, 
den föder bara mer sorger i längden säger han. Det enda vi kan göra är att mildra och minska 
orättfärdigheterna/ondskan över vilket vi inte har full kontroll, och hade vi haft det skulle all 
orättvisa vara borta vid det här laget. Världen och människan är en mix av både gott och ont, 
skriver Hoeller och menar att som fysiska varelser är vi insatta i en ”ofullkomlig/skev” skapelse. 
All materia/skapelse föds, förändras och dör, och detta medför smärta och sorg. Även 
människans psyke är en del av detta menar han och fortsätter: 
 

Just as it is impossible to exorcise evil from the fabric of creation, so we cannot 
entirely get rid of it in ourselves. … This is why many spiritual traditions teach the 
need for redemption from outside. … Gnostics ancient and modern do not perceive 
liberating gnosis as a do-it-yourself project. We cannot purify or psychoanalyze 
evil away by our own strength.147

 
Den mest favoriserade metoden att bemöta den dualistiska verkligheten av gott och ont, är hos 
gnostikerna att gå via myten. Myten kan framföra och överbringa insikter på ett sätt som inte är 
möjligt via annan kommunikation. Hoeller tillägger också att de äldre myterna behöver 
klargöras i samtidens kontext. De emanationer som utgick från helheten/Pleroma i fallande och 
lägre manifestationer, kallade demiurgoi, blev alienerad från ursprunget och omedveten om 
detta. Vissa av de lägre världs-skapande krafterna blev fyllda av onda tendenser, skriver han, 
blev färgad av egot, arrogans och makthunger. I denna väv existerar också vi, och för 
gnostikerna finns ingen ren naturlig och humanistisk huskur mot ondska. 
 
Andra förklaringsmodeller på ondska som; karma utan ett varför, och/eller; ondska som inte 
betydelsefull eftersom ondska främjar det goda i slutändan. Är en skymf mot alla som har tittat 
ondskan i ögonen skriver Hoeller. Att presentera dessa argument för överlevare från 
exempelvis Holokaust eller Gulag är att förolämpa och förlöjliga dem. För dessa offer finns 
fenomenet ren och skär ondska. Allt annat är bara undvikande och svepskäl. Avslutningsvis 
undrar han över om dagens gnostiker betraktar de gnostiska myterna som metafysiska 

                                                 
145 Ibid. Sid. 8. 
146 http://www.gnosis.org/iniquity.htm (Utskrift 2005-02-16) Av Stephan A. Hoeller. 
147 Ibid. Sid. 6. 
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sanningar eller som mytem,148 som låter oss ana en subtil och mystisk verklighet. Svaret blir att 
vissa tror på detta litterärt, vissa symboliskt och andra i blandad form. Gnosticismen är och har 
alltid varit öppen för egen tolkning, och Hoeller understryker att det är substansen i lärorna som 
är det viktiga och inte den precisa formen. Uppgiften handlar om att befria och lösgöra världen 
och oss själva från ondska/orättvisor. Vi kan och ska resa oss över detta via gnosis, skriver han, 
då kommer vi inte längre rädslas dagliga demoner eller nattlig terror. 
 
Valentinus - A Gnostic for all Seasons149

Sista artikeln av Hoeller ger en kort personbeskrivning av Valentinus samt en lite längre 
tolkning av Valentinus kosmogoni, en kosmogoni som baserar sig på ett enda erkännande. Att 
någonting är fel med konstruktionen av tillvarons existens, och med människligt väsen på 
existentiell nivå. Vi lever i ett system som saknar inneboende integritet och att leva i en absurd 
värd kan bara återtolkas som meningsfullt via självkunskap, gnosis, menar Hoeller. Valentinus 
skuldskifte, från mänsklig synd till själva skapelsedefekten, måste dock ses utifrån honom själv 
skriver Hoeller. Valentinus glasögon är inte de kristnas, utan han ser på skaparen (Jahve) ihop 
med andra gudomligheter som mytem, och så citerar Hoeller ett stycke från ”Gospel av Philip”: 
 

God created man and man created God. So is it in the world. Men make gods and 
they worship their creations. It would be fitting for the gods to worship men.150

 
Hoeller menar att den valentinska läran kan tolkas i psykologiska termer, att de religiösa 
mytemen symboliserar psykologiska omständigheter och inomfysiska krafter i sinnet. Utifrån 
den synvinkeln tolkar Hoeller Valentinus lära på följande sätt: 
 

… because our minds have lost their self-knowledge, we live in a self-created world 
that is lacking in integrity.151

 
Apropå människans ”självskapade värld”, betydde inte kosmos ”värld” utan ”system” för de 
gamla gnostikerna menar Hoeller. Vi behöver inte oroa oss ifall Valentinus förolämpade 
Jehova med att kalla honom demiurg, det viktiga är hur vi agerar som våra egna psykiska 
demiurger med att först skapa och sen befolka ett skevt system. System skapade i image och 
liknelse med våra egna fel och brister. Efter att ha accepterat detta, som enligt honom förklarar 
att både kropp och psyke kan vara korrupta, går Hoeller närmare in på Valentinus lära som 
kallas den ”andliga ekvationen” (kropp och psyke är korrupta men inte anden). ”Vi behöver inte 
bli räddade; vi behöver få bli transformerade av Gnosis”, skriver han och menar att vi varken 
bör eller kan bli räddas från den så kallade medfödda synden eller blind tro i ett skevt och falskt 
system. 
 
Valentinus metoder för att underlätta en sann andlig gnosis var inte begränsad till filosofiska 
doktriner och poetiska mytem, systemet var framför allt ett system av sju sakrament. Som 
skulle underlätta för individerna att komma i kontakt med sin inre gnosis och yttre Ljus. Hoeller 
namnger bara de fem första - dopet, smörjelsen, nattvarden, initieringen av präster och riter för 
                                                 
148 1) I den engelska webbtexten står det Mythologem, som i Hoellers bok Gnosticism (2002) förklaras på sid. 34 & 

40-41 med ”mytologiska teman som undflyr förståelsen av både psykologin och Bibelforskningen” samt ”den 
inneboende eller, … ontologiska sidan av dessa mytologem var alltid närvarande i gnostiska tankar.” 

2) Och på hemsidan http://www.wordinfo.info/L-Gk-myth-words.html ”Ett regelbundet återkommande mönster, 
händelser, eller teman i myter”. 

149 http://www.gnosis.org/valentinus.htm (Utskrift 2004-11-08) Den här sidan och ”What is a Gnostic?” m.fl. 
rekommenderades av http://www.gnosis.org som bra läsning för vad modern gnosticism är och betyder. 

150 http://www.gnosis.org/valentinus.htm Sid. 3. 
151 Ibid. 
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döende. Men fördjupar sig lite i de två sista kallade the bridal chamber och 
redemption/restoration, ungefär ”brudkammaren” och ”förlossningen/återställande”. Den 
första är likt en individuationsrit, ett hopfogande av den fragmenterade individen. Och i modern 
psykologi skulle det kallas att åter bli hel (igen) och fri från dikotomier som; ego-Själv, 
Anima-Animus, kropp-själ, subjekt-objekt. Enligt Hoeller spelade Sofiamyten och riten en 
viktig roll för detta sakrament, vars mål var att inombords bli Hel/En. Och om ”the bridal 
chamber” handlade om en inre förlossning/frälsning, handlar det sista sakramentet om en 
befrielse och förlossning från den korrupta och förvirrade värld av träldom, som vi lever i. 
 

There is every indication that the double sacraments of the bridal chamber and 
redemption caused enormous transformations and brought a great empowerment 
to the lives of the recipients.152

 
Hoellers namn fanns på andra webbsidor, och därför avslutar jag stycket med att citera några 
passande citat ur en intervju i LA Weekly 1999, om Internet. 
 

 (Mullen) You once wrote that the darkest part of the night is always just before 
dawn. 
 (Hoeller) Since Gnosticism was always about the free availability of information 
for people to make up their own minds, the Internet is a very promising 
development. Freedom of thought and the availability of information are part of the 
Gnostic dream come true.153

 

                                                 
152 Ibid. Sid. 7. 
153 http://www.laweekly.com/ink/printme.php?eid=5350 (Utskrift 2004-12-13). 
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5 Ny kunskap, nya myttolkningar 
Förhållande mellan myt och vetenskap, eller mellan det irrationella och det rationella för att 
vara mer precis, kan se ut på olika sätt. I ett profant landskap kan till exempel myter skapa 
problem, om de följer med in i ett vetenskapligt paradigm. Som exempel på det kan 
föreställningen om kosmos och rymden som kall, öde, svart, tom och död, liknas med en 
alienerande mardröm utan hopp, mening och mål med livet på jorden. Likt en nihilistisk version 
av en verklighet utan ett Pleroma, där myten dog ut och lämnade människorna rotlösa/mytlösa. 
Detta synsätt är kanske den allmänt rådande föreställningen i den sekulariserade västvärlden 
idag, trots forskarvärldens alltmer komplexa beskrivningar om verkligheten och universum. 
Men för dagens forskare inom till exempel kvantmekanik, fysik, astronomi och 
hjärnforskningen, ter sig inte den fysiska världen lika oorganisk, död, ordnad och/eller 
mekanisk som tidigare. Och om allmänheten ska kunna förstå de senaste forskningsrönen måste 
det nog till en återkoppling med Mythos, menar jag, eftersom mytens berättarform tar oss förbi 
det realistiska och strikt logiska.154 En återkoppling till en ogripbar och djupare verklighet, som 
har med människans psyke att göra. 
 
I det religiösa landskapet däremot, råder ett annat förhållande mellan myten och vetenskapen. 
Eller Mythos & Logos om man så vill. En relation till den andliga/metafysiska verkligheten, 
som myterna beskriver, lever i allra högsta grad med en religiös/magisk föreställningsvärld. På 
gott och ont för likväl som en profan myt kan bli till en mardröm, kan en religiös myt skapa 
fundamentalism i brist på verklighetsanknytning. Den fysiska verkligheten är ju hela tiden 
föränderlig, och ska en kollektiv myt av religiös karaktär överleva och kunna verka läkande på 
ett psykiskt plan måste den kunna förankras i vardagen. Historiskt bundna myter kan därför få 
problem med tiden, då den tidens ideal, moral och etik färgat av sig på de religiösa skrifterna 
om de tolkas bokstavstroget. Det blir en krock mellan statisk religiös tro, och föränderliga 
vetenskaplig fakta. Med uppkommande problem som sedan ofta projiceras på den Andre som 
annorlunda eller udda, oftast kring människors sexuella läggning, kön, fysiskt/psykiskt 
handikappad. 
 
För att komma tillbaka till gnosticismen och deras syn på relationen mellan den andliga 
verkligheten och den fysiska världen, mellan Mythos & Logos som kan liknas vid Platons 
grotta. Ungefär: där Mythos icke-fysiska verklighet bara upplevs som skuggor av människor 
bundna till en fysisk och sinnesbaserade logisk/Logos verklighet/grotta. Människor som med 
ryggen vänd mot öppningen mot den verkligare världen, som skapar dessa skuggor, inte logiskt 
förstår det vi bara anar som skuggspel på en grottvägg. 
 
Utifrån mitt material tycks den icke-fysiska andevärlden fortfarande vara mer verklig för 
många gnostiker, än den fysiska som vi upplever rent rationellt, än idag. Eftersom den fysiska 
verkligheten, i motsats till den icke-fysiska, inte är evig utan evigt föränderlig. Den här synen 
krockar därför inte med vetenskapen och nya forskningsrön, de tävlar inte om samma utrymme 
och kan därför förenas av en esoteriskt inriktad individ. Ofta handlar det mer om att förstå den 
andliga världen genom resor i den egna fysiska kroppen, in mot det eviga inom människan som 
är en del av andevärlden. En resa som kan te sig både fysiskt och/eller psykiskt, för att nå 
bortanför det och in i den gudomliga och eviga världen full av kunskap. En kunskap de 
fortfarande menar är en individuell insikt/vetskap som inte handlar om bara tro. 
 

                                                 
154 Ett exempel inom kvantfysiken, är upptäckten av en tudelad atoms fortsatta sammanband med varandra. Trots 

medvetet riktad påverkan på enbart den ena hälften, rörde sig även den andra hälften utan yttre påverkan. 
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Stämmer den esoteriska traditionen på dem och deras relation till den inre verkligheten och den 
yttre världen? Det har jag försök greppa genom att delat upp dem och deras textmaterial om 
ämnena: Teknik & Vetenskap, Identitet & Genus samt Mörkret & Ondskan. Som avslutas med 
en egen liten analys om modern gnosticism utifrån dessa rörelser. 

5.1 Teknik och Vetenskap 

5.1.1 Gnostics & The Social Revolution 
Den mest politiskt inriktade rörelsen i uppsatsen strävar efter lika mycket förändring i det yttre 
som i det inre, de skiljer alltså inte på behovet av en fysiskt/materiellt fungerande värld som en 
själsligt/spirituellt fungerande människa. Enkelt kan man förklara deras inställning till 
teknik/vetenskap och handhavandet av den med dessa två citat: 
 

… technology without wisdom leads to collective disaster … the Industrialized 
World - must learn conservation.155

 
De vill att vi människor använder teknologin och kunskapen med vishet och måtta, men det 
handlar också om en tro på att de andliga krafterna evolutionistiskt utvecklats och nu börjat 
manifestera sig på jorden. De tror alltså på en förening av Ande och Materia, kallad
”Pan-Psychic Materialism”, och ett harmoniskt förhållande mellan alla kulturers ”Religion, 
Vetenskap och Teknologi”.156 De är samtidigt medvetna om skillnaderna mellan antik och 
modern gnosticism, men menar att ”traditionalisternas”157 definition av sann vs. falsk 
gnosticism bekvämt upprätthåller folks apatiska och egoistiska misströstande attityd. En 
egocentrisk defaitism som passar bra i ett kapitalistiskt samhälle utan samvete, som samtidigt 
visar upp en illusion av mening och mål. Dessa individer måste vara mycket tjockhudade av att 
först se lidandet och sen ignorera det, skriver de. De menar att den traditionella gnosticismen är 
en form av ”religiös fundamentalism” som de uttrycker det, med antika teser som - ett 
ondskefullt universum, - asketism som enda vägen till gnosis, och - enbart antika gnostiska 
skrifters validitet, har historisk bärighet. Men att: 
 

Carried to its logical conclusion, such a Gnosticism rejects as non-beneficial the 
knowledge of science & technology - as well as participation in political & social 
movement that attempt to alleviate pain & oppression.158

 
Läsarna uppmuntras sen att rata traditionalisternas trångsynta och arkaiska synsätt, till förmån 
för sann befrielse från den gamla tidens era av dominans och girighet som dagens politik står 
för. 

5.1.2 Luminist League & The Church of Gnostic Luminism 
Rörelsens inställning till universum och materia är enbart positivt. Den revolutionära 
omvandlingen handlar egentligen om ett evolutionärt förvandlande av vårt medvetande, till 
varje pris. Ett pris som kan kosta de oupplysta deras liv.159 Utifrån den utgångspunkten ser de 

                                                 
155 http://www.gnostics.com/editorials-2001.html Sid. 1 & 2 .  (Utskrift 2004-10-19). 
156 http://www.gnostics.com/editorials-98.html Sid. 5. (Utskrift 2004-10-19). 
157 Vem som har myntat begreppet ”Traditionalisterna” vet jag inte, men hos ovan nämnda grupp och i texter 

skrivna av Hoeller vill de inte förknippas med Traditionalister som René Guénon och Frithjof Schuon. 
Personer, ofta akademiker och/eller marknadsentreprenörer menar GP, som drar radikal linje mellan vad de 
anser var sann respektive falsk gnosticism. För mer info se: http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm sidan 3. 

158 http://www.gnostics.com/editorials-2004.html Sid. 3. (Utskrift 2004-10-19). 
159 http://www.luminist.org/church/6.htm Sid. 7. 
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all vetenskap som användbar och bra, om den fyller deras syfte att evolutionistiskt förvandla 
människorna till en mer upplyst mänsklighet i framtiden. De menar också att de ”universella 
sanningar” speglats fragmentariskt i all vetenskap genom tiderna, samt att dagens Internet är en 
förberedande förelöpare till morgondagens teknologi vi inte kan föreställa oss idag. Ett 
informations- och kommunikationssystem som kommer att koppla ihop alla individers 
medvetande på jorden, såväl fysiskt som psykiskt. 
 

These combined consciousness technologies constitute a ”macroscope”, an 
instrument that 21st century science may find to be as vital as the microscope was 
to the biologist of the 19th century, or the telescope to the astronomers of the 
18th.160

 
Media idag är/kan vara tankekontroll och hjärntvätt, enligt Gowin, och samtidigt är Internet 
fröet till morgondagens ”fantastiska” teknologi som inkluderar alla människor skriver han. Men 
samtidigt som Gowin förespråkar total frihet har alla framtida individer ansvaret att 
följa ”systemet”, om de inte ska störa den kosmiska harmonin och begå en ”kriminell handling”. 
Trots en god intention för social rättvisa och en strävan efter mänskliga rättigheter, faller de 
oupplysta bort genom (r)evolutionen för att konsensus ska råda hos de nya världsmedborgarna. 
Där medborgarna med telepatiska förmågor kopplat till den nya teknologin, framstår som en ny 
förening av ande och materia. 

5.1.3 Lumen Foundation & GNOSIS 
När det gäller ämnet teknik och vetenskap hänvisar jag till The Gnostic Society. Artiklarna i 
magasinet GNOSIS innehöll få nummer om teknik och forskning och de få som fanns var 
skrivna av S. Hoeller. En gemensam syn råder alltså mellan redaktionen på tidningen och det 
Gnostiska Sällskapets språkrör. Det fanns dock andra funderingar rörande vårt moderna 
samhälle, med ämnen som moral, New Age och fysisk spiritualitet, vilket kan sammanställas 
till - västerlandets civilisation som en egocentrerad och andligt omogen kultur. De beskriver att 
vårt progressiva ”vetenskapsrike” har tappat bort både helhetssynen och heligheten av livet på 
jorden, och att det ”naturliga” har blivit en marknadsplats för vinstdrivande nischer/intressen. 
Etik och moral har blivit en handelsvara i denna illusionistiska jakt på inre kontroll via yttre 
makt, en ”modern” kulturs levnadssätt som bara fortsätter att förgifta naturen och livet i den. 

5.1.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica 
Det tycks råda en form av ambivalens kring frågan om vetenskaplig kontra andlig utveckling 
hos S. Hoeller.161 När det gäller datorerna intåg i våra hem ser han Internet som en lovande 
frihetsutveckling för våra tankar och utbyte av information, men oroas samtidigt över den 
snabba informationserans bufféliknande kvalitet att själv ta för sig av, utan tillgång på expertis. 
Lättheten till den virtuella informationsmassan kan leda till en viss kognitiv arrogans, en 
egoistisk anda som redan är välutvecklad i vår kultur. Okunniga sökare behöver insiktsfulla 
lärare för att integreras i den rådande traditionen, oavsett vilken tradition eleven tillhör, för att 
slippa/undgå den illusionistiska ytan/dataskärmen. Och till missbrukarna av denna 
informationsteknologi säger han: 
 

It seems that often the more information we amass, the less real our lives 
become. … we frequently forget that there is another kind of knowledge possible, … 

                                                 
160 http://www.luminist.org/church/1.htm Sid. 3. 
161 S. Hoeller är ledaren för Ecclesia Gnostica men bara en av frontfigurerna för det Gnostiska Sällskapet, trots det 

väljer jag av tillgång på material låta Hoellers röst höras då han känns som språkröret för hela rörelsen. 
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gnosis has seldom offered facts or even theories; it has always offered 
experience.162

 
Tekniska utvecklingar är på gott och ont beroende på människans sätt att hantera dessa 
uppfinningar menar Hoeller, och filosoferar vidare över människans ignorans genom tiderna. 
Historiskt ser han paralleller mellan ”Pax Romana” & ”Pax Americana”. Båda perioderna ståtar 
med obeveklig materiell utveckling och stora marknader, likväl övermättade av grymhet, 
farhågor och sorger skriver han. Då som nu är det en multikulturell, grandios och nihilistisk 
anda som pekar mot en upplösning av kulturen. Då föll myllret av gudar från den gamla världen 
ur tiden, nu ser vi slutet av vår tids gudar som ”politiska ideologier, naturvetenskap, sociologi, 
medicinbaserad psykologi mm.”, byggda på en rationalistisk humanism från Upplysningstidens 
ordning. Han skriver: 
 

New doubts are eroding the secular faith of the last three hundred years. Nature, 
once viewed as inherently orderly, … Human history, also, … is (now) being seen 
as a force unto itself not amenable to dictates of human reason and purposes.163

 
Den av Gud givna ordningen är enligt Hoeller i upplösning på grund av uppkomsten av 
kaosteorin, från principen av förutsägbarhet till principen om slumpvishet. De här dramatiska 
förändringarna inom olika vetenskaper påverkar också den kulturella grund vi står på, vilket 
syns i dekonstruktionen av/i naturvetenskap, samhällsvetenskap och konstnärliga uttryck som 
litteratur. Resultatet blir en disrespekt för vårt traditionella arvegods, och så fortsätter han: 
 

An ancient Gnostic would probably find chaos theory an exciting piece of news, 
since it suggests a look at reality similar to the Gnostic worldview. … underneath 
the veneer of unchanging order and causal progression the cosmos is chaotic and 
random.164

 
Men trots den underliggande kaotiska verkligheten i kvantfysiken, säger han sig vara en man av 
optimism eftersom han håller den implicita verkligheten som mer verklig än den explicita. Det 
inneslutna och transcendenta elementet som bildar underlaget till både våra skenbara naturlagar 
och kvantfysikens kaos. Ett tillstånd man inte kan nå eller begripa med vetenskapliga metoder 
som matematik och kausalitet, menar han. Det kan bara nås via ett förändrat 
medvetandetillstånd. Hoeller ställer sig med andra ord utanför dagens vetenskapliga 
diskussioner om universums pågående upplösning, som utvidgning till ett tommare och 
ödsligare universum eller ett nytt Big Bang via implosion. Hoeller menar att det postmoderna 
samhällets insikter om vår övertro och övermod kring vetenskap och humanism, ”the gospel of 
human progress”, kan leda till mindre ignorans och arrogans i framtiden. 

5.2 Identitet och Genus 

5.2.1 Gnostics & The Social Revolution 
Denna nygnostiska rörelse är skapad av medlemmar ur ett kollektiv bildat i Oregon/USA 1967, 
varav flera medlemmar nu gått vidare till Wiccarörelsen. Dessa nygnostiker har också en 
mycket positiv inställning till det feminina och kvinnor generellt, vilket syns i webbtexter om 
kvinnliga demonstranter i Palestina samt om kvinnoförtryck i Afghanistan. Deras gudavärld, 

                                                 
162 Hoeller (2002) Sid. 216. 
163 Ibid. Sid. 206. 
164 Ibid. Sid. 208. 
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gärna beskrivet i egyptisk-hellenistisk språkbruk, består av sju ursprungliga och androgyna 
eller bisexuella ”Odödliga Varelser”. Den är även nära besläktad med den kristna 
gnosticismens panteon skriver de. Ännu mer intressant är kanske hur de lyfter fram och hyllar 
en mans passionerade och kvinnliga sida, det vill säga Zapatistledaren Marcos i Mexico, om än 
med politiskt färgad andlighet. 
 

… the enigmatic figure of Marcos. Hidden behind the typical Zapatista ”ski-mask”, 
his intense, dark eyes penetrating, … the image of Marcos is quite compelling. 
There is the hint of Animus here, of sexual intensity and political fervour - not at all 
unlike the charisma of Che Guevara and Eva Peron - and therein lies the real 
danger.165

 
Det här är den enda texten i hela uppsatsmaterialet som direkt hänvisar till en man (förutom 
antika gnostiska texter om Jesus/Kristus), som visar en stark emotionell sida av den 
nygnostiska rörelsen oavsett kön. Mycket stor del av texten handlar annars om ett revolterande 
mot förhärskande dogmer och förtryck, där ordet Fundamentalism används som ett skällsord 
och riktar sig mot förtryck av både kvinnor, män, kulturer med mera. Social uppdelning av 
könsrollerna statueras aldrig, eftersom människans olika förhållanden befrias genom gnosis. 
Gnosis är det levande ljuset som förändrar och befriar oss från fastlåsande roller och mönster. 
Deras definition av Gnosis är: 
 

… the cyclical & evolutionary revelation of Unified Awareness through human 
understanding, outwardly manifesting as an enhanced expression of creativity. … 
release of the Self (deamon) through a process of ritual devotion & scientific 
illumination. … LOVE ALIGNED WITH WILL.166

 
Deras positiva inställning till både manligt och kvinnligt, samt människans passionerade 
energier, tycks vara en väl integrerad sida av rörelsens identitet. Deras panteon består av ett 
stort antal gudar och gudinnor, men mest feminina krafter faktiskt. Till denna öppenhet kring 
frågor rörande genus, tillkommer också en identifikation med den cykliska och evolutionistiska 
synen på andlighet samt accepterandet av Mayakalenderns ”Skifte” 2012. 

5.2.2 Luminist League & Church of Gnostic Luminism 
Här förs inga direkta diskussioner kring ämnet genus, både bildspråket och texterna talar mer i 
termer av ”kamrat”(citizenship/all life/everybody och s/he) oberoende av ”ras, klass och kön”. 
De hänvisar till både manliga och kvinnliga förebilder vars attityder överensstämmer med deras 
politiska och andliga agenda. Här handlar det mer om en speciell nyandlig identitet och en 
längtan efter en nydanande mänsklig identitet, befriad från hierarkisk kontroll och styrning från 
stat, kyrka, storbolag samt inre alienation/omedvetenhet. Medlemmarna av ”Church of Gnostic 
Luminism” anser sig också ha ett gudomligt uppdrag, att på alla sätt hjälpa och påskynda den 
sociala (r)evolutionen och det mänskliga uppvaknandet. 
 

No action, word, or thought, however slight, is wasted; in every case it either aids 
or impedes the work. … You are either a part of the solution, or a part of the 
problem. It will be our challenge, and our delight, to ensure that our every moment 
of consciousness is consecrated to the Great Work to which we are committed.167

 
                                                 
165 http://www.gnostics.com/editorials-2001.html Sid. 6. 
166 http://www.gnostics.com/editorials-2004.html Sid. 4. 
167 http://www.luminist.org/church/6.htm Sid. 6.
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Till deras kollektiva identitet av att vara ”hjälpare/räddare i nöden”, oberoende av kön, 
tillkommer en livsstil nära besläktad med icke-dualistisk New Age anser jag. Med det menar 
jag allt tal om total självkontroll och eget ansvar, om världen och mänskligheten ska kunna 
räddas. En form av humorlös allvarlighet och individuellt självförgudande ansvar, där behovet 
av hjälp från det gudomliga knappast nämns och/eller räknas med. En form av religiös/andlig 
identitet fast förankrad i ett linjärt och historiskt tänkande, eftersom ”the Great Work” är en del 
av den gudomliga planen för jorden och dess innevånare. Och som dessa medlemmar tycks 
deltar i, likt en mission. 

5.2.3 Lumen Foundation & GNOSIS 
Organisationens grundare Jay Kinney närmar sig ämnet människan identitet, som kropp & själ, 
sexualitet & andlighet, från flera håll. Dels utifrån människans individuella existens som 
föränderlig, dels om människan som en kollektiv varelse satt i en relativ fix kontext. Belyst med 
hans egen esoteriska orientering, i en exoterisk värld. Jag ska inte fördjupa mig i hans 
diskussion om monoteismens kontrollmekanismer med tabun och omoral, men priset blev som 
han uttrycker det - ”sex som ett problem” och fortsätter: 
 

… people’s spiritual lives were increasingly externalized and the transcendent 
aspects of the Divine were emphasized.168

 
Det här resulterade i en djupgående alienation från ens Själv och ens intuition kopplad till det 
högre självet/den gudomliga gnistan inom en, och drifterna, menar han. En alienation han själv 
erfor under en period av askes i ungdomen, som han senare kom över med insikten om att 
gnosis innebär förening av alla ens inre sidor. Det Kinney menar är att de esoteriska 
traditionernas bevarande och försvarande av det Feminina, är en oundviklig del av inre kunskap 
och mysticism. Och att den exoteriska dikotomin mellan kvinna/man, kropp/själ, 
fysiskt/spirituellt, bara leder till ökad själv-alienation. En egen skapad alienation som man 
måste utmana om man vill skapa inre fred, och få möta det Gudomliga. 

5.2.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica 
S. Hoeller är ingen vän av feminismens inkluderande av Sophia bland andra gudinnor, eller 
Sophia som del av nyandlighetens Gaia/Moder Jord-hypotes, eftersom den gnostiska 
gudavärlden existerar bortom den materiella verkligheten. Hoeller skriver: 
 

Sophia is a totally spiritual being, quite unrelated to the earth goddesses and lunar 
feminine deities of pagan religions.169

 
Just på grund av detta har hon också ”väldigt lite gemensamt med den sexualiserade och 
politiserade bilden … som den visar sig i feminist- och New Age-källorna” fortsätter han. För 
könstillhörigheten var aldrig ett viktigt eller ett djupgående kännetecken för de mytologiska 
figurerna, speciellt inte för de gnostiska mytologiska figurerna. Hoeller igen: 
 

Androgynous, genderless, and gender-changing features are frequent in the 
shape-shifting world of Gnostic mythic beings. … Today, as before, Sophia remains 
the great prototype of our exiled and alienated human condition.170

 

                                                 
168 http://www.lumen.org/intros/intro17.html Sid. 2. 
169 Hoeller Sid. 52. (2002). 
170 Ibid. Sid. 53. 
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Som vi ser handlar Sophia mycket mer om identitet än om genus, och den gnostiska identiteten 
handlar om en sinnestämning samlad kring existentiellt filosoferande om och kring människans 
predikament. Med gudinnan som både en ”fallen Achamoth”, som motsvarar vårt lägre jag, och 
den ”uppstigna Sophia”, som är vårt högre jag, kallar nu på sina barn/gnistor i hopp och glädje. 
Sophia representerar både vår alienation och den gudomliga anden/gudagnistan. Det är bara 
vägen tillbaka till gnistan/Sophia som kan vara ett problem. Den feminina Sophia 
mytos-entiteten, i/utom oss, värderas lika högt som den maskulina Kristus logos-entiteten, och 
psykologiskt liknar Hoeller Sophia med Självet. För dessa gnostiker är den metafysiska 
verkligheten en tidlös realitet, lika verkliga som de upplevda uppenbarelserna via gnosis. Eller 
som Hoeller uttrycker det: 
 

Insights into the development (individuation) of the individual psyche, into 
sociological issues (including the elevation and emancipation of women in society), 
and into theological and metaphysical ideas can be derived from the Sophianic 
myth.171

 

5.3 Mörkret eller Ondskan 

5.3.1 Gnostic & The Social Revolution 
Dessa moderna gnostiker anser inte att världen i sig är ond, utan att ondskan vilar i människors 
okunskap, ignorans och egots problematik. 
 

It is the ego’s obsessive Identification with rationalism (out of fear for its own 
mortal survival) that causes both emotional and spiritual problems, resulting in 
alienation and destructive tendencies.172

 
Utifrån grundproblemet med människans egoism och okunskap, manifesterar sig detta ”onda” i 
framför allt system som kapitalism, materialism och fundamentalismen. Till det sista tillhör 
också den judisk-kristna patriarkala religionen som Yahweh/Jehova fått representera i 
västvärlden, menar de, men som för dem omtolkats till en illusionistisk makt/kraft de 
kallar ”dödligt ego-sinne”. Arkonternas yttre kontroll och makt har avdemoniserats och 
psykologiserats till mänskliga energier. De anser också att avgränsningar, uppdelningar och 
hierarkier är en del av problemet/det onda i världen. Ett annat exempel om ondska handlar om 
talet 666,173 som fått/får många att tänka på Djävulen, men som de omtolkar till Kejsaren Nero 
i det Romerska Riket. Denna tolkning är hämtat från talmystiken, som under antiken var ett sätt 
att maskera meddelanden hos dåtidens förtryckta grupperingar. Ett yttre förtryck de liknar med 
dagens förtryck genom ”den imperialistiska kapitalismen”. Ondska för dem handlar om hur vi 
förstår och använder de fysiska och metafysiska krafterna, och om de energier som uppstår i 
mötet dem emellan. 

5.3.2 Luminist League 
Luminist League tänker lite i samma anda, men här används ett annat språkbruk. All form av 
människokontrollerande tvångsstyren som Stat, Kyrka, storbolag, media, amerikansk 
imperialism, falska trossatser/läror som fördunklar och förslavar samt förnuftsidealet, kan 
vara/är av ondo för dem. Ondskan i världen utgår främst från dessa krafter, med våld och 

                                                 
171 Ibid. Sid. 45. 
172 http://www.gnostics.com/review4-99.html Sid. 3. (Utskrift 2004-11-22). 
173 http://www.gnostics.com/essays-99.html (Utskrift 2004-11-20). 
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förtryck, på grund av egots vilja till mer. Likt ovan nämnda vänder de sig också emot alla 
begränsningar och dogmer som stryper mänskliga rättigheter och solidarisk empati. Rörelsen 
riktar sig mycket utåt, mot yttre frihetsberövande och fördummande. Och för att citera Luminist 
League anser de att lösningen på dessa förmörkande aspekter, sker genom att ”överlämna ens 
ego till det gudomliga”. 

5.3.3 Lumen Foundation & GNOSIS 
Lumen Foundation pekar inte direkt ut någon eller något manifesterat som orsaker till ondska i 
världen, utan för en diskussion om moral och etik. J. Kinney anser till exempel att den 
sekulariserade kulturen verkar i ett vakuum, där ”det onda” tolkas som samhällets misslyckade 
experiment som sexism, rasism etc. Den äldre västliga kulturens ondska, projicerad på och 
personifierad i Djävulen, har försvunnit och 1900-talets stora krig och diktaturer har avtrubbat 
människan menar han. Alla våra ”små” övertramp mot lag och moral tycks obetydliga i ljuset 
av tidigare ondska. Men summan av alla överträdelser ödelägger människans psyke och 
människans ackumulerade trauman, där gifter och komplex är så att säga själva ondskan. 
Kinney vänder sig även emot New Age-rörelsens tolkning av ondska som någonting relativt, 
samt andra föreställningar som att ondskans uppkomst beror på människans fysiska/psykiska 
svagheter. Lösningen på problemen handlar om självinsikt, en självinsikt som sedermera kan 
identifiera och skapa en ny fungerande moral. 

5.3.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica 
The Gnostic Society förklaring om ondska skiljer sig också från de två första, enligt S. Hoeller, 
men utifrån ett mycket mer gnostiskt förhållningssätt än Lumen Foundation. Människan är en 
mix av gott och ont, eftersom vi är en del av samma skapelse/manifestation som världen. Som 
en del av den fysiska och biologiska naturens inneboende möjlighet till smärta, elände och 
rädsla, är vi inte förmögna att fördriva det onda i livet. Ondska/Ignorans ligger, enligt Hoeller, 
nedärvt i materian. Det enda vi kan göra är att lära oss urskilja och dela gott från ont, ljus från 
mörker. The Gnostic Society använder äldre skrifter och de gnostiska lärorna talar om ondskan 
som en realitet, en kraft/makt som är fundamentalt närvarande i skapelsen. Men trots detta bör 
vi inte avhålla oss från att bekämpa ondskan i olika former eftersom det är en självklarhet för 
dem/honom. Hoeller har likt de andra en negativ syn på samtidens dyrkan av pengar, hälsa och 
ungdomlighet, byggda på konsumtionspolitik och njutningslystnad. Att se på världen som 
enbart fysisk, och det metafysiska/övernaturliga som en metafor, är en ensidig och snedvriden 
inställning. Den sekulära frälsningen fungerar helt enkelt inte enligt Hoeller, och så citerar han 
Nikolay Berdyaev som han anser bär på släktskap med gnosticismen: 
 

”The natural world, society, the state, the nation and the rest are partial, and their 
claim to totality is an enslaving lie, which is born of the idolatry of men.”174

 
När det gäller gnosticismens antipati mot Gamla Testamentets Gud, ofta kallad Demiurgen, 
menar han att den antipatin leder tillbaka till gnosticismens konfrontation med den 
monoteistiska kontexten. Det vill säga, det dualistiska synsättets problem med den 
monoteistiska tolkningen av världen. Avslutningsvis bemöter han de rörelser som tror på en 
lösning av ondskans/mörkrets problematik med att skapa en utopisk verklighet här på jorden, 
med orden: 
 

To think, however, that any physical means will ever completely eliminate all evils 
and suffering is folly.175

                                                 
174 Hoeller (2002) Sid. 79. 
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6 Diskussion och slutsats 

6.1 Det moderna samhällets inverkan på rörelserna 
I början av uppsatsen beskrevs de antika rörelserna som motståndare till mainstream samhället, 
en beskrivning man kan applicera på dagens rörelser också. Men hur ser motståndet ut idag? På 
det inre planet skiljer sig nog inte de moderna gnostikerna så mycket från tidigare gnostiker, 
eftersom de fortfarande inriktar sig på en större medvetenhet genom integrering av det 
omedvetna. På det yttre planet däremot ser det annorlunda ut, då kunskapen om världen och 
människan har förändrats. Enligt vissa forskare var det ursprungligen upproret riktat mot guden 
Yahweh/Demiurgen och dess skapelse, det vill säga den materiella och fysiskt fängslande 
världen människorna var fångna i. Dagens gnostiker däremot menar att det egentligen handlade 
om ett motstånd mot ett patriarkalt och monoteistiskt tankesystem, ett icke-fungerande 
trossystem och inte världen i sig. Idag har vi tre stora monoteistiska och patriarkala trossystem 
som gnostikerna fortsätter med sin misstro mot, men riktar sin kritik mestadels mot den egna 
kontexten. Alltså den patriarkal och fundamentalistiska kristendomen i väst, den form som 
exoteriskt projicerar mörkret eller ondskan på den Andre i ord av djävul eller terrorist. Bortsett 
från den religiösa problematiken menar Hoeller att även den sekulära, optimistiska, 
rationalistiska och progressiva samhällsordningen är i upplösning. Han tror att våra politiska 
ideologier, traditionella vetenskaper och läkarvård med mera, börjar förlora sina roller som 
ordningsskapande system. Hit hör också att vi slutat tro på universum som gudomligt ordnad, 
samt kvantfysikens teorier om materians atom och partikelvärld som kaotisk och slumpartad. 
 
De andra rörelserna är nog inne på samma tankegångar, då de kritiserar samma system, men 
vänder sig även mot system som Stat & Kyrka, kapitalism, konservatism, materialism med 
mera. Och menar att alla dessa illusionistiska system, fängslar och fördummar människor mer 
än hjälper. Generellt vill ju människan skapa ordning, hitta yttre system/lagar som skänker 
trygghet och stabilitet i nuet och framtiden. Men när system faller samman, av olika skäl, och 
upphör att fungera i folks medvetande infinner sig en känsla av kaos och uppgivenhet. Det är 
väl det som gnostikerna försöker påpeka, att vår kultur håller på att falla samman om vi 
fortsätter i samma spår. Precis som Romarriket gjorde. När det gäller själva materian går alla 
fyra rörelser emot den profana tolkningen av världen som mekanisk och/eller själlös, men 
kritiken handlar inte bara om samhälles avfärdande av det paranormala/transcendenta utan om 
förlusten av ett mytiskt språk också. Ett mytiskt och symboliskt språk som berättar om 
människosjälens djupaste skikt. Detta är en förlust som har skapat onödiga rädslor och kaos, 
menar de. Den nygnostiska kritiken mot det västerländska samhället handlar alltså framför allt 
om olika tankesystem, och inte mot materian/kroppen i sig för den bara är. Samt förlusten av ett 
mytiskt språk om världen utom och livets komplex inom människan, inre problem som 
manifesterar sig i yttre icke-fungerande system. 
 
Trots gnostikernas problem med de exoteriska trossystemen och den rationalistiska/profana 
verklighetstolkningen och förlusten av mytiskt språkbruk och heligheten, tolkas andra aspekter 
i vår postmoderna värld positivt. Det handlar till exempel om evolutionsteorin. En 
utvecklingsteori de första två rörelserna har sammanfogat med vad de kallar ”psykets 
evolution”, med hänvisningar till Mayakalendern och år 2012. Denna evolution kommer enligt 
Luminist League att utmynna i telepatiskt utvecklade människor, verkandes på en paradisisk 
och gudomligt ”ljus” jord utan mörker och ondska. De har med detta ställningstagande 
utvecklat en egen form av nygnosticism, troligen färgad av den monoteistiska tron på 
                                                 
175 Ibid. 
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världen/jorden som Guds goda skapelse. En föreställning jag tror att de andra rörelserna reagera 
negativt på, för utopiska visioner av detta slag har jag inte hittat hos vare sig Lumen Foundation 
eller Gnostic Society. Speciellt inte hos The Gnostic Society som har behållit den dualistiska 
tolkningen av materian, även om världen numera ses som en mix av ljus och mörker. 
 
Modern gnosticism existerar också inom ramen för ny media/teknik, och Internets 
själv/skapande värld har verkligen öppnat upp en rörelsefrihet för dessa minoritetsrörelser. Med 
sitt enkla sätt att sprida texter (skrifter) och samla intressenter (proselyter). Kanske kan Internet 
även leda till större religiös mångfald och/eller större tolerans för mångfalden, eftersom 
Internetanvändarna/sökarna inte är bundna till tid och plats. Kyrkans traditionella funktion 
som ”guds hus” hamnar så att säga i hemmet hos individen själv, vartefter dom i sin tur kanske 
skapar nya/andra fysiska platser för likasinnade att träffas. De rörelser jag har studerat är alltså 
positivt inställda till Internet, då de får fritt utrymme att mötas, verka och diskutera. Även om en 
viss ambivalens råder, med insikten om att människans mörkare sidor kan skapa ännu mera 
kontroll, omedvetenhet och kaos än idag med hjälp av Internet. 

6.2 Yttre könsroller och inre id/entiteter 
De mest högröstade kritikerna mot gnostikerna och deras kvinnosyn tycks komma från kristna 
författare. Inte bara från kristna webbsidor, utan även ur äldre kristna skrifter.176 Det är tydligt 
att det rådde och råder kraftiga motsättningar mellan vissa monoteistiska och vissa dualistiska 
falanger, vare sig de anser sig tillhör samma religion eller inte. Håller vi oss till den västkristna 
kulturen, kan man även idag hitta kristna författare som beskriver antikens gnostiker som 
kvinnofientliga. Att de på grund av sin negativa syn på materian, värderade kvinnan, 
kvinnokroppen och sexualiteten negativt. Det existerade nog olika tolkningar om det feminina 
hos antikens gnostiska grupperingar, men de dualistiska rörelserna ägde i alla fall en 
föreställning om en gudavärld fylld av både feminina och maskulina krafter. Eftersom båda 
behövdes om harmoni skulle råda, som i Valentinus gnostiska myt om Pleroma. Det tycks som 
att det dualistiska systemet till sin natur, är beroende av både feminint och maskulint för att ens 
kunna fungera och verka i riktning mot förening och förändring. Den kristna kritiken stämmer 
därför dåligt överens med viss antik gnosticism, som var öppen för kvinnors deltagande i kulten 
och riten. Och stämmer inte alls med modern gnosticism, eftersom alla tycks hylla Sophia och 
de feminina krafterna i världen och Godhead/Ljusets Gud. 
 
Varför denna polemik, kan man fråga sig. Ett yttre samhälleligt svar har vi kanske fått genom 
Faivres historiebeskrivning av Kyrkans förkastande av naturvetenskapen, och ett inre 
filosofiskt genom Hoellers beskrivning av gnosticismen som en spegellik analogi till 
kristendomen. Men samtidigt handlar dessa olika tolkningssystem, den monoteistiska och 
dualistiska, om så olika sätt att förhålla sig till det gudomliga att de talar förbi varandra och 
aldrig möts. Kristendomen har på ett sätt blivit moderlös och lider av svår minnesförlust på 
grund av förlusten av mythos, enligt mitt sätt att se det, och så länge ett monoteistiskt system 
fokuserar på ett yttre och stängt kontrollsystem samt kräver makten till sanningen är den inte 
hel. Den andra och kompletterande delen finns dock fortfarande kvar i dess skugga, hos 
esoteriska rörelser som gnosticismen där det irrationella och de dunkla krafterna finns kvar. 
Krafter som tidigare hade förlagts hos kvinnan, hennes kropp och lust samt fortplantningens 
krafter/mysterier. Det vill säga ursprunget till materian/barnet, som vi i vår nu ytliga och 
enögda kultur kanske kastat ut med badvattnet. Det finns mycket att skriva om när det gäller 
olika tolkningar av det feminina inom gnosticismen. Både positivt och negativt. Och när det 
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gäller den fallna/lägre Sofia/Achamoth, som genom tiderna tagit på sig rollen som sköka, tror 
jag den tolkningen handlar om texter skrivna av män för män i mannens självförhöjande 
position som Primal Man. Om mannens roll som frälsare och räddare av kvinnor i nöd och så 
kallade ”fallna tillstånd”. 
 
Vänder man blicken mot männen bakom de studerade rörelsernas texter, för att belysa det 
faktum att alla fyra rörelsers textmassa företräds av (vita?) män i USA, fann jag heller aldrig 
hänvisningar till den över- och underordnande tolkningen/principerna.177 Troligen för att vårt 
sekulariserade samhälle ser ut så idag, med jämlikhetssträvande ideal och annan syn på 
kvinnors identitet/roll. Men även på grund av vetenskapliga upptäckter kring kvinnans verkliga 
fysik, fortplantning och fostrets utveckling gjorda de senaste århundradena. Jag tror heller inte 
att dessa gnostiker upplever kvinnan/det feminina som ett hot eller i behov av räddning längre, 
kanske delvis tack vare Jungs modernare verk om arketyperna Anima/Animus. Dessa 
nygnostiker tycks också sträva efter befrielse från traditionellt låsta och normativa roller, som 
även män sitter fast i, för friheten att bara få vara människa och förena de båda sidorna av 
maskulint & feminint inom sig själva. Och ingen skuld läggs på Sophia för ”fallet”, tvärtom 
hyllas och värderas de feminina, irrationella principerna som nödvändiga i motvikt till de mer 
maskulina logosprinciperna som råder idag. 
 
För att följa min mall av att gå från det yttre till det inre, kommer jag att diskutera själva mötet 
med det gudomliga. Ibland beskrivs detta möte som en mycket känsloladdad och passionerad 
upplevelse, en form av extas inom ramen för mytens språkdräkt. Någonting man kan se om man 
läser mellan raderna i äldre poetiska texter, och ibland helt öppet i moderna nättexter. Som 
exempel skriver Anita Goldman i sin bok ”Guds älskarinnor”, hur den här kontakten inom 
kvinnlig mystik beskrivs som ett möte mellan en kvinnlig själ och en manlig gudomlighet. 
Mötet kan alltså vara bundet till individens fysiska ramar som kön och sexuella preferenser, och 
ske mellan individen och en abstrakt yttre gudomlighet. Men mötet kan även handla om ett 
asexuellt möte som sker inom människan, ett möte som ger insikter om ett inre gudomligt 
sammanhang. Hoeller nämner till exempel att Sophia står som prototyp för mänsklighetens 
tillstånd i exil, det vill säga en känsla och en insikt oberoende av våra fysiska och psykiska 
drifter och begär. Människans kön är på så sätt oväsentligt, medan den egna inre gnistan/Självet 
är allt. Sophia liknas också ibland vid det högre Självet/spirit och Demiurgen med den lägre 
anden/soul. Kanske kan man säga att myterna måste bäras upp av både feminina och maskulina 
principer, för att vi bildmässigt ska förstå den dualistiska verkligheten, men att gnosis/insikten 
av det gudomliga mötet är asexuellt på grund av sin icke-fysiska karaktär. Den inre och djupa 
beröringen/mystiken, som gnostikerna menar modifierar individen och kosmos, kanske kan 
liknas vid passageriternas invigning och transformerande av personen. Där Hieros Gamos, 
alkemistens arbete och gnostikerns självinitiering i det omedvetna mörkret/vår kollektiva 
minnesbank, bär oss tillbaka till ursprunget när vi tappat bort oss i kropp och tanke. Där de 
arketypiska/mytiska berättelserna leder oss hem när vi sprungit bort. 
 
Definitionerna av feminint och maskulint har också förändrats över tid, ibland omedvetet och 
ibland medvetet omkastat som hos antikens gnostiska myt/motarbete. Sophia överskred till 
exempel sin könsidentitet med att aktivt verka maskulint, och Sophias självpåtagna krafter att 
skapa och föda fram från henne själv var mer än vad Godhead/Ljusguden själv kunde 
åstadkomma. En mycket kraftfullt omarbetad myt, med andra ord. 
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Av vad jag kunnat se och förstå var och är den gnostiska traditionen mer jämlik än många andra 
traditioner, inte bara för att Sophia representerar det efterlängtade Mythos i vår 
Kristus/Logos-baserade kultur. Utan för att deras öppna och självskapande system inbjuder till 
möjlighet för inre mognad och insikter, likt en kontakt med en dimension bortanför vår 
vardagliga uppfattningsförmåga. Jag tolkar också dessa rörelser som ointresserade av andras 
påbjudna köns/roller, eftersom de vill undkomma yttre normer och kontroll. Men intresserade 
av inre utveckla av sin identitet, i gapet/voiden mellan polerna som det dualistiska systemet 
erbjuder. Esoterikerns identitet modifieras och fördjupas kanske på så sätt hela tiden? I mötet 
med den gudomliga verkligheten och med de my(s)tiska entiteterna fulla av liv. 

6.3 En mixad värld av ljus och mörker 
Rörelsernas gemensamma nämnare om ondska/mörker handlar om människans ignorans, 
omedvetenhet och egoism. För vare sig de ser på den materiella världen som fängslande eller 
inte, pekar alla fyra på det paradoxala och komplexa i att vara människa. En mix av krafter som 
hela tiden behöver integreras, för att inte ackumuleras till komplex inom människan och 
utmynna i mörka/onda handlingar. Men moder-gnosticism är inte en nihilistisk rörelse som 
bara handlar om människlig psykologi, där individen enbart måste möta sina egna komplex för 
att bli fri/frisk, för utan den metafysiska verkligheten kommer vi inte långt menar de. Att bli 
helt fri från ignoransen handlar alltså om en kommunikation mellan den fysiska och den 
metafysiska verkligheten, eftersom själen bara delvis anses vara fängslad till kroppen. Precis 
som det gudomliga bara delvis anses vara innesluten i ”Världskroppen”, dvs. all materia. 
 
Vill man däremot konkretisera ondskan och försöka förstå några rörelser som politiska 
motrörelser, mot det nya Romarriket som vissa kallar den konservativa administrationen i USA 
idag, blir bilden en annan. Landet är inte bara ett mecka för finansiell kommers och 
livsstilsindustrin, utan agerar militärt runt om i världen också. De är absolut inte det enda 
krigsproducerande landet, varav hela världen spenderas 2,2 miljarder dollar/dag inom 
militärindustrin,178 men en mycket vinstgivande sådan. Det är inte konstigt om inhemska 
rörelser som Luminist League och Gnostics & The Social Revolution vänder sig emot 
galenskapen. Visioner existerar men vi kan nog inte stoppa tid och rum, som Luminist League 
tycks vilja, för att bilda utopiska och statiskt vackra världar heller. Den insikten tycker jag mig 
se i mer renodlade gnostiska rörelser som Lumen Foundation och The Gnostic Society, och 
kanske Gnostics & The Social Revolution om man går efter vissa texter. Delvis tror jag det 
beror på att dessa två (tre?) rörelser har konfronterats mer med döden/ondskan/mörkret och 
vuxit med insikterna, än vad utopiska rörelser har. Men mest tror jag skillnaderna handlar om 
hur de uppfattat och behandlar myterna, vad de anser att de egentligen handlar om och hur man 
bör använda sig av dem. Myter som leder oss tillbaka till vårt ursprung, till källan där det 
gudomliga finns och där motsättningarna kan mötas och förenas. Förbi den ”förblindande 
materian” och den ”sinnesbegränsade fysiken” som sätter gränser för vårt skapande och 
utvecklande av själen. Ett utopiskt samhälle på jorden kommer därför aldrig på tal hos de senare 
nämnda rörelserna, där världen/materian är och förblir en mix av mörker och ljus. 

6.4 Modern gnosticism - oförnuftig fantasi eller ett ljus i mörkret 
För att ge ett kortfattat svar på uppsatsen titelfråga ”Modern gnosticism - oförnuftig fantasi eller 
ett ljus i mörkret?”, tycker jag att dessa rörelser visar på både och. Det beror på hur de tolkar 
myterna, och om de förlägger sina inre projekt i det yttre till att bli en sanning i tid och rum eller 
inte. Jag har svårt att tro på en gnosticism som inte separerar det inre arbetet från ett yttre 
projicerande in i vårt fysiska rum. Därför håller jag med både Armstrongs och Campbells kritik 
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mot vår kulturs sätt att handskas med myten, speciellt med tanke på Luminist League’s 
utopiska ”drömsamhälle” på jorden. Det esoteriska arbetet handlar om en egen inre förändring, 
och inte om att försöka förändra andra människor och deras kulturer. Men hur ska vi då 
handskas med den mytiska världen när vi har tappat både språket och förståelsen av den? 
Kanske kan Pruysers bidrag ge oss en ledtråd till detta eftersom han använder sig av tre 
komponenter i stället för två. Två som i diskussionen om Mythos och Logos, med två olika 
dock komplementära sätt att tala, tänka och förvärva kunskap på. 
 
För att fånga människors andliga intresse måste nog en djupare beröring till, och på ett plan tror 
jag andligheten handlar om fostrets enhetskänsla med modern som omedvetet finns kvar i oss. 
Att känslan av alienation startade med födseln, och att viljan tillbaka till Enheten/Modern berör 
oss på cellnivå. Kanske kan den djupa berörningen liknas vid mysteriereligionernas bridal 
chamber och hieros gamos, och den troendes extatiska möte med sin gud. Hur vi än vrider och 
vänder på detta så återkommer man hela tiden till Enheten/Absoluta/Pleroma, dit hela vår själ 
vill återkopplas tillbaka till. Att alkemiskt ”dö” är kanske också en önskan att slippa sträva för 
överlevnad i den fysiska världen, för att i stället få bli omfamnad och kravlöst omhändertagen 
av/i den tidlösa Enheten? Att baklänges transformeras tillbaka till ett ickevara vi hade i starten 
av våra liv, vem vet. 
 
De arketypiska urbilderna av Fadern, Modern och Barnet samt upplevelser av lycka/smärta, 
kärlek/sorg med mera är i alla fall eviga, medan andra bilder om till exempel planeterna, 
kosmos, naturen och materian, men framför allt sociala, kulturella och politiska normer har 
modifierats med tidens förändringar och nya kunskap. Vissa är eviga andra inte. 
 
Nu återgår jag till Pruyser och hans tredelade förklaring på människans icke-statiska psyke/inre, 
och vart den kreativa och utvecklande föreställningsvärlden hör hemma. Det vill säga i den så 
kallade Illusionistiska Världen, avskiljd från både den yttre logiska och sunda förnuftsvärlden 
han kallar Realistiska Världen samt den inre drift- och begärstyrda ”grottvärlden” som han 
kallar Autistiska Världen. Där allmaktstankar råder. Kanske kan man likna den Illusionistiska 
Världen med antikens Mythos och/eller Jungs Arketypiska värld, eftersom dessa världar 
beskrivs i liknande termer av att vara högt stående och överskridande. Men också för att 
Pruyser anser att den illusionistiska världens objekt är rotad i det kollektivt imaginära, vår 
kollektiva minnesbank. 
 
Till bilden av Pruysers Illusionistiska Värld vill jag lägga forskarna R. van den Broeks och W. J. 
Hanegraaffs ”tredje strömning”, som de kallar den esoteriska fåran för. De menar att den 
esoteriska traditionen i västvärlden, förutom grundpelarna Grekisk rationalitet och Biblisk tro, 
har varit och är den tredje strömningen i vår kultur ”karaktäriserad av motstånd mot 
dominansen av ren rationalitet och/eller dogmatisk tro”.179 Jag har mött deras teori på flera 
ställen, att den speciella gnosis som är utmärkande för esoterisk skolning kan liknas vid en 
tredje strömning i vår traditions kultur. Frågan är om den tredje esoteriska strömningen och den 
tredje världen Pruyser kallar för den Illusionistiska, berör varandra. Jag tror det, jag tror de är 
ute efter samma kunskap och lärdom. 
 
Det leder vidare till frågan om rörelserna utbildning över nätet, eftersom alla erbjuder någon 
form av skolning. Om den kan anses vara legitim eller inte. Alla anser att arbetet med att lära 
känna den gnostiska traditionen går bra över Internet, samt att jobba vidare på sin egen inre 
kunskap. Men det tycks bara vara Gnostic Society/Ecclesia Gnostica som anser att det riktigt 
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djupa själsarbetet bara kan ske i personligt möte med initierade gnostiker, som har både 
kunskap/gnosis och vetskap om hur man vägleder. 
 
Pruyser betonade också hur viktigt det var att inte blanda ihop den Illusionistiska världens 
språklek med de andra två, eftersom det mytiska innehållet varken får bokstavstolkas eller 
konkretiseras. Därför krävs det en intellektuell och språkmässig kunskap, en handledd 
vägledning av dem som har gått före och vet skillnaderna mellan det mytiska/illusionistiska och 
de andra världarnas språk. Samt kunskap om mänskliga och psykologiska fallgropar. 
 
Det växande intresset för människors deltagande i nyandliga former av rituella möten, ledda 
meditationer, mytiskt berättande/lyssnande med mera, kanske vittnar om behovet av den 
Illusionistiska Världen. Ett intresse vi ser i den ökade mångfalden av virtuella och fysiska 
rörelser, någonting mina studier även pekar på. Men många famlar lite ostrukturerat omkring 
efter någonting mer, utan att veta riktigt vad, vilket gör det lätt att falla för oseriösa och 
okunniga ledare och rörelser. Därför är det viktigt att hitta en insiktsfull och ansvarstagande 
ledare/rörelse med kunskaper om och i sin mytiska tradition, samt en religiositet som inte 
förvandlats till ett vinstdrivande affärsprojekt. När en rådande traditions myt har blivit statisk 
och inte berör individer längre, ett problem uppsatsens rörelser tar upp, finns det alltså utrymme 
för nya och nygamla idéer att ta plats på arenan igen. Ett sätt att särskilja dessa rörelser, mellan 
De som har blandat samman alla tre Världar vs. De som har avskiljt den Illusionistisk Världen 
från de andra två. Samt undvikit fallgroparna Campbell och Armstrong betonar. Kanske kan gå 
via den tredje vägen och/eller Pruysers uppdelning, via det tankesystem som har bevarat myten 
där den hör hemma, inom människan själv, men ändå behållit Mythos som en verksam och 
levande verklighet. Vare sig man söker individuellt eller kollektivt blir det stora värdet, med en 
fungerande esoterism/gnosticism förlagd i den illusionistiska världen, en vinst i form av glädje, 
tröst, lust och kraft för individen. Det är min slutsats! Jag tror med andra ord att en fungerande 
illusionistisk värld kan ge energi till de energilösa, i en värld full av oro, rädsla, depression och 
missbruk med mera. Skulle vi bara få till en fungerande tillit och verksamhet kring detta, om 
den mytiska världen full av kreativitet och om/skapande, skulle nog denna allvarsamma lek ge 
en känsla av mening och mål. I växelverkan och för mognad. Med insikter om både liv och död 
i mörker och ljus, på en jord/natur väl värd att bevaras och insiktsfullt leva med i. I den formen 
kan modern gnosticism vara ett ljus i mörkret! 
 

63 



Litteraturförteckning 
Armstrong, Karen. ”Kampen för Gud” Månpocket (2002). 
 
Armstrong, Karen. ”Myternas Historia” Albert Bonniers Förlag (2005). 
 
van den Broek & Hanegraaff (ed.) ”Gnosis and Hermeticism from antiquity to modern times” 
State University of New York Press (1998). 
 
Campbell, Joseph/Boa, Fraser. ”Det här med gudar …” CJP/Centrum för Jungiansk Psykologi 
AB (1994). 
 
Crafoord, Clarence. ”Människan är en berättelse” Natur och Kultur (2002). 
 
Clarkson, Petruska. ”Akillessyndromet” Svenska Förlaget (2000). 
 
Faivre, Antonie. ”Esoterismen” Alhambra Förlag AB (1995). 
 
Grimstad, Kirsten J. ”The Modern Revival of Gnosticism and Thomas Mann’s Doktor 
Faustus” Camden House/Boydell & Brewer Inc. (2002). 
 
Hollis, James. ”Myten I våra liv” CJP Solna (2004). 
 
Hoeller, Stephan A. ”Gnosticism New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing” Quest 
Books (2002). 
 
Jonas, Hans. ”The Gnostic Religion” Beacon Press (2001). 
 
Jonsson, Kjell. ”Harmoni eller konflikt Förhållandet vetenskap-religion” Carlssons Förlag 
(1999). 
 
Jung, Carl Gustav. ”Jaget och det omedvetna” Wahlström & Widstrand (1997). 
 
King, Karen L. ”What Is Gnosticism?” First Harvard University Press paperback edition, 
(2005). 
 
King, Karen L. ed. ”Images of the Feminine in Gnosticism” Trinity Press International (2000). 
 
Larsson, Göran ”Virtuell religion” Studentlitteratur (2002). 
 
Lloyd, Genevieve. ”Det manliga förnuftet ”Manligt” och ”Kvinnligt” i Västerländsk Filosofi” 
Bokförlaget Thales (1999). 
 
Malony, N. & Spilka B. eds. ”Religion in Psychodynamic Perspective: the Contributions of 
Paul W. Pruyser” Oxford University Press, Inc. (1991). 
 
Robinson, James M. ed. ”The Nag Hammadi Library: the definitive translation of gnostic 
scriptures complete in one volume” Harper San Francisco (1990). 
 
Sachs, Lisbeth. ”Från magi till bioteknik” Studentlitteratur (2002). 

64 



Voegelin, Eric. ”Vetenskap, politik och gnosticism” Bokförlaget Prisma (2001). 
 

Uppslagsböcker 
Copplestone, Trewin ”Se Konsten” Bonniers Fakta Förlag (1986). 
 
Honour & Fleming ”Konsten genom Tiderna” Tidens Förlag/Stockholm (1990). 
 
Beskow & Johansson. ”Nya Religioner” Bokförlaget Libris (2004). 
 

Primära webbsidor 
http://www.gnostics.com = The Gnostic Pagan Tradition. 
 
http://www.luminist.org/ = Luminist League. 
 
http://www.lumen.org/ = Lumen Foundation. 
 
http://www.gnosis.org = The Gnostic Archive. 
 
http://www.gnosis.org/gnostsoc/gnostsoc.htm = The Gnostic Society. 
 

Sekundära webbsidor 
http://www.SGB.has.it =Svenska Gnostiska Biblioteket (2004-11-18). 
 
http://www.spiritandsky.com/religion/gnosticism/organizations/ Bra sida med kort beskrivning 
av 25 olika gnostiska rörelser/organisationer. (2004-11-18). 
 
http://www.directory.net/Society/Religion_and_Spirituality/Gnosticism/Organizations/ Ännu 
en bra sida med 24 länkar med kort beskrivning. (2004-11-18). 
 
http://www.haverford.edu/relg/mcguire/Gnosisnet.html Om NHC. (2004-11-08). 
 

Extra läsning om Gnosticism 
http://www.utm.edu/research/iep/gnostic.htm (2004-10-06). 
 
http://www.sullivan-county.com/id2/gnosticism.htm (2004-11-08). 
 
http://whispy.com/gnostic-gnosticism-tradition.html (2004-11-18). 
 
http://www.mysticweb.org (2004-11-18). 
 

65 

http://www.gnostics.com/
http://www.luminist.org/
http://www.lumen.org/
http://www.gnosis.org/
http://www.gnosis.org/gnostsoc/gnostsoc.htm
http://www.sgb.has.it/
http://www.spiritandsky.com/religion/gnosticism/organizations/
http://www.directory.net/Society/Religion_and_Spirituality/Gnosticism/Organizations/
http://www.haverford.edu/relg/mcguire/Gnosisnet.html
http://www.utm.edu/research/iep/gnostic.htm
http://www.sullivan-county.com/id2/gnosticism.htm
http://whispy.com/gnostic-gnosticism-tradition.html
http://www.mysticweb.org/

	Innehållsförteckning
	 1. Inledning
	1.1 Förord och bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Avgränsning och metod
	1.4 Tidigare forskning

	 2. Forskningsöversikt
	2.1 Antik Gnosticism enligt James M. Robinson
	2.1.1 Sekulär Gnosticism enligt Richard Smith

	2.2 Esoterisk historia
	2.2.1 Esoterisk utbildning i väst

	2.3 Esoteriskt vetande och naturvetenskapen
	2.3.1 Psykologiska perspektiv på mytens roll och funktion

	2.4 Om givna roller i skapelsemyterna, ur ett genusperspektiv

	 3 Virtuell Sökning
	 4 Kort beskrivning av rörelserna
	4.1 Gnostics & The Social Revolution
	4.2 Luminist League & Church of Gnostic Luminism
	4.3 Lumen Foundation & ”GNOSIS”
	4.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica (gnosis.org)

	 5 Ny kunskap, nya myttolkningar
	5.1 Teknik och Vetenskap
	5.1.1 Gnostics & The Social Revolution
	5.1.2 Luminist League & The Church of Gnostic Luminism
	5.1.3 Lumen Foundation & GNOSIS
	5.1.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica

	5.2 Identitet och Genus
	5.2.1 Gnostics & The Social Revolution
	5.2.2 Luminist League & Church of Gnostic Luminism
	5.2.3 Lumen Foundation & GNOSIS
	5.2.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica

	5.3 Mörkret eller Ondskan
	5.3.1 Gnostic & The Social Revolution
	5.3.2 Luminist League
	5.3.3 Lumen Foundation & GNOSIS
	5.3.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica


	 6 Diskussion och slutsats
	6.1 Det moderna samhällets inverkan på rörelserna
	6.2 Yttre könsroller och inre id/entiteter
	6.3 En mixad värld av ljus och mörker
	6.4 Modern gnosticism - oförnuftig fantasi eller ett ljus i mörkret

	 Litteraturförteckning
	Uppslagsböcker
	Primära webbsidor
	Sekundära webbsidor
	Extra läsning om Gnosticism




Innehållsförteckning


21. Inledning



21.1 Förord och bakgrund



21.2 Syfte



31.3 Avgränsning och metod



31.4 Tidigare forskning



52. Forskningsöversikt



62.1 Antik Gnosticism enligt James M. Robinson



72.1.1 Sekulär Gnosticism enligt Richard Smith



112.2 Esoterisk historia



132.2.1 Esoterisk utbildning i väst



142.3 Esoteriskt vetande och naturvetenskapen



162.3.1 Psykologiska perspektiv på mytens roll och funktion



182.4 Om givna roller i skapelsemyterna, ur ett genusperspektiv



233 Virtuell Sökning



254 Kort beskrivning av rörelserna



264.1 Gnostics & The Social Revolution



324.2 Luminist League & Church of Gnostic Luminism



384.3 Lumen Foundation & ”GNOSIS”



424.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica (gnosis.org)



505 Ny kunskap, nya myttolkningar



515.1 Teknik och Vetenskap



515.1.1 Gnostics & The Social Revolution



515.1.2 Luminist League & The Church of Gnostic Luminism



525.1.3 Lumen Foundation & GNOSIS



525.1.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica



535.2 Identitet och Genus



535.2.1 Gnostics & The Social Revolution



545.2.2 Luminist League & Church of Gnostic Luminism



555.2.3 Lumen Foundation & GNOSIS



555.2.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica



565.3 Mörkret eller Ondskan



565.3.1 Gnostic & The Social Revolution



565.3.2 Luminist League



575.3.3 Lumen Foundation & GNOSIS



575.3.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica



586 Diskussion och slutsats



586.1 Det moderna samhällets inverkan på rörelserna



596.2 Yttre könsroller och inre id/entiteter



616.3 En mixad värld av ljus och mörker



616.4 Modern gnosticism - oförnuftig fantasi eller ett ljus i mörkret



64Litteraturförteckning



65Uppslagsböcker



65Primära webbsidor



65Sekundära webbsidor



65Extra läsning om Gnosticism






1. Inledning


1.1 Förord och bakgrund


Den här uppsatsen handlar om modern gnosticism, tolkat utifrån fyra nygnostiska rörelser jag fann på Internet. Efter att ha läst dessa valda rörelsers texter slog det mig att en fundamental förändring hade skett, med tanke på texter om antik gnosticism. Framför allt hade den mörka synen på materian förändrats, och därmed synen på de feminina och maskulina aspekterna samt ondskan också. Om man går på linjen att de var materia- och kvinnofientliga samt ville undfly reinkarnation. De här aspekterna, materian, människan och ondska, reflekteras dock fortfarande i ljuset av de antika gnostiska myterna. Myter som bär upp denna andliga filosofis ramverk kring människans existentiella villkor. Grundtemat är på så sätt detsamma, men tolkningarna om universum, livet och människans livsvillkor är modifierad från äldre skrifters beskrivning av och om gnostikernas världsbild.


Antikens rörelser har även beskrivits som motståndsrörelser, mot religiösa dogmer, lagar och kontroll av människligt medvetande. Yttre restriktioner de ansåg begränsa/hota deras inre individuella upptäcktsfärder mot det gudomliga, insiktsfulla upplevelser som var beroende av intellektuell rörlighet och frihet för att kunna utvecklas. Inget undantag idag. Det nygnostiska motståndet måste också ställas i förhållandet till människors sociala kontext för att förstås, till exempel nya vetenskapliga upptäckter om materian och människan. Ingenting verkar i ett vakuum, inte heller lite okända esoteriska rörelser som nygnosticism. Därför tar uppsatsen start i antik tid för att ämnesvis närma sig dagens rörelser. Den går så att säga ifrån det yttre och då, till det inre och nu.


Vår sekulariserade kultur är mestadels byggd på det rationella förnuftet, med en strävan efter logiska och mätbara förklaringar på världen, människan och kosmos. Inget fel med det då detta tillvägagångssätt har givit oss ny teknik och nya insikter. Men med förlusten av ett mytiskt språk om det irrationella och ogripbara, som människan nog behöver för att kunna relaterar till psyket/själens kunskap, tolkas myter som sagor, fantasier, hjärnspöken och flykt. Logos ställde sig i vägen för Mythos, skulle man kunna säga. Det är precis den här så kallade mytiska och mystiska världens insikter som gnostikerna värnar om, eftersom den ger djupare insikter, inspiration och lust enligt dem. För vissa kan deras religiositet tolkas som oförnuftig fantasi, medan det för utövarna handlar om en inre vetskap likvärdig eller mer värd än den empiriska vetenskapen. Det handlar om skilda världar, dels den rationella vs. den irrationella världen, dels den dualistiska vs. den monoteistiska världsbilden. Men är det så oförnuftigt med metaforiska myter egentligen, och har den nygnostiska världsbilden och deras myter någonting att erbjuda oss idag? Det är vad jag har försökt bilda mig en uppfattning om, genom att ingående läsa deras webbsidor och jämföra dem med tidigare studier om antikens gnostiker och deras mytiska världsbild.


1.2 Syfte


Syftet med uppsatsen var att undersöka några nygnostiska rörelser i det sekulära väst, och hitta likheter och skillnader speglat mot den antika gnosticismen. Sättet att finna dem gick via Internet och synliggörandet av dem, om deras mytiska världsbild, gick via deras myter om materian, människan och ondska.


1.3 Avgränsning och metod


Först vill jag nämna att uppsatsen främst vänder sig till andra studenter, då jag vet hur svårt det är att hitta litteratur på svenska som ger en bredare bild av gnosticismen efter fynden i Nag Hammadi med mera. Det kan kännas avgränsande att enbart vara hänvisad till engelsk facklitteratur, texter jag nu översatt så gott det går. Det virtuella rummet gör det också lite svårt att göra sig en helhetsbild av de nygnostiska rörelserna, förstå vilka de egentligen är samt hitta och hinna läsa all text som verkar relevant. Det är med andra ord en uppsats som skrapar lite på ytan och jag är väl medveten om att det kommer att finnas många punkter att både diskutera och/eller förkasta. På ett annat plan speglar även uppsatsen den mediala fragmentiseringen och snuttifieringen vi översköljs av hela tiden, som Internet är en del av. Allt ska gå fort och rationellt och då vinner ofta kvantitet över kvalitet. Med dessa begränsningar tillkommer även den egna medvetna avgränsningen att inte se på gnostikerna som enbart heretiker, eftersom jag vill försöka fånga deras världsuppfattning och se det från deras håll. Att försöka förstå det hela inifrån, och därefter ut mot världen och människorna. Därför har jag knappt tagit del av andra trosrörelsers antignostiska material, texter som arbetar med nedmontering av vad de tolkar som ett hot. Jag har dock tagit del av detta i tidigare studier och känner till det antignostiskt materialet relativt väl. Avgränsningar med denna metod, att försöka se världen genom deras glasögon, skapar också en uppdelning mellan den rationella, materialistiska, mekaniska världssynen och det så kallade irrationella, dynamiska, organiska synsättet. Eller som M. Eliade uttryckte det, mellan heligt och profant.
 Ska man förstå vad de moderna gnostiska rörelserna strävar efter, måste man därför försöka kliva utanför den sekulära logikens sanningsram.


1.4 Tidigare forskning


När det gäller tidigare forskning kring ämnet modern gnosticism har intresset för ämnet har framförallt funnits i till exempel England, Frankrike, USA, Holland och Tyskland. Ett faktum som gör att forskningslitteraturen mestadels är skriven på andra språk och för en begränsad grupp läsare. Termen ”gnosticism”
 är även en kategorisering från det moderna samhällets unga dagar, som en hjälp att dra upp gränslinjer för vad normativ kristendom är i förhållande till andra läror från samma geografiska område. Enligt mina erfarenheter har de flesta människor idag sällan hört talas om kategorin gnosticism, troligen på grund av det sekulära samhällets ointresse av religion och/eller okunskap om de dolda andliga strömningarna i väst. Men även för att det kanske aldrig har förekommit den form av gnostisk antik sekt/religion som kristna beskrivningar gjort gällande. Ändå beskrivs gnosticismen som fortsatt samhällsfarlig av vissa kristna inriktningar idag,
 någonting som kan ifrågasättas då gnosticismen tillhör den esoteriska inriktningen.


Textfynden i Nag Hammadi 1945 väckte dock stor uppmärksamhet i Europa och USA, som efter många års politisk problematik och tid till textöversättning blev officiella för akademisk och religiös tolkning. Den här uppsatsens första del bygger också mest på direkta och indirekta översättningar och tolkningar av Nag Hammadi Skrifterna, som grund och bakgrund för ämnet gnosticism och forskning om dessa texter. Texterna i NHC blev troligen startskottet till den forskning som finns idag, även om andra viktiga text/fynd fanns att tillgå före NHC.


Akademiska författare jag använt mig av i mitt sökande för att beskriva tidigare forskning är: H. Jonas, E. Pagels, H. Bloom, K. King, J. M. Robinson och R. Smith samt tysk-amerikanen E. Voegelin. - USA. G. Quispel, R. van den Broek och W. J. Hanegraaff-Holland. P. J. Lee -Kanada. A. Faivre -Frankrike. Till dessa vill jag lägga till S. A. Hoeller som skriver utifrån en praktiserandes inre perspektiv, och därför att många moderna gnostiker hänvisar till honom.

2. Forskningsöversikt


För att kunna närma sig modern gnosticism, bör man nog dela upp begreppet i en religiös och en profan föreställningssfär först. Dels för att vissa akademiska förklaringsmodeller av fenomenet under 1800- och 1900-talet i Europa, utgick från en profan och sekulär tolkning där gnosticism fick likhetstecken med nihilism. Och dels för att dagens nygnostiska rörelser ingalunda faller under den senare tolkningen.


Att enbart tolka in den antika gnosticismens ”världsfrånvändande” attityd och anti-materialism till modern tids gnosticism, med hänvisning till nihilism, existentialism och totalitära politiska system, gör den inte rättvisa. Modern gnosticism är också en religiöst inriktad filosofi, och för att över huvudtaget förstå vad den handlar om måste man ta med grundidén om Pleroma och ljus/gnistan
 inom människan.


I det gnostiska dualistiska systemet är Pleroma en term för gudavärld. En ljusvärld avskild från och helt främmande från den mörka materialistiska världen vi lever i. Endast ljusgnistan, som är av gudomlig karaktär, lever kvar/vidare i människans materialistiska kropp. En räddande och frälsande gudagnista som kan nås via inre sökande och yttre förståelse.


I den profana tolkningen av modern gnosticism/nihilism utan den gudomliga ljusvärlden, förblir Pleroma en gammal myt/saga från antik tid och ljusgnistan inom människan så att säga slocknar i det existentiella mörkret. Hela livet blir till en enda stor existentiell ångest, kanske likt Nietzsches värld, där människoskaran blir lätt att manipulera.
 Jag kommer inte att engagera mig så mycket i den nihilistiska eran som lagts på gnosticismen, den kan starkt ifrågasättas tycker jag. Jag kommer istället att studera den gnosticism som erkänner ondskan/mörkret som en del av livet och världen. Eftersom dagens beskrivningar av gnosticism består av både inre och yttre ljus & mörker, men idag modifierad i ny kontext. Modern gnosticism tillhör också den esoteriska traditionen, om än med vissa yttre manifestationer av tron som heliga texter, kyrkor, prästämbeten med mera. Van den Broek & Hanegraaff beskriver den här esoteriska ådran (i boken Gnosis and Hermeticism) som: den tredje strömningen/den tredje komponenten inom västvärldens religiösa kulturarv. En ofta nedtystad och ignorerad strömning/komponent som trots detta påverkat och påverkar vår kultur mer än vad vi tycks förstå idag. De akademiska studierna av vår västerländska esoteriska tradition ligger fortfarande i startgroparna, enligt dessa forskare. För att få någon förståelse för de olika forskarnas tolkningar och kunskap om ämnet, gör jag ett kort sammandrag av dessa i kronologisk ordning enligt: gnosticism från antik till modern tid, västerlandets esoteriska historia och utbildning, myter om det feminina, materian och ondskan.


Den sista aspekten med en koppling till den syrisk-egyptiska gnosticismen
 som enligt min mening är mer representativ för de nätbaserade rörelser än den östliga varianten. Den syriskegyptiska varianten visade också på stort intresse för guds feminina sidor, och även om synen på genus har förändrats i ljuset av ny vetenskap (och spekulationerna om ondskans ursprung med det) lever idén om gudavärldens feminina sidor vidare inom modern gnosticism. De passionerade texterna från NHC återspeglas även i vissa nygnostiska texter på Internet. Kanske för att det inte går att särskilja religiösa upplevelser från passionens mysterier, som enligt vissa kommer från samma källa som vår intuitiva och illusionistiska skaparkraft. Denna inre källa, av extatisk skönhet och visdom, är två filosofiska abstraktioner som har tolkats och omtolkas i en mängd olika kontexter. Inte minst inom tolkningar av manligt/kvinnligt.


Under kommande rubrik under stycke två, kommer jag att redogöra lite för vad olika forskare skriver om inom sitt ämnesområde gällande gnosticism. All litteratur till detta stycke är skrivet på engelska, så vissa nyansskillnader finns mellan det skrivna och min tolkning av översatt text. En naturlig svårhet då jag inte behärskar engelskan fullt ut, och ordböcker inte beskriver författarnas underliggande uppfattning. Texterna förstärks därför med citat för att ge läsaren en vidare förståelse av vad författarna vill ha sagt, samt mina egna kunskaper hämtade på vägen. Jag försöker forma en djupare förståelse för ämnet, genom detta tillvägagångssätt.


2.1 Antik Gnosticism enligt James M. Robinson


I introduktionen till The Nag Hammadi Library skriver James M. Robinson om det brokiga innehållet av material i NHC, där de religiösa texterna visar på stora variationer och avvikelser ifrån varandra. Men bortsett från att skrifterna inte kommer från en grupp eller en rörelse, har alla en gemensam kärna av ett avståndstagande gentemot mainstream samhället. Han hittar också tidlösa likhetsaspekter mellan då- och nutida motrörelser, och skriver:


As such, the focus of this library has much in common with primitive Christianity, with eastern religion, and with ”holy men” (and women) of all time, as well as with the more secular equivalent of today, such as counter-movements coming from the 1960s.


Han nämner en rad olika aspekter av tankar och känslor som sträcker sig över tid och rum. Exempel på dessa är:


· viljan till en livsstil radikalt annorlunda än majoritetssamhällets

· längtan efter en icke-aggressiv men revolutionerande befrielse


· avlägsnandet från yttre kaos för inre frid och klarsynthet


· rörelse mot likasinnade och deltagande i en grupps kunskap om ljus och mörker


· bortgående/avsägande från den normativa och traditionella gudstron


Den sista punkten benämner han även som ”ointresse av konsumtionssamhällets gud/gudar”, och gör en liknelse med nutida motrörelsers attityder som ”bort från storstädernas distraherande oväsen, jäkt och stress” och ”ett icke-involverande i politiska kompromissprocesser”. Robinson menar också att texterna i NHC har förändrat vår tids uppfattning om gnosticismen, och hur obestämbart och variationsrikt termen gnosticism egentligen är med sitt textmaterial hämtat från Hermetism, Neoplatonism, Judendom, Kristendom, Zoroastrism samt egyptisk och hellenistisk folklore.


Robinson menar att det troligen handlade om en speciell attityd som spred sig över hela den antika världen, som svar på en allmän inställning av hopplöshet och misströstan då. Denna livsinställning gjorde att vissa individer vände sig bort ifrån de yttre systemen, och mot ett eget inre sökande där världen tolkade pluralistiskt och dualistiskt. Dessa andliga individualisters mytologi och filosofi var från början även mycket välformulerad och meningsfull, skriver Robinson, men blev med tiden urvattnad och otydlig. Någonting forskarna har kunnat se tack vare NHC och i det förändrade språkbruket från originaltext till sämre kopior från grekiska till koptiska.
 Trots att NHC troligen blivit ihopsamlat av kristna gnostiker, visar skrifternas religiösa och filosofiska variationer dock på en enhetlig attityd. Robinson fortsätter:

… Gnostics were more ecumenical and syncretic with regard to religious traditions than were orthodox Christians, … it was a radical trend of release from the dominion of evil or of inner transcendence that swept through late antiquity …


De antika gnostikernas radikala och negativa inställning till det allmänna livet, tycks peka på en attityd av uppror och befrielse på samma gång. I någon form av känslomässig släktskap samlades dessa andliga motståndare, mot vad dom uppfattade som yttre ondska, för inre kunskap om frälsning och räddning från detta mörker. Troligen handlade det som sagt om en brytning från dåtidens mainstream samhälle, med ytlig materialism och distraherande kommers som fjärmade människan från den rätta vägen. Den här radikala attityden fick heller inte plats att utvecklas inom dåtida religiösa och filosofiska skolor, de blev som exempel uteslutna ur kristna och neoplatonska skolor. Robinson tycker att vår förståelse för dessa attityder och deras syn på mainstream samhället och världen inte bör undervärderas, för vad vi har här är ett seriöst sätt att försöka lösa mänsklighetens dilemma och förstå vår existens.


2.1.1 Sekulär Gnosticism enligt Richard Smith


När det gäller den så kallade sekulära gnosticismen kan man i slutordet till boken The Nag Hammadi Library, skriven av Richard Smith, läsa om vad modern gnosticism kan tänkas vara och hur den har förts vidare. Han menar inte att alla nämnda personer i texten är gnostiker, utan att de mer eller mindre medvetet fört vidare ett gnostiskt/esoteriskt tankegods likt ett eko från antik tid.

Smith tar avstamp i upplysningstiden influenser med samlingsbegreppet Manichaean när han beskriver de dualistiska heretikerna, för termerna gnostiker och gnosticism var inte gångbara ännu. Och det som särskiljer dessa 1600- och 1700-tals filosofer och skribenterna från föregående som Ficino, Bruno med flera, är att dessa män skapade en gnosticism lik dem själva. Det vill säga en sekulär form av religiöst motstånd, eller som Smith uttrycker det:


The Enlightment writers created a sympathetic picture of the Gnostics because heterodoxy suited their anti-orthodoxy. They emphasized the dualist critique of the world, but ignored the dualist promise of transcendent escape.


De använde de dualistiska lärorna och idékomplexen ganska enkelriktat med andra ord, som ett vapen i en kringgående rörelse för att störta de vedertagna traditionerna enligt Smith. Likt en politisk arsenal i en tid av stora förändringar inom nya vetenskaper som exempelvis fysik, astronomi och geografi. Smith menar att eftersom vi fortfarande är arvtagare av denna agenda, den sekulära, bör bedömningen av modern gnosticism starta i 1700-talets attacker mot kyrkan. Det var en tid av religionstvång både inom den katolska som protestantiska kyrkan, vilket passade dåligt in på den nya tidens förnuftsbaserade frigörelse från ”metafysik tankevävnad, religion och annan förmörkande övertro.”
 En slutsats från D. Humes kritiska inställning till kristendomen. Men medvetet användande av gnosticismen som ett nedvärderande av den konventionella och dogmatiska tron kom från många håll, Smith nämner t.ex. Voltaires storsäljande satiriska roman Candide eller Optimismen. Ett verk som handlar om att gå från naiv godtrogenhet gentemot världen, till att inse dess elände med krig och våld. En insikt Candide vänder till ”Vi måste odla vår trädgård”, en tanke som understryks av den sympatiske dualisten Martins om en värld med för få Manichaeans i:

I cannot think any other way. I think that God has abandoned this globe, or rather this globule, to some maleficent being.


Den ironi, som Voltair använde sig av, och den relativistiska attityden som rådde då förvandlades senare till ett statiskt hot mot människans föreställningsförmåga. Här kommer William Blake in, en man som från början anslöt sig till upplysningstidens krav på social rättvisa, tolerans och välkomnade revolutionerna. Men som med tiden insåg tomrummet efter det imaginära, konstnärliga och abstrakta, som förnuftets era lämnat därhän. Han vände sina konflikter och sig själv inåt i sökandet efter den gudagivna fantasin, för att få en förklaring på denna demiurgiska värld, full av miljöförstörande industri som förslavade människornas ”kroppar och hjärnor”.
 Blake var en socialistisk revolutionär innan de inre visionerna började komma, visioner som gjorde honom känd i esoteriska kretsar. Han plockade alltså upp den dualistiska frälsningsläran om transcendent flykt, som många av upplysningstidens filosofer hade ignorerat i sitt motstånd mot ortodoxin.


Smith tar också upp andra förelöpare till dagens esoterism och nygnosticism. Exempel på dessa är Pierre Bayle, H. Melville och hans Moby Dick, Yeats, Mead, Blavatsky, H. Hesse samt C. G. Jung. Han skriver även om kollektiva medvetandeskiften på grund av nya vetenskapliga upptäckter som Newtons mekanik med mera, och om förnuftets era mot den gamla eran. Samt degraderingen av guds värld som en död men materialistiskt användbar värld, och slutligen om en ny form av esoterisk återkomst. Eller en nygammal metafysisk verklighet i en materiell och sekulär värld, på grund av nya kunskaper om världen/kosmos.


När det gäller Madam Blavatsky, som var spiritist, och Teosofiska sällskapet synkretistiska och ockulta litteratur säger Smith att de flesta esoteriska rörelser av idag, mer eller mindre medvetet, har påverkats av hennes egen tolkning av de spekulativa lärorna. Läror hon delar upp i ”esoterisk sanning” kontra ”exoterisk religion”. Där den första åberopas handla om en underliggande och hemlig strömning oberoende av tid, rum och religion, mot den senare som sas handla om historiska sekter/händelser. Blavatsky var också den första som gjorde anspråk på att gnostikerna var den ockulta rörelsens föregångare,
 skriver Smith.


Nästa esoteriker Smith beskriver är gnostikern C. G. Jung och hans tolkning av de gnostiska myterna.
 En tolkning han först fick kritik för men som senare kom att integreras i nyandligheten. Han skriver att, bortsett från psykiatrikerns förläggande av myterna i människans psyke och återintegrerandet av den feminina principen så upphävde även Jung dualismen till förmån för Självet. Jungiansk psykologi ser inte frälsningen/räddningen som en separation mellan det himmelska och det jordiska, utan lokaliserade hela den dualistiska myten inom individen själv. Och gnosis/självinsikt uppstår genom medvetet införlivande av det omedvetnas innehåll, inkluderat den mörka sidan/skuggan, för att uppnå målet Helhet. Smith skriver:


Jung, therefore, was deeply interested in the gnostic insistence on evil as an active principle as opposed to the incomplete Christian view of the evil as the … absence of good.
 

Bortsett från Jungs integrering av ljus och mörker i sin gnostiska analys, citerar Smith Jungs syn på vad gnostikernas egentliga hemlighet var. Jung menade att för gnostikerna existerade psyket som en källa till kunskap, vilket gjorde många av dem till dåtidens psykologer. En yrkeshemlighet Jung kände sig vara del av, skriver Smith, likt en länk i Aurea Catena/den Gyllene Kedjan som levt vidare via alkemin fram till dagens moderna psykologi om det omedvetna. Enligt Smith ansåg också Jung att den Gyllene Kedjan hade blivit bruten under Upplysningstiden, för att åter fogas samman av Freuds psykologi under 1900-talet. Smith citerar Jung:


The chain had been broken by the Enlightenment with its ”devilish development, anti-christianity and rationalistic hybris.”


Traditionen återställdes igen tack vare Freuds introduktion om den mänskliga sexualiteten och den ondskefulla faderliga auktoriteten,
 ansåg Jung. Men Freud utelämnade andra viktiga aspekter av gnosticismen, menar Smith, aspekter som Jung sedermera återintegrerade. Det handlar om de feminina aspekterna av gnosticismen, som kommer att tas upp längre fram.


Om Jung såg problemen med upplysningstidens sekulära syn på andligheten men positivt på religionernas inre esoteriska och mytiska värld, var akademikern Eric Voegelins tolkning av gnosticismen en helt annan.
 Skolad i statsvetenskap på 50-talet, porträtterade Voegelin gnosticismens tankegods som ursprunget till vår tids ondska.


Medan den jungianska frälsningsläran ”within the human psyche” bär på en inre my(s)tisk föreställningsvärld, presenterade Voegelin en ytlig, opassionerad och rationell världsbild. Inte bara en nihilistisk värld helt utan transcendenta/religiösa förklaringsmodeller, utan en modern gnosticism likt en historisk process där frälsningen förläggs i framtiden. En farsot han menade tog start i 1700-talets ogudaktiga världsbild, där människans självförgudande hybris inleddes. Vare sig Gud var död eller hade lämnat sin skapelse, byggde nu modernitetens framväxt på en framväxande gnostisk anda enligt Voegelin. Med filosofiska och politiska uttryck som positivism, marxism, kommunism, nationell socialism, progressiva vetenskaper med mera. Voegelin gjorde också likhetstecken mellan gnosticism och ”apokalyptisism”. Smith fortsätter:


Voegelin portrays Gnosticism as an attempt to solve the ills and evils of this world by promise of a revolutionary new realm.
 

Jag kan tycka att Voegelins negativ attityd och motstånd mot gnosticismen inte uppmärksammas lika ofta, som den gnostiska andans gelikar presenterar eller vad neutrala skribenter skriver om. Kanske beror det på att samhällsklimatet i väst inte längre ser kommunismen som det stora hotet idag, samt större förståelse av den heretiska rörelsens mångfald efter fynden i Egypten 1945. Voegelin är barn av sin tid och bör läsas därefter, men han är också viktig för förståelsen om hur vi människor försöker lösa ondskans problematik utanför oss själva. Ondskans upplösning via politisk revolution, som Voegelin talar om, förringar helt den inre aspekten som är den absolut viktigaste för esoteriska individer. Men politiska visioner existerar i allra högsta grad inom vissa nygnostiska rörelser idag, och Voegelins inlägg blir därmed ett viktigt inlägg för förståelsen av vissa rörelser i uppsatsen.


Tillbaka till Smiths text.


Att söka efter och försöka förstå den mörka delen av ens existens i en mixad/mörk värld, handlar mycket om en själslig alienation och ett sökande efter någonting nytt och begripligt. Hans Jonas skrev om detta inre och yttre sökande, både i antika gnosticismen och i den modernare existentialismen. Och om deras gemensamma syn på världen och naturen som omänsklig, ohelig och fientlig, med termer som likgiltig, kall, ointresserad och/eller neutral. Smith skriver att Jonas stora kunskap om både gnosticism och existentialism vävdes ihop, att han fann paralleller mellan då och nu. Med den skillnaden att den nihilistiska inställningen av idag handlade om en dualism utan metafysik. Men i båda erornas uttryck finner också Jonas att varken det förflutna eller framtiden ger den genuina frihetskänslan som gnostikerna sökte. Smith citerar Jonas med orden:


Genuine existence, freedom, dwells ”only in the crisis between past and future, the razor’s edge of decision, the existential present of the moment”.
 

Den sanna friheten finns bara i nuet, i det dualistiska valets ”nu” mellan sig själv och världen. Existentialismen, med de männskliga känslorna av alienation och kosmisk ensamhet i en metafysiskt devalverad värld, motsvarade den antika gnosticismens förringande av naturen/världen enligt Jonas. Med den här analogin, skriver Smith, får vi inte gömma eller glömma den försonande länken mellan det absurda, likt den stora mängden eoner i Valentinus lära. I nuets valmöjlighet finns alltså den förmedlande ”ljusgnistan”, som är en imaginär värld full av inspiration och kraft, förutom det inre jaget och den yttre världen.


Smith lyfter sen fram litteraturkritikern Harold Bloom och Blooms stora förtjusning i gnostikern Valentinus sätt att vända upp och ned på och tolka om GT och Platon,
 med att påstå att de i sin kontext hade förvrängt äldre sanningar. För Bloom var den antika gnosticismens spekulationer och system, ett kraftfullt sätt att nedmontera traditionella skrifter och kanoniska texter skriver Smith. De ogjorde all genealogi och rådande hierarki samt allegoriserade alla mikro-/makrokosmiska relationer och degraderade dess gudomliga ordning. Det gnostiska upproret handlade också om individers ångest och blockerade kreativitet, menar Bloom, som kommer när nya författare möter sina förelöpare. Smith skriver:


Bloom’s argument is that literary influence always proceeds by ”a deliberately perverse misreading … an act of creative correction … wilful revisionism whose purpose is to clear away the precursor so as to open a space for oneself.” A text is therefore ”a psychic battlefield” where influence fights to move backwards.


Tydligen handlar det om en mental metod/process för att skapa ny plats för nya generationers idéer, genom att medvetet vända upp och ned på de rådande texterna och med folks invanda tankegångar. Att kritisera bakåt för att kunna gå förbi och framåt. Smith menar i alla fall att Blooms radikala och litteraturkritikiska tolkning har flyttat diskussionen om modern gnosticism in i en postmodern situation. Att den senkomna religionen kallad modern gnosticism inte direkt återgår till antik form, men att de gnostiska föregångarnas texter med passionerad och lidelsefull subjektivitet lever vidare. Enligt den Bloominspirerade Ihab Hassan är dagens litteraturkritiker och filosofer på en ”gnostisk resa” in i subjektiviteten, eftersom de lämnar texten därhän och försvinner in i sin egen tankeskapelse där kunskapen finns. Smith citerar därefter I. Hassan med att vi människor börjar bli:


”gnostic creatures constituting themselves, determining their universe by symbols of their own making” and he indicates science fiction and fantasy literature as examples.


Här lämnar jag Smiths faktaspäckade text och att komprimera en redan komprimerad text gör att många nyanser försvinner, tyvärr, men Smiths slutord blir att vara öppen och lyhörd för mångfalden med hänvisning till de stora variationerna av texterna i NHC. En mångfald som han hellre tror beror på världsliga stridsfrågor än teologiska debatter, mer om tvister mellan auktoritär traditionalism kontra nya tolkningar på grund av uppenbarelser, samt hierarkiskt enande mot sekterism. Han påpekar också att ingen av författarna till texterna i NHC, använder ordet gnostiker som en term för självbenämning. Förutom i The Testimony of Truth som är skrivet av en ”gnostisk” polemiker, vars huvudmotståndare egentligen är katoliker, men som också ger sig på andra så kallade gnostiker och kallar dem för gnostiska heretiker. Andra källor, som ändamålsenligt tolkat och beskriver denna rörelse, har alla använt ett element av annorlunda/otherness för dessa heretiker med termer som; antikristna gnostiker, visionärer, esoteriker, symbolister av psyket, de alienerade, våldsamma feltolkare och reviderare.
 Men tack vare textfynd som NHC har nu nya vägar öppnats upp, för vidare och bättre diskussioner om dessa sekter och deras verklighet kontra äldre utsagors beskrivningar.


2.2 Esoterisk historia


Ur boken Gnosis and Hermeticism har jag hämta ett kapitel skrivet av Antoine Faivre, kallat Renaissance Hermeticism and Western Esotericism.
 Termen Hermeticism används här som en beteckning för flera traditioner, vars gemensamma attityd sedermera hamnade under paraplytermen Esoterism.


Faivres essä tar start i 1100-talets Europa, en tid då teologin precis börjat avgränsa sig från den kosmologiska ”naturvetenskapen”. Från den förenliga föreställning att det rådde ett förhållande mellan metafysiken och kosmologin, där himlavalvets stjärnor och planeter ansågs besittas och styras av högre varelser som änglar. Det vill säga mellanliggande förmedlare som människan kunde påverka och påverkades av i sitt aktiva sökande, i ett levande kosmos. Den här avskärmningsprocessen gick sakta och gradvis, fortsätter Faivre, och teologin kom successivt enbart att hänge sig åt den metafysiskt avgränsade domänen. Alltså den direkta och personliga relationen till en Gud.


Den illa omtyckta naturvetenskapens kosmologi kultiverades vidare av egen sak. Först av islamska filosofer för att senare beslagtas av 1400-talets humanister, vars perspektiv varken var profant eller teologiskt men generellt kristet. Hos dessa individer kom naturvetenskapen att återfå sin kraft genom de läror och traditioner som teologin hade ignorerat. Läror som användes var exempelvis Hermetism, Alkemi, judisk kabbala och magia. 

Ihopsamlandet av de olika esoteriska lärorna och traditioner hamnade senare i Cosimo de Medici’s Platonska Akademi i Florens,
 och i dess cirklar av skolade män. Om det här insamlandet av esoteriskt textmaterial i slutet av 1400-talet samt viljan till att förena dem till en enhet/helhet skriver Faivre:


… these materials … part of the Hellenistic religiosity at the beginning of common era, particularly in currents such as Hermetism, the Stoa, Gnosticism, Pythagoreanism, and Neopythagoreanism. Renaissance Hermeticism would draw heavily on these schools or currents.


Gnosticism blir här en del av renässansens philosophia perennis & philosophia occulta, senare kallad Hermeticism. Jag ska inte gå djupare in på den tidens synkretism där gnosticismen blev en gren av en självständig tradition inom den esoteriska inriktningen, men jag ska nämna ett fynd.


1463 återfanns Corpus Hermeticum, delvis i gnostisk anda,
 i Makedonien. Den fördes till Cosimo de Medici och översattes till latin i av M. Ficino. Denna översättning spreds därefter vidare över Europa under 1500- och 1600-talet skriver Faivre, och troligen in i upplysningstidens era där den sekulära gnosticismen tar form.


När det gäller en definition av esoteriska strömningar skriver Faivre i sin bok Esoterismen (1995) att varje vetenskapsgren bör definiera sin egen disciplin, och att hans egna kriterier kring ämnet är ett metodologiskt redskap. Det han föreslår är alltså öppet för rättelser. Faivres ingång till begreppet ”Västerländsk Esotericism”
 vilar i meningen: air de famille … det vill säga esoterisk litteratur och medföljande idéströmning som äger/besitter en form av familjär anda. Andra inneboende karaktärsdragen av termen är ungefär: hemlighållen kunskap, av en så kallad disciplina arcani, och gömd kunskap/gnosis i människan/naturen. Västvärldens esotericism är inte en unifierad lära, inte en enda enhet och därför inte heller dogmatisk. Det finns inga trossatser som håller ihop dem. Trots det anses de olika strömningarna som ett homogent landskap, för att alla bär på ovan nämnda drag, men Faivre håller sig alltså till att förklara de gemensamma nämnarna inom air de famille. Han har sex punkter varav de fyra första hänger ihop, de är mer eller mindre oskiljaktiga i sin spiralformade rundgång skulle man kunna säga. De två sista ser han däremot som relativa, och betraktas inte som oumbärliga kriterier i definitionen av modern esotericism i väst.

1. The idea of correspondences- Föreställningen om informationsväxling mellan mikro- och makrokosmos. En universell princip om ömsesidigt beroende, mellan ovan och nedan, mellan inre och yttre.

2. Living Nature- En levande natur genomsyrad av inre ljus/eld, som kan läsas av. Ger kunskap om nätverket av sympati & antipati som väver ihop Naturen och Människan, samt en konkret och påtaglig inverkan av denna kunskap.


3. Imagination and meditations- Två komplementära sidor, där ”själen” via olika meditationstekniker kan utveckla en gnosis som når olika/andra nivåer av verkligheten. Inte vad man tror på utan vad man/själen uppfattar.


4. The experience of transmutation- Att både människan och naturen kan genomgå en transmutation, en inre förvandling till en ”andra födsel”. Ofta kopplat till föreställningen om universums födelse på grund av Fallet (the Fall of Adam), rörelsen framåt och människans deltagande i reparationen av förödelsen. Återgång till helheten via gnosis.


5. The praxis of concordance- Upprättandet av en överensstämmelse om en ursprunglig esoterisk tradition, oberoende av kontext, som löpt fram genom tid och rum. Förespråkare för detta synsätt kallar ibland denna praxis för ”traditionalism”.


6. Transmission- Lärare till elev, att gnosis bara kan/bör överföras av en auktoriserad och invigd person. För att initieringar i esoterisk kunskap ska bli giltiga.


I slutorden poängterar Faivre att det här sättet att jämföra och lyfta fram likheterna i olika esoteriska rörelser, bör vara det inledande steget till akademiska studier av esoteriska rörelser. Inom ramen för rörelsernas egna utveckling, i sin kontext.


2.2.1 Esoterisk utbildning i väst


Först vill jag säga att den här aspekten togs med för att tre av fyra rörelser i min uppsats erbjuder utbildning, diskussioner och föreläsningar om det esoteriska/metafysiska. I slutet av 1800- och början av 1900-talet växte det fram olika esoteriska skolor i väst, någonting Daniel van Egmond beskriver i sin text Western Esoteric Schools.
 Det som urskiljer sig här, från resten av hans text om ämnet,
 är Egmonds inlägg om rörelsernas utbildningsverksamhet. Han skriver om Teosofiska sällskapet, Golden Dawn och Mysteria Mystica Aeterna, tre ockulta rörelser som påverkat och fortsätter att påverka. Men inleder med en definition av dessa spirituella skolors ursprungliga motiv och mål, en definition jag tycker man kan tillämpa på ett flertal rörelser. Esoterisk skolning, enligt Egmond, handlar om ett institutionellt lärande där eleverna tränas både teoretiskt och praktiskt. De tränas i att förvandla/transformera sig själva och att bli medvetna om och guidad av sin egen inre ”själ/högre jag/skyddsängel”. Esoterisk skolning bär på den gemensamma föreställningen att människan är en komplex varelse sammansatt av fysisk, psykisk, mental och andlig dimension som korresponderar till:


to the ”inner worlds” that are constitutive of our phenomenal universe. According to this perspective, we are ”asleep”, or ”dead” as long as our consciousness is confined to only the physical and psychological aspects of our constitution.


Bara när vår personlighet och kropp blivit mottaglig för själens influenser, transformeras vi till nya individer som kan leva i enlighet med de universella lagarna och makrokosmiska rytmerna, som återspeglas i individens mikrokosmos/kropp. När individen blivit förverkligad, omstrukturerad, kan hon medvetet bli aktiv och delta i de ”inre världarna” vi lever i. Men så länge vi förblir ”glömsk” till en eller flera av dessa världar/dimensioner, bringar vi oreda och oordning på jorden och i kosmos. Att bli en vaken, medveten och insiktsfull individ är med andra ord ingen individuell affär, tvärtom är det den högsta möjliga tjänst man kan göra för mänsklighetens välfärd enligt mystikerna/sökarna själva.


Egmond berättar vidare hur svårt det var för dessa organisationer att hålla ihop utbildningen, hur altruistisk vilja förvandlas till gräl och osämja men att de med tiden lärde sig att anpassa skolan till eleverna. I starten föll många lärjungar i Blavatskys skola ifrån på grund av egoism, sinnesförvirring, sedeslöshet, girighet och feghet. Få gick vidare i kampen mellan sitt inre och yttre jag. Ett välkänt problem för alla som studerat mysticism skriver Egmond. Tyvärr var de flesta av Blavatskys elever bara intresserade av ”fenomenen” och att utveckla sina egna ockulta krafter samt förstärka sitt ego, än att arbeta hårt för att nå och ledas av sitt ”högre Själv”. Det direkta förhållandet mellan lärare och elev i dessa skolor, blev alltså garanten för initiering och utveckling åt rätt håll (någonting att ha i åtanke kring dagens virtuella och nätbaserade skolor). Avslutningsvis skriver Egmond att den här träningen, att utveckla elevernas inre aspekter, ofta är en integrerad del i andra religiösa traditioner som exempelvis Buddismen i öst. Men inte hos oss i väst för här hamnade den esoteriska läran utanför den ”exoteriska” religionen och officiella kulturen, hos så kallade motkulturer som försökte överleva sina inre motsättningar.


2.3 Esoteriskt vetande och naturvetenskapen


Det har alltid funnits en lite dold växelverkan mellan esoteriska/religiösa funderingar och empirisk forskning i väst, men troligen mer förr då gudavärlden ingick och verkade naturligt i människornas vardag. Den religiösa föreställningsvärldens inflytande i vetenskapen försvann dock mycket under 1900-talet, till förmån för det strikt rationella och logiska i västvärldens kontext. En form av yttre och inre uppdelning, till idag då den så kallade irrationella och kaotiska världen tycks ha dykt upp i den virtuella världen. Människor vill ha en djupare förklaring och en ny vägledning i en kaotisk värld, och det sökande tycks bara växa. Forskare inom kvantfysiken betraktar och talar också om sin forskning i termer av dualism, som exempel kan nämnas atomens egenskap/vara som både våg och partikel, samtidigt. Att betrakta den fysiska världens minsta beståndsdelar som dualistisk kan tyckas paradoxalt, men det är det enda sättet de kan beskriva kvantforskningens nya rön på menar de. De gnostiska myterna talar också om världen i termer av dualism. Men faktum är att flertalet gnostiker idag betraktar världen som både dualistisk och monistisk, och de anses vara komplementära aspekter av samma verklighet. Modern gnosticismen kan vara, som vi ska se, både filosofisk och religiös, både exoterisk och esoterisk. Samtidigt.


Tillbaka till naturvetenskapens lite outforskade samröre med esoteriska texter, som är en historisk realitet. Det finns många exempel på korsbefruktningar mellan fantasi och forskning. Ett exempel var naturvetenskapsmannen Isaac Newtons intresse för alkemistiska texter och idéer, förutom de teologiska spörsmålen, för sin forskning.


I Kjell Jonssons bok Harmoni eller konflikt beskrivs förhållandet mellan naturvetenskapen och den traditionella kristendomen, men här och var dyker också de esoteriska texterna och idéerna upp som inspiration till nya vetenskapliga upptäckter. Gränserna var mer flytande då. När det gällde den antika kristna kyrkans teologer, som vände ryggen åt Atens vetenskap och filosofi, blev även de påverkade att bygga ut och om sitt trossystem på grund av konkurrerande sekter som gnosticismen menar Jonsson.
 Av en gnosticism som var starkt påverkad av nyplatonismens emaneringslära, samt föreställningen om människors egna förmågor att stiga från det sinnliga till det andliga.


Vidare skriver Jonsson att Kopernikus troligen var inspirerad av de mystiska skrifterna som tillskrevs den egyptiske prästen Hermes Trismegistos, med föreställningen om att ersätta jorden med solen som universums mest privilegierade himlakropp. Och fortsätter:


Det var inte så lite av religiös och magisk inspiration som sporrade den vetenskapliga revolutionens stora namn, …


Renässansens filosofer och vetenskapsmän var alltså starkt påverkade av Platons skapelseberättelse om Demiurgen som skapare av den fysiska världen (den gnostiska skapelsemyten är inte helt lik Platons), från kaos till ordning. En estetiskt tilltalande värld som till skillnad från Aristoteles sunda förnuftsfilosofi kom att fungera som en starkt inspirerande kraft, menar Jonsson och fortsätter:


Det var snarare denna visionära magiska lära, än det mer jordbundna natur filosoferandet hos Aristoteles, som bidrog till att det naturvetenskapliga tänkandet slog ut i full blom mot slutet av 1500-talet. … På liknande sätt (i) … slutet av 1700-talet …


Jonssons exempel visar att esoteriska texter har gett både inspiration och luft åt fantasin, till att visionärt och experimentellt försöka formulera en harmonisk förklaring på världen och människan. Naturvetenskap handlar ofta om att empiriskt försöka förklara och ge svar på kosmos och allt däri, menar han, om en vilja att kunna formulera ett enhetligt svar på allt vi inte begriper.


Det tycks som att både naturvetenskapliga upptäckter som esoteriska insikter/gnosis kräver en viss intelligens, kreativitet, utbildning och beslutsamhet, och båda behöver nog kultiveras för att ge frukt. Men det finns också problem med att sammanblanda naturvetenskapen och den esoteriska traditionen, skriver Antoine Faivre. Inte är de bara av helt olika natur, som vi sett Armstrong och Campbell påpekat, utan problem uppstår då vetenskapen lånar det esoteriska språkbruket. Esoterisk gnosis inbegriper ju även den esoteriska transmutationsupplevelsen, menar Faivre, som helt enkelt inte existerar inom den vetenskapliga logos/logiska sfären. Faivre uttrycker det så här:


Det finns ingen gnosis i egentlig mening som inte är förbunden med en symbolisk berättelse om ursprunget (en skapelsemyt) och som, via en andlig hermeneutik, kan fördjupas i det oändliga, tack vare den eldsblick vilken enligt Paulus ”utforskar allt, också djupet hos Gud”. Den nya vetenskapliga gnosis har bara lånat de yttre dragen av gnosis. Den förra kan bara spegla händelseförloppet medan den senare redogör för fakta.


En icke spekulativ kunskap, menar Faivre, tar en person från ett plan till en annan. Förvandlar/transformerar subjektet likväl som materian. Och man kan varken separera kunskap/gnosis från inre erfarenhet, som intellektuell verksamhet från fantasin skriver han. För esoteriker finns det en dubbelnatur hos Naturen, det vill säga en skapad natur och en evig natur. En form av dualitet som visserligen uppenbarades genom upptäckten av kvantvärlden, menar han, men som inte har med det esoteriska gnosisbegreppet att göra. Faivre problematiserar med andra ord vetenskapens fortsatta försök att skapa ett enhetligt svar på universum, med hjälp av mystikernas dualistiska symbolspråk. Naturvetenskap om tingens innersta natur på atom- och subatomnivå lånar alltså symbolspråkets ”vetenskapliga” gnosisbegrepp, som inte har med de esoteriska termernas rätta betydelse att göra och skapar på så sätt en förvirring kring ämnet myter och symboler. Mycket på grund av vårt sekulariserade sätt att tänka. Att tolka myter sker på flera nivåer och är en dynamisk process, likt buddisterna behandlar sin mandala, där både inre upplevelse och fantasi spelar stor roll.


Nu övergår jag från den yttre världen till den inre. Från gnosticism i relation till historiska förändringar, betydande individer, akademiska definitioner samt esoterisk utbildning, till gnosticism i relation till den inre föreställningsvärlden. Psykologi skulle vissa kalla det, mötet med det gudomliga enligt andra, poängen är dock att försöka förstå det gnostiska verktyget myten. Men eftersom myterna hänger ihop med hur de tolkar och upplever den fysiska världen, pendlar texten mellan yttre logisk och inre mystisk.


2.3.1 Psykologiska perspektiv på mytens roll och funktion


Det finns skillnader mellan dagens och antikens sätt att tänka och tala. Det handlar i grunden om hur man uppfattar den gudomliga verkligheten som någonting faktiskt eller ej, och om den ingår i människors vardag eller tolkas som ren fantasi. Myt från grekiska mythos betyder ord, berättelse, och historiskt sett var myten den mest högtstående av två olika men lika viktiga och komplementära sätt att tala, tänka och förvärva kunskap, det vill säga mythos & logos. Detta skriver Karen Armstrong om i inledningen till Kampen för Gud
och om hur myten åsidosatts genom moderniseringen av våra samhällen, till förmån för rationell, faktabaserad och empiriska logos. Myten beskrev eviga och tidlösa händelser som upprepar sig, det bestående i livet som livets ursprung, kulturens uppkomst och människosjälens djupaste skikt. Myten befattade sig inte med det praktiska utan med innebörden, och skänkte på så sätt vardagslivet mening och mål. Det var en äldre form av psykologi skriver hon, eftersom myter blottar dunkla regioner i det omedvetna och irrationella riket som inte går att utforskas rationellt. Det som idag har tagits över av psykoanalysen, skriver hon och fortsätter längre ner på sidan:


Myten var också förknippad med mystiken, det nedstigande i psyket med hjälp av strikta koncentrationsövningar som alla kulturer utvecklat i syfte att förvärva intuitiva kunskaper.


Gnosis skulle en gnostiker kalla det, om de intuitiva kunskaperna förvärvade av individen. Tillbaka till Armstrongs bok, som handlar om våra tre monoteistiska religioner och om hur förståelsen för mythos försvunnit med tidens förändringar. Om feltolkningar av myten som ibland sammanblandades med logos, vilket ledde till farliga kombinationer av bokstavstro. Det här är en oro hon delar med mytforskaren Joseph Campbell, när det gäller religiös fundamentalism. Campbell skriver också i sin bok Det här med gudar …
 att med denna missuppfattning, gjord av vår civilisation, kom och kommer politiskt och religiöst krigande om geografisk och historisk makt över andra. Det finns bara två sätt att missuppfatta en myt skriver Campbell,
 och vår civilisation har lyckats med båda menar han. Den första missuppfattningen är att myten syftar på ett geografiskt eller historiskt faktum, och den andra att myten syftar på något övernaturligt eller på något som kommer att inträffa i framtiden. Personligen tror Campbell att mytologin speglar ett biologiskt skeende, att de är metaforiska framställningar av de energier som besjälar våra kroppar
 och fortsätter lite längre fram:


Det finns en fundamental distinktion man måste göra mellan de signaler och mål som kommer från förnuftet, baserat på rationella överväganden, och de som kommer från kroppen och är ett uttryck för dess livsenergi.


För att anlägga ett litet psykodynamiskt perspektiv på människan och hennes myter, och som en skapande varelse tog jag med psykologen Paul W. Pruysers
 förklaringar på människans psykiska krafter, uppdelat i tre delar:

Autistiska Världen - är där spädbarnets primära processer (behov, drifter, upplevelser) ihop med fantasins och drömmarnas värld kan vara extremt subjektiva. Allting är möjligt så länge det är tänkbart, och det designat av allmaktstankar.

Realistiska Världen - här kommer en inbrytningen av yttre realiteter. Med förståelsen om en mixad värld av subjektiva och objektiva krafter och ting, som lockar fram den sekundära processen av förstånd, baserad på resonemang, logik, testning och konsensusbekräftat språk. Där vår pedagogik ofta går ut på att ge upp den inre autistiska världen, till förmån för den yttre realistiska världen, för att bli en civiliserad människa. Pruyser anser att den här tvådelade synen på människan och världen, mot en torr realism, stympar valmöjligheterna för mänsklig utveckling och mognad. För bortanför eller mellan dessa två världar ligger en ”tredje värld”, med egna begrepp och tilldragelser, som bör finnas om ett flöde mellan de två andra världarna ska fungera bra menar han.

Illusionistiska Världen - är alltså en övergångssfär med övergångsobjekt i. En värld av lek, föreställningar och illusioner som leder tillbaka till de allra äldsta, starkaste och mest angelägna önskningarna människosläktet bär på. En unik imaginär process som inte bör blir fångad i den autistiska processen, eller bunden till det realistiska sunda förnuftsproceduren (Pruyser är emot positivismen). Den ”illusionistiska världens” objekt överskrider de andra världarna, men spår av autistiska och realistiska objekt kan kodas in i den tredje världens form och innehåll. De är inte produkter av bisarra privata fantasier, inte heller kopior eller representationer av sinnesdata. Illusionistiska objekt härleds/utvecklades från en handledd fantasi rotad i det kollektivt imaginära, vår kollektiva minnesbank.


Det är i den tredje världen som myterna, de symboliska berättelserna och andra kreativa uttryck för skapande och omskapande kommer in:

Illusionistic thinking pertains to symbol system such as religion and the arts, and … to the spirit of science. What else is a scientific ”paradigm” but a playfully entertained contract inviting certain believers to engage in a game, abide by its rules, and be excited by the prospect of some intellectual ”payoff”?


Pruyser väver ihop både religiösa och konstnärliga symbolsystemen, med den vetenskapliga kreativiteten och innovationerna, från ett psykologiskt perspektiv. Pruyser menar också att den Illusionistiska världens sfär har en egen språklek, som inte får bli bokstavstolkad, konkretiserad eller sammanblandad med de andra. Han är bestämd med detta för iscensätts den illusionistiska världen som realistisk finns faran för civilisationers förfall och barbarism, då bara autism och/eller realism råder. Ett exempel han ger är Inkvisitionen, som blev kulmen på en institutionaliserad förvrängning av tron.


Such historical collapses of a people’s illusionistic sphere highlight an important feature of illusionism: the opportunity it offers for sublimation of erotic urges and the neutralization of aggression.


Utvecklandet av den religiösa föreställningsvärlden och dess symboler tillåter människan istället att fortsatt uppleva fascination, upphetsning och tröst, eftersom överskridande objekt skapar ”hjärtevärme” i utövarens kreativa process. Men religionsutövande kräver också intellektuell som språkmässig kunskap, för att kunna verka på ens känslor skriver han. Den illusionistiska världens utvecklande av gamla traditioner eller i nya former behöver vägledd handledning, för att inte ramla in i lättja eller slöhet. Det är både allvar och lek på samma gång, och vi bör ständigt ha ett vaksamt öga på utvecklingen av denna kreativa värld så den inte blir till realismens ledda dogmer eller autismens icke ledda hallucinationer.


2.4 Om givna roller i skapelsemyterna, ur ett genusperspektiv


Vid första kontakt med de gnostiska skapelsemyterna slog det mig hur lidelsefulla och hängivna de var, hur det andliga mötet med det gudomliga andades stor passion. Men vid närmare eftertanke var det kanske inget konstigt, då skapelsemyterna handlar om relationen mellan feminina och maskulina krafter. Som exemplet hur androgyna par/eoner upprätthöll harmonin i Pleroma, tills Sophia i affektion bröt harmonin och skapade på egen hand. Det nämns också ibland att vissa asketiska rörelser var kvinnofientlig, att de tog avstånd ifrån allt som hade med det fysiska och födandet att göra eftersom materian tillhörde Sophias ofullkomliga skapelse Demiurgen (=hantverkare). Men att det även existerade så kallade libertinistiska rörelser, som var både var fysiskt syndfulla och andligt heretiska enligt kyrkofädernas texter. Hur det verkligen var med de antika gnostiska rörelsernas relation till det feminina, som nog varierade en hel del, kan vi bara spekulera om.


Men inom dagens gnosticism är alla rörelser mycket positiva till allt feminint, även mannens Anima, för att skapa insikt och harmoni. Sophia är med andra ord högt aktad som den visdom hon representerar, och vissa forskare tycks tro att så var fallet hos vissa antika rörelser också.


Diskussionerna kring genusproblematiken, som i Sophia och Fallet med flera, är alltså många. Och i boken Image of the Feminine in Gnosticismen
 utgiven av K. King, finner man flera tolkningar av detta. Ofta tolkat utifrån dåtida problematik mellan det omoraliska och det kvinnliga/kvinnlig sexualitet. Antiken var en starkt patriarkalisk och hierarkisk tid med Romarrikets normer, se bara på det nakna mansidealet i deras konst och kultur. Med denna genusproblematik fanns även en vetenskaplig syn på människans fysik, en sanning de trodde på och som levde vidare ända in i 1600-talet. Det handlar om fortplantningens mysterier och den hysteriska kvinnan, med hysterin som sprungen ur kvinnans livmoder.


En essä i boken är skriven av Richard Smith, kallad Sex Eduaction in Gnostic School.
 Där beskriver han undervisningen kring sex och samlevnad, med utgångspunkt från Aristoteles texter.
 Texter som inte förändrades speciellt mycket fram till tiden för gnostikernas uppkomst. Det mesta av materialet har han alltså hämtat ur icke-gnostiska doktriner, med små inlägg av gnostiska föreställningar, för att spegla dåtidens syn på människans biologiska och fysiologiska funktioner om hur ett nytt liv blev till. Men först en förenklad biologilektion, hämtat från Smiths kapitel:

- Män och kvinnor har liknande fortplantningsorgan (likheter upptäckta i få men avskydda obduktioner), skillnaden är att kvinnans organ ej växt ut och är därmed vanställt. Ur blodet utvecklas säden, men kvinnan kan inte befrukta sig själv då hon ej äger mannens gudomliga krafter att transformera blodet till säd. Den manliga säden har hetta, aktivitet och själ. Kvinnans säd/blod däremot har de motsatta egenskaperna som kall, inaktiv, materiell och själlös. Och i motsatts till gudomlig form (mannens säd gav fostret och livet form), är kvinnokönet till naturen deformerat. Livmodern är tillika en levande entitet (the wandering womb) som kan röra sig runt i kvinnans kropp, orsaka allehanda besvär och hysteri, smärta med mera. Botemedlet för dessa besvär är rök, sex och/eller graviditet. Kvinnans kropp är bara en näringsbefrämjande behållare som bidrar med den råa och själlösa materian. Eller som Aristoteles uttryckte det:


Semen has power, it has heat, it has activity, and it has soul. The female’s roll is simply cast in contrast to the male’s. Instead of his power, she has inability and weakness; while he is hot, she is cold; in place of soul, she has matter; as he is active, she is passive; and instead of having divine form, femaleness is a natural deformity.


Det Smith försöker göra är att nytolka de Aristoteliska skrifterna och diskussionerna, det vill säga deras biologilektion i ljuset av den gnostiska myten om Sophia och Fallet. För som vi sett tidigare vände gnostikerna gärna upp och ned på den judiska teologins texter/GT, för att kunna lösa upp gamla normer/maktstrukturer och ge plats för kreativ nytolkning.
 Detta upp- och nedvändande på normerna inbegrep även de då rådande lärosatserna för biologi och fysiologi. Smith skriver vidare att, Sophias egna framtänkta ”skapelseakt och missfall” blev en formlös, kall och dysfunktionell vilja utan den manliga hettan/själen, men trots detta en halvgud/demiurg som fortsatt skapade vidare i sitt kosmos.


What does Sophia bear, with her weak female seed? She bears flesh, says Theodotus, formless, like a miscarriage.


Hur kunde de gnostiska myterna påstå att deras kvinnliga eon/gudinna självt hade separerat och skapat utan samlag, frågar sig Smith, precis som en höna enligt Irenaeus? Ett androgynt missfoster och monster med brist på form, fason, perfektion och ande/själ. Hur kunde Sophia avskilja sig från den traditionella kvinnorollen, som alla visste var oacceptabelt och skulle sluta i hysteri utan mannens gudomliga och själsbringande säd? Svaret på och anledning till denna inneboende motsägelse, i Sophias missfall och hennes uppenbara kraft i att skapa en lägre gudom av egen kraft och vilja, menar Smith är:


A role shift is taking place that will end up displaying the patriarchal god of old as an effeminate fool and the mother goddess as a masculine saviour.


Smith kommer fram till att de traditionella könsrollerna löstes upp, i och med Demiurgens feminina drag och Sophias maskulina. Eftersom Sophia, som nu ägde gudomlig energi/ljus att skapa, påtog sig en aktiv roll som skapare genom att medvetet smyga in sitt ljus i sin mörka skapelse/Demiurgen och vidare ut till den av demiurgen skapade obesjälade världen och in i människomaterian. Smith menar vidare att gnosticismen troligen var en sex- och könsrelaterad rörelse, i ljuset av dåtidens fallos- och mans/säd-centrerade verklighet, eftersom deras skapelsemyter vände på könsnormerna i samhället.


Förutom de eventuellt politiska försöken att omkullkasta normerna i samhället finns det andra problem med att tolka gnostiska texter, som NHC. Det är att texterna/skrifterna är översatta från grekiska (originalspråket) till koptiska, och så här skriver D. J. Good i sin essä Gender and Generation
 om det:


As far as research on gender is concerned, scholars are coming to the sound observation that many gnostic texts, like the majority of texts in the Nag Hammadi library, use the terms ”male” and ”female” to denote cosmic principles rather than to describe men and women. This is an important observation.


Good menar att den gnostiska skapelsemytens grund, med androgyna gudomligheter/enheter av både feminina och maskulina principer, blivit problematiskt feltolkat. En feltolkning som fortsatt syns i engelska översättningar, och som gör den ursprungliga myten mer patriarkal än den var. Hon exemplifierar detta med att det grekiska ordet ”föräldrar”, som användes för urgrunden, inte existerade i det koptiska språket utan blev översatt till enbart maskulina fäder. Och det trots att det koptiska ordet för moder fanns.
 Good skriver att det här skapar misstolkningar och felaktiga översättningar av de äldre gnostiska texterna. Inte bara med att de feminina/moderliga principerna försvinner från myterna, utan för att förståelsen av människans sanna natur försvinner. Den perfekta och kompletta människan, enligt ett flertal gnostiska texter, består av båda principerna skriver hon. Good avslutar med att det inte är för sent att tänka och skriva om dessa feltolkningar, för att skapa en ny förståelse av den rika gnostiska mytologin.


I stycket Libertine or Liberated: Women in So-called Libertine Gnostic Communities av James E. Goehring vänds spegeln om mot gnostikernas motståndare, i brist på texter av gnostikerna själva inom ämnet libertinism. Goehring tolkar på så sätt dessa gnostiker utifrån motståndarnas position, motivation och kontext, med deras texters motpol till två gnostiska kosmogonier. Och likt en textduell mellan Irenaeus vs. Marcus av Lyon/Frankrike från valentinsk skolning och Epiphanius vs. Phibionite i Alexandria/Egypten, för han en diskussion om dessa ”syndfulla” grupper under antik tid och kring ett hett ämne:


Sexuality underlies the fabric of a society and must be controlled if the society is to maintain the status quo. To permit a group to redefine sexual practice and law is to permit it to challenge the social structure of the society at its very core.


Att omdefiniera samhällets normer kring samlevnad utgör ett hot mot etablissemanget och mot de rådande strukturerna. Så också för kyrkofärdernas nyvunna makt. Paradoxen med den eventuella existensen av libertinistiska rörelser, om man tror på Irenaeus skrifter, handlar då om varför rörelsen innehöll så pass många kvinnliga medlemmar, samt deras utövande av de mest tabubelagda ämnen då - kvinnlig aktivitet och sexuell avvikelse. Hur kom det sig att många kvinnor, som ville befria sig från den materiella objektifieringen som fru, maka och mor, anslöt sig till ännu en fysisk aktivitet som många gånger var en boja? Speciellt hos vissa kristna gnostikerna som såg på fortplantningen/återfödelsen som del av det demiurgiska och arkonternas fängslande värld. De kvinnliga medlemmarna tros också övervägande ha varit överklasskvinnor, eller fria och litterära kvinnor, på grund av deras tillgång på rörelsefrihet och förståelse av gnostisk teologi. Äran stod ju på spel för dessa individer i det romerska rikets kulturkonservatism, var de lättlurade kvinnor eller? Goehring skriver:


The division surely reveals more about the bishop’s view of women than about their role in the Marcosian movement. The role played by women, … was a major one. This Irenaeus cannot deny. … he counters it by trying to show that their involvement was superficial, an involvement based not on intellectual acceptance of the complex Marcosian theology but on sexual seduction.


Irenaeus retorik gick ut på att kvinnor med sin oförmåga att ta aktiva/dominanta roller, ihop med kvinnors fysiska, enfaldiga och godtrogna natur, blev lätta offer för sexuella riter. Irenaeus skrev också om att Marcus lärde ut sina olika religiösa system via nummerologi och alfabetsmystisism, samt att deltagarna fick delta i utvecklade av profetiska och rituella system. Det rituella deltagande lockade tydligen många. Gnostikern Marcus uppmanade också medlemmarna att profetera, en aktiv handling som inte passade sig för kvinnorna då. En annan aspekt av missförstånden och avskyn som uppkom hos Kyrkofäderna var det gnostiska språkbruket, med sin sensuella/lidelsefulla sinnebild på det spirituella livet. När man på det här sättet tolkade rörelserna utifrån, som Irenaeus gjorde, så upplevdes kanske de libertiniska gnostikerna vara en religiös förgrening som bara hängav sig åt rent fysiska utsvävningar. Även om riterna kunde uttryckas både mentalt och/eller fysiskt.
 En annan ytlig bild om libertinerna, målar Epiphanius upp. Genom de egna ungdomserfarenheterna han påstått sig ha fått hos den gnostiska rörelsen Phibioniterna i Alexandria, innan han övergick till ortodox kristendom. Epiphanius menade att kvinnorna deltog aktivt och som medvetna förförerskor, som på grund av sin fysiska/sexuella natur mer eller mindre lurar Epiphanius själv till att delta i lust- och syndfulla riter.


Epiphanius reports that the Phibionites reject the stance of the ”orthodox” church with respect to the understanding of the body. They are not ascetic in even the most limited sense of the word. Fating belongs to the archons of this world, and care and adornment of the body are not scorned.


Som vi sett i den förenklade biologilektionen ansågs säden, som var kommen ur blodet, innehålla det gudomliga ljuset hos mannen. Men hos Phibioniterna innehöll även det kvinnliga mensblodet det gudomliga ljuset. Deras kärleksmåltider Agape
 ledde därför till en form av hieros gamos, en rituell akt där det heliga ljuset samlades och offrades till/tillbaka till Pleroma. En kärleksakt initierad av båda könen enligt Epiphanius. Phibioniternas kosmogoni handlade om Barbelo
 som blev förförd av Arkonterna, men som senare återställde och återförenar det fragmenterade ljuset från Pleroma genom att förföra densamma. Barbelo fick med andra ord Arkonterna att släppa ifrån sig ljuset/säden, så kvinnans kropp och roll var med andra ord högst väsentlig skriver Goehring och fortsätter:


… the incorporation of menses as the blood of Christ alongside the semen as the body of Christ in the Phibionite ritual underscores the positive involvement of the women.


Det Epiphanius såg som mycket negativt, var för Phibioniterna alltså en mycket positiv del av deras mytologi. Ett mytiskt/religiöst mönster av kvinnan som aktiv, deltagande och självbestämmande. Goehring menar att gnostisk libertinism kunde ha varit ett forum för kvinnor, och en plats där de kunde undgå sociala normer och påtvingade begränsningar. Liksom som det asketiska livet kunde vara befriande för andra/män genom att slippa intimiteten. Han menar att man kan se på dessa libertiner som religiösa rörelser där kvinnor slapp påtvingade roller, samt att de blev bekräftade som individer till både kropp, själ och ande. Speciellt då kvinnorna fick representera och agera som Barbelos/Moderns återhämtande och återsändande av den förlorade kraften.


3 Virtuell Sökning


När det gäller virtuell sökning skriver Göran Larsson, i sin bok Virtuella Religioner, att man delvis kan avgöra hemsidornas legitimitet och trovärdighet genom olika variabler samt den grafiska utformningen. Däremot kan domänadresser som .se/.org/.edu, brevhuvuden, tilde och uppdateringsdatum med mera, bättre leda en rätt i det enorma utbudet som hela tiden växer. En form av organiserad sökning som Larsson lägger stor vikt vid.


Larsson ställer också frågor som - vilken teologisk auktoritet har hemsidan?, - vilka hemsidor är representativa? Religionsklassificering kan vara knepigt. Och samtidigt som religion är, som Larsson uttrycker det, ”ett av det effektivaste sättet att skapa identitet”
 förblir den nyskapande identiteten oftast anonym för läsarna med att de rör sig i det abstrakta och virtuella rummet. Det vilar en paradox i och med att de här nyandliga rörelserna existerar på nätet, för samtidigt som individer blir fria att skapa och vara sig själva, gömt eller öppet, försvinner den fysiska människan ut i ett ingenmansland.


Larsson skriver också att pluralismen är ett större hot mot etablerade trossamfund än vad sekulariseringen är. Det är kanske sant eftersom folk verkligen söker efter sin del i heligheten, men samtidigt har jag sett att det finns en form av enande inom de nyandliga rörelserna. De går ihop och hänvisar till varandras hemsidor, trots uppenbara olikheter. Toleransen är mycket stor och jag tror att deras känsla av utanförskap delvis håller ihop dem, men även som fränder i ”den tredje strömningen”. Känslan av att inte passa in i mainstream samhällets lagar och värdering, skapar nog en form av konsensus hos dessa självreflekterande individualister. Ett annat argument mot Larssons text handlar om hans legitimering av hemsidorna efter grafisk utformning, för efter vad jag har sett är det en sanning med modifikation. Layouten varierar inte bara efter vad som anses normgivande utan också efter designarens intresse av tid och utrymme i den grafiska utformningen. Hemsidans värde vilar kanske mer på den rena texten, på vad de vill ha sagt och komma ut med, än att estetiskt locka till sig läsare. Layouten berättar inte alltid om innehållets trovärdighet. Som ett exempel på det visar AGEACs
 introduktionssidor på spanska ett enormt vackert och ”påkostat” arbete, värd att ses bara för dess skönhet, medan deras vänskapsförgreningar ut i världen är av mycket enklare slag. Vet man inte om att AGEACs ursprungliga hemsida och kommer till mindre föreningar, kan man lätt tro att deras trovärdighet är tunn om man ska gå efter layouten. Likaså har vi exemplet Gnostics & The Social Revolution, en hemsida som vid första anblick tycktes utgå från yngre individer med sin lite naiva layout. Men ytan bedrar innehållet och kanske var det menat så? En enkel layout av hemsidan (eller tvärtom) kan alltså bedra och sen om det beror på dennes/deras ointresse, okunskap, ovilja eller till och med medvetna val är svårt att veta. Larsson ställer sig också frågan om hemsidan äger teologisk auktoritet och är representativ, en bra fråga när det gäller de etablerade religionerna men lite svår att svara på då hela den esoteriska fåran inom vår kultur har varit klassad som heretiskt och/eller flum. Teologisk auktoritet är inte ett begrepp som används och/eller passar in på flertalet nygnostiska rörelser idag, då den individuella friheten är en central del i deras sökande.


När det gäller länksidorna, som kan bli både inaktuella och bättre/sämre ganska fort, hjälper de en vidare när sökorden inte räcker till. De varierar stort med allt från korta beskrivningar på några få rader till långa listor med hundratals olika länkar inom ett och samma område. Många länkar återkommer dock och kunskapen om de olika webbsidorna varierar stort, men om ska jag rekommendera en länksida om gnosticism är ”Hermetic Fellowship”
 tydlig och bra. Mitt eget sökande tog dock start i Google. Där hittade jag vidare till olika länksidor om ämnet gnosticism, som till min förvåning ibland tillhörde helt andra trosinriktningar. Som ett exempel på det fick jag den 8/11-2004 cirka 150 000 träffar på ordet gnosticism, och 26 400 träffar på kombinationen gnosticism och pagan. Det var alltså inte ovanligt att mitt primära sökord dök upp på wicca- och paganrörelsers hemsidor, eftersom de ansåg att gnosticismen tillhörde samma alternativa familj som dem själva trots uppenbara olikheter. Andra länksidor av synkretistisk karaktär, som vävde in gnosticismen, fann jag under webbnamn som ”mysticweb”, ”ockult forum”, ”meta/alternativa religioner” och så vidare.

Egna tankar kring det virtuella sökande handlar om olika gränser. För avgränsningar rent geografiskt fungerar inte längre med denna teknik, det får bli en mental karta mellan trosuppfattningarna, samt mellan dem som har tillgång till data och inte. Och med tanke på den sista aspekten, som faktiskt skiljer fattiga från rika, styrker det kanske tanken på att nyandliga rörelser på nätet är ett tecken på vår ”västerländska andliga anorexi” idag? Som många talar om. Att de etablerade traditionernas religionsutövande inte tilltalar dagens västerländska individer som själva vill delta, känna, skapa och utforma sin tids andlighet. Språkligt råder sedan engelskan och att bli hänvisad till liknande hemsidor i andra engelsktalande länder är vanligt, eftersom en atmosfär av frändskap existerar i det virtuella rummet. Internet och all information där handlar med andra ord om kulturella, sociala och ekonomiska skillnader också, då alla inte har tillgång till tekniken och språket. Värt att tänka på tycker jag. Vem betalar till exempel för detta kommunikationsmedel i slutändan?


För att återgå till uppsatsens gränser, nygnosticism i västvärlden, handlar det även om att försöka greppa och förstå ett nytt socialt fenomen på grund av ny teknik. Det kan tyckas suspekt till en början, eftersom det virtuella rummet är så ogripbart för många. Jag håller med om att det kan vara lite knepigt att sondera terrängen bland oseriösa vs. seriösa rörelser, man blir tvungen att läsa en hel del, söka efter sammanhang och läsa mellan raderna. Men oftast finns det en sådan glädje och vilja i att få uttrycka sig i ett icke-hierarkisk och icke-auktoritärt medium, som Internet fortfarande är, att djupet och äktheten syns om den finns där. På vissa hemsidor, där de direkt beskrev sig själva som tillhörande gnosticismen, fann jag också likheter med NHC. Det vill säga en mångfald av inriktningar. De sa sig bland annat vara kristna eller icke-kristna, gudinneorienterade eller buddistiskt influerade, kabbalistiska eller anhängare av egyptisk gnosis (Basilides) med mera. Variationerna idag tycks lika stora som då, om inte större, men för att få ihop en gripbar uppsats begränsade jag mig till hemsidor med mycket information och beskrivande text/bild. Eftersom det gav mig större chans att få inblick i, och djupare förstå dem och deras syn på modern gnosticism. Några få rörelser som inte bör betraktas som den övergripande bild över vad modern gnosticism handlar om, utan mer ses som ett litet inlägg i en stor diskussion som pågår just nu.


4 Kort beskrivning av rörelserna


Här lämnar jag tekniken för att börja närma mig några nygnostiska rörelser jag funnit på Internet, och vad som visar sig i deras textbaserade föreställningsvärld. Ganska tidigt blev jag varse om uppenbara skillnader mellan dem, skillnader som handlar om hur vi kan/bör förhålla oss till sociala, politiska, kulturella och materiella problem och spörsmål. Att se skillnader mellan andliga rörelser är ingen ny företeelse, kyrkofäderna delade till exempel upp gnostikerna i asketiska alternativt libertinistiska rörelser. En åtskillnad som handlade om hur olika dessa rörelser förhöll sig till den demiurgiska världen, från asketismens totala förnekelse av det fysiska till libertinismens förlustelse i det/den samma. Skillnader som troligen handlade om olika sätt att snabba på frälsningsprocessen.


Den uppdelningen fungerar dåligt idag, då synen på materian är en annan. Speciellt med tanke på kroppen som idag bör vårdas och upplevas fullt ut. Jag tyckte mig också se olika temperament, eller ska man säga en mörkare alt. ljusare under/ton i deras text och layout. Det stod mig mer och mer klart att temperamenten hängde ihop med graden av intresse för sociala, politiska och ekonomiska problem i världen. Ju mer engagerade de var i yttre frågor som orättvisor, egoism och girighet, desto mörkare och mer temperamentsfulla var texterna. Olikheter värda att undersökas, tyckte jag, trots deras uppenbara likheter i vilja till inre och yttre förändring via gnosis.


I de första exemplen, Gnostics & The Social Revolution och Luminist League, tycker jag mig se en form av vrede och obeveklighet över sakernas tillstånd i världen. Ibland tillsammans med en oblyg ironi och/eller cynism som uttrycks i svart humor, inbäddat i materialet de lagt ut på nätet. De väjer inte för att de yttre aspekterna av ondska/mörker, ofta manifesterat i stat, bolag och kyrka, på grund av människans ignorans och okunnighet. De ser en förbättring av det yttre lika viktigt som en förbättring av det inre, och de är aktiva på så sätt att de vill omforma och revolutionera den etablerade makten samt den västerländska kulturens mörkare sidor som imperialism, kapitalism och materialism.


Förenklat ser jag dem som olika men ändå lika samhällsengagerade andliga rörelser som genom sitt deltagande på nätet vill föra en aktiv och politisk debatt om nya men fredliga vägar mot en bättre värld. Vad gäller framtiden, att överleva eller gå mot avgrunden/Armageddon, nämns det ibland om ett kollektivt medvetandeskifte år 2012, men det viktiga tycks ligga i nuets omformande. De vänder sig bort från vissa makthavare och bort från vissa politiska partier, som de anser orsaka krig, misär och ökade klasskillnader. De vill alltså påverka och förändra sådant de ser ohållbart, felaktigt, sjukt eller ohälsosamt i den egna kulturen, och är med detta utåtriktade sätt ofta oerhört kritiska mot både politiska, ekonomiska, sociala och traditionellt religiösa normer i väst idag.


De andra två, Lumen Foundation och The Gnostic Society, är i lika hög grad som ovan, om inte mer, intresserade av att rädda liv och hjälpa människan via gnosis. Men mindre offensivt och cyniskt inriktade mot det yttre etablissemanget. De tycks vara mindre aktivt engagerade mot mainstream kulturen, och mindre stridsbenägna kring frågor om västerlandets ignorans. Åtminstone om man utgår ifrån och tolkar deras hemsidors text och bild. Jag får intrycket av en mer saklig attityd mot det yttre samhället i stort, en lugnare men högst allvarlig diskussion riktad mot den demiurgiska världen som kör sitt makt- och tävlingsrace. Kanske har jag fel men texterna har en annan tonart än de första två exemplen av nygnosticismen, mer av ”äldre religions” tonart och en diskussion om ”människligheten i singularis” än en uppmaning att agera mot den eller det. Visst kommer uppmaningar om olydnad men mer i form av - lämna därhän, än - slå tillbaka. Dessa två beskriver jag förenklat som: pacifistisk religiös aktivism, fysisk som psykiskt, där ondskan/mörkret behandlas som ett globalt och mänskligt problem oavsett gränser. De gnostiker som här söker gnosis, och vars intresse av världen och människan förs under en modestare samtalston, tycks heller inte lida av ett linjärt tänkande som ibland hör ihop med ett Armageddon-tänkande. De är inte beroende av tid och rum på så sätt att de diskuterar mänskligheten i ett linjärt och historiskt perspektiv, som andra nygnostiska rörelser kan göra. Så i motsats till de första exemplen, där det politiska engagemanget syns i både text och bild, visar dessa rörelser upp en mer eftertänksam sida. En sida där begrundandet över livets paradoxer mer liknar filosofi än teoretiska argumentationer. Vilket också syns i layouten som mest består av text, med små inslag av bildsymbolik. Färgerna är lugnare, linjerna rakare och upplägget mer moderat/anspråkslöst. Mer introvert än extravert skulle man kanske kunna uttrycka det.


4.1 Gnostics & The Social Revolution


En av de mest uppseendeväckande och socialt aktiva rörelser jag fann på Internet var ”Gnostics & The Social Revolution”,
 vars ettåriga och kostnadsfria utbildning/skolning kallad ”The Gnostic Pagan Tradition School of New Aeon Philisophy” är öppen för alla men endast helt för dess medlemmar. De håller kurser om ett nytt sätt att leva, verka och vara, en ny gnostisk livsstil till kropp, själ och ande, kanske likt den libertinistiska sidan av antik gnosticism. De går emot delar av Bibeln (som Genesis), traditionell och normativ kristendom, hierarkier och materialism/kapitalism så som ”Global Stats Kapitalism” i nuvarande amerikansk form (fundamentalistisk kristen konservatism). De är inte allmänt lättsamma i sina politiska åsikter, och inte undanvikande i sina provokativa åsikter och revolutionära anda. Men trots deras reformivrande uppmaningar och lite cyniska texter, finner jag ingen vilja till huvudlösa och okontrollerade uppviglingar och aktioner. De säger sig företräda ett lugnt och vist sinne baserat på inre och yttre kunskap, som leder till att de kan agera mot egoism, orättvisor, hyckleri och förljugenhet.


På en annan sida fanns jag sammanfattningen av deras studieplan, det vill säga skissen till intagningskursen ”Initiation Course Outline”
 som innehåller tolv punkter med många underrubriker. Ungefär så här ser utkastet ut:

1. Orientation: a) Books & Supplies b) Origins of The Gnostic Pagan Tradition c) Ritual Magick in 21 century d) Transfiguration & The New Aeon e) Gnosis & Initiation.

2. Preparation: a) Examination of Conscience [motives & goals] b) Hatha Yoga, Meditation & The Body of Light. (De förespråkar fasta en dag i månaden, en tyst/mediafri dag då och då samt vegetarisk mat i den mån det går).


3. Beginnings: a) Ancestors, Gods & Oracles b) Synchronization c) Astrology d) I Ching & Runes: Cycles of Change e) Tarot f) Kabbalah the DNA Imprint of Originating Consciousness.


4. Correspondences: a) The Four Baptisms b) The Aeons of Earth.


5. The art of ritual magick: a) Visualization b) Concentration c) Projection d) Instruments of the Art e) Creating a Sacred Space f) Components of a Ritual g) Performance of a Ritual.


6. Magickal/mystical traditions & cults: Pagan, Hindu, Bhakti Yoga, Judaism, Hermetic, Christian, Gnostic, Taoist, Buddhist, Islam, Theosophy, Witchcraft, Wicca. -Secret Orders & Brotherhoods- Knights Templar, Rosicrucian, Free Masonry, The Golden Dawn, O.T.O., Skull & Bones [S&B Member List] -CULT WATCH- [Advisory: CULT WATCH is a Fundamentalist Organization with legitimate relating to the groups listed below] Mormons, Jehovah’s Witness, Seven Day Adventist, etc. Scientology, Heaven’s Gate, ET’s & UFO, The Cult of Materialism (Atheism), Satanism.


7. Aleister Crowley & The New Aeon

8. Modern Prophets & Testaments: [… limited list of … messengers of Gnosis] Karl Marx, F. Nietzsche, C. Dickens, F. Dostoevsky, A. Strindberg, A. Chekhov, I. Duncan, L. Trotsky, A. Einstein, S. Freud, C. Jung, U. G. Krishnamurti, Sartre, Becket, Fellini, Ingmar Bergman, R. Serling, Bob Dylan, Patti Smith. -Salvador Dali-


9. Gnostic Sacraments: Meditation & Reflection, Teaching & learning, Sharing & Caring, Holy Communion, Awareness Enhancing Substances (A.E.S)


10. Gnostic Rituals

11.  Self-Revelation

12. The Great Work


De flesta numreringarna går det inte att komma vidare på men under punkt ett, kallad Orientation, finner man litteraturlistan med 32 obligatoriska böcker för eleven att läsa varav cirka en tredjedel är skrivna i Europa under 1800-talet och tidigt 1900-tal.
 Den säger en del om vilken politisk inriktning de har och hur samhällskritiska dessa amerikaner är mot sin egen samtid och regering. Bortsett från namnen under punkt åtta finns litteratur av James G. Frazer, Lewis Carroll, A. Crowley ihop med Bibeln, texter om gnosticism och Hermetism samt böcker om runor, tarot, astrologi med mera. Listan visar på deras intresse av existentialism, politik, filosofi, ockultism, Hermetism, sagor/myter, Jungs psykologi, religion och skönlitteratur blandat med facklitteratur blandat med ”arbetsböcker” (workbooks).


This course is designed to bring an in-depth view of The Gnostic Pagan tradition & the Message of Modern Gnosticism to as wide an audience as possible, as well as to provide a comprehensive on-line Initiation course for interested students. … It is hoped that students who benefit from the course will reimburse the Collective to the best of their ability.


Det inledande arbetet i kursen handlar om att skaffa litteratur och annat material,
 läsa deras grunddokument
 och ge kritik på dessa, starta sin egen dagbok, starta läsandet med att kritiskt läsa hela Bibeln, förbereda sitt medvetande och undersöka sina motiv. Dessutom bör eleven starta upp sin dagliga Yoga och meditation, med bra mat och regelbunden fasta, eftersom en sund och fungerande kropp är lika viktigt som ett öppet medvetande. Det här får nog intressenterna att tänka efter både en och två gånger, kursen är ett år och det pågående samtalet och testerna mellan skolan och dess elever gör att eleverna verkligen måste engagera sig om de vill utvecklas.


Grunddokumentet ovan, är en inledande text som formar rörelsens mål och mening, det vill säga ett öppet utbyte av information och moraliskt stöd mellan ”Gnostic and Revolutionary Socialist individuals & groups”.
 När det gäller skolans namn ”Gnostic Pagan Tradition”, poängteras det att ordet ”Tradition” inte bör tolkas historiskt som i ”traditionellt nedärvd linje av överensstämmande historisk (esoterisk) källa”, utan som deras eget ”System eller skola av ritualer”. Första sidan består också av ett citat skrivet av A. Crowley,
 men om Crowley själv skriver dom att de tar avstånd till delar av hans personlighet, men till sig delar av hans texter som visar på en otrolig perception och fängslande känsla för litterär humor. Efter detta kommer även två citat av F. Bacon och Jung (ungefär: om Mysteriet mellan psyket och materian, som olika aspekter av samma sak) medan sidan fyra och fem ger oss förklaringar på deras vokabulär. De använder ofta egyptiska gudanamn men även nya termer som:


AMUN … the term UNIFIED AWARENESS in place of … ”God”, The Nameless & Hidden One.


DIVINE CONSCIOUSNESS. Bipolar intersection formulating the terrestrial bridge between the human (biological) and the psychical (daemonic) expressions of physical and spiritual existence. Multi-dimensional unified awareness (magick).


KA. … term signifying the Spiritual Twin, ”double”, or soul. Traditionally there are several layers or forms of the soul, … [GP] uses the term Ka as an all-inclusive one referring to the sum total metaphysical or trans-physical characteristics existent in the human psyche.


MAY A. All-pervasive invisible membrane of cosmic manifestation emanating from Amun, allowing the appearance and illusion of the universe.


NUIT. Creative Reflection of Amun and Maya … represents Infinite Space … and Material Creation. Her Reality was later vested in the false god Jehovah.


Här måste jag återknyta till de egyptiska gudanamnen eftersom de ligger till grund för förklaringen av det gudomliga, inte som det enda rätta men som en språkform bland alla andra ”hedniska” traditioner. På sidan ”Gnostic Pagan Pantheon and Correspondences”
 kommer så förklaringen på och till deras ordval. Citat:


The Gnostic Pagan Pantheon represents an evolutionary PANTHEISTIC Gnostic interpretation of Cosmic Reality, and incorporate as many ideals of traditional Gnosticism as it rejects. The world of Appearance & illusion is not inherently evil, it is a CONDITION Amun self-created laying the foundation for the experience of WILL (TIME) & LOVE (GROWTH or MOTION …). These Goddesses and Gods may still be called upon in ritual, using their original names in their native lands.


Mångfalden av uttryck och namn för det/de gudomliga är för deras släktskap med varandra, till och med YHVH/JHVH tillhör det ursprungligt goda men som senare blev förvrängt till släkt- och stamgud kallad Yahweh och senare Jehova. De går emot all form av avgränsning och uppdelning mellan det rätta och det orätta, vi vs. dom mentalitet, inom andligheten. Alla kulturers gudavärldar är bara olika former av samma andliga sanning, skriver de, och menar att vi/alla egentligen är One. När det kommer till den ursprungliga gnosticismen har de dock behållit den delen som talar om G.Ts Gud som en falsk/lägre gud, som ”den illusoriska manifestationen (kallad) Demiurgen”. De har dock omvandlat Demiurgen/Yahweh till termen mortal ego-mind och beskriver detta som en mörk slöja av illusioner. Som har fångat ”det ursprungliga gudomliga medvetandet” (AMUN) [gnistan] av Universellt Ljus inuti den självbegränsande alienationen av tvivel, rädsla, osäkerhet och banden till materian. Det är alienation från det gudomliga ljuset och tron på världen som mekanisk materialism, som är människans egentliga så kallade Synd.


Whereas Gnostic Christians sought to flee the world of appearances, Gnostic pagans seek to TRANSFIGURE, or spiritually transform, it. Also, unlike Gnostic Christians, we do not believe in Original Sin by reason of birth, or in the ultimate dualistic existence of Good vs. Evil.


De gör också en koppling mellan AMUN, den ursprungliga cellen av gudomligt medvetande, och Kabbalans ”Livsträd” och präglingen/intrycket i DNA-spiralen, som den evigt pågående kopieringen av gudomlighetens manifestation av sig själv, även ”Big Bang”. Det här går emot den radikala dualismen som viss gnosticism föreskrivit, med tankesystem om ”ond materia” där aspekter som födsel, kroppen, kvinnan, evolution och återfödelse ingår. Ondskan vilar nu i människornas okunskap, ignorans och ovilja till att se den universella helheten, för egots, maktens och kontrollens syfte. De arbetar för en förlossning från gamla och förstelnade normer som de tycker råder idag, och deras nygnosticism har med det blivit en del av en mot- och protestkultur mot de etablerade maktstrukturerna i sin kontext.


När det gäller Arkonterna, även kallad Beskyddare, har de blivit avdemoniserade och psykologiserade. Den ursprungliga betydelsen av Arkonterna som delar av Demiurgens mörkervärld är borta. Arkonterna, som androgyna och odödliga existenser, är istället visualiserade som en eller flera uttryck för Yin & Yang. För både feminina och maskulina energier emanerade ur AMUN/Det Gudomliga Medvetandet, där både maskulin och feminin energi kan representeras i olika varianter av negativt och positivt. En metafysisk som närmar sig filosofier och religioner från öst. Arkonterna är här ”Gnostic Primordial Beings of Creation”.


För en lite djupare förståelse av deras andliga tankegångar, sociala synsätt och politiska åsikter har jag använt mig av deras bokrecensioner, samt för enkelhetens skull förkortat rörelsens namn till GP (från skolans namn ”Gnostic Pagan Tradition”).


Månadens bok för April 1999:

Daimonic Reality: A Field Guide to the Other World av Patrick Harpur (1994).
 Den här boken skulle GP ranka till Topp 10-listan ifall de hade en sådan, på grund av det gemensamma synsättet GP har med författaren om den så kallade ”demoniska verkligheten”. Boken beskriver föreställningen om en transcendental mellanvärld, mellan människorna och Gud, som är full av korresponderande makter/krafter. Ordet ”demonisk” ska heller inte förknippas med kyrkofädernas identifiering av krafterna som ”det onda”, skriver de, utan tolkas i termer av ”personliga krafter”. Det vill säga - objektivt verkliga krafter som kan hjälpa och/eller visa på problem i våra liv.


Harper hänvisar till C. G. Jungs ”bidragande arbete” flera gånger, om det kollektivt omedvetna, arketyperna och alkemin. Detta för att förtydliga sitt ställningstagande i den polemiska debatten som pågår, om den Andra världens vara eller ickevara. Harper menar att den mekaniska synens förespråkare, likt gammal stalinism, tillhör en omodern och dogmatisk teori. Och att den moderna vetenskapens förespråkare, som ändå är ärligt öppna och diskussionsvilliga, många gånger avfärdar det paranormala för att de egentligen inte förstår det. De är som klassiska tränade musiker som inte kan lyssna på pop, skriver han, och menar att rationalistiskt tränade människor har svårt att koncentrera sig på avvikande fenomen i timmar. Speciellt kring anomalier som andar, utomjordiska entiteter med mera, eftersom de ofta är både triviala och vanliga hos allmänheten. Eller som Harper själv uttrycker det:


I would asset that literal reality is only one kind of reality, deriving from a superordinate reality - here called daimonic - which is metaphorical rather than literal, imaginative rather than empirical. Literal reality is … LESS real than daimonic reality.


Literal reality is the product of literalism … which … insists that it is the only reality and, as such, actively denies other kind of reality, especially the daimonic, which it calls unreal, fictional, even delusional.


Kontentan av en 5-sidig recension är att GP håller med Harper (och Jung) om att det existerar objektivt självgående entiteter i en dimension vi kan förnimma via drömmar och fantasier i det inre, samt uppenbarelser och visioner i det yttre. Och att dessa demoniska/arketypiska krafter som härrör från psykets verklighet, paradoxalt nog kan de manifestera sig såväl inom som utom människan. Samt att dessa krafter, som existerar som förmedlare, har en viktig roll att spela för vårt/psykets medvetandegörande. Men GP menar också att Harpers förenklade klassificering av alla uppenbarelser och psykiska entiteter som ”daemonic”, bättre kan förklaras med deras specificering av Demon som bortanför det rationella och fysiska, eller som intuitiv komponent av integrerad, individuellt Ka/psyke.


De menar också att den rationalistiska verkligheten, som vetenskapen oftast lutar sig mot, har en både historisk och positiv roll att spela i psykets evolution. Och bör därför inte ignoreras.


Månadens bok för Maj 2002:


The Secret Books of the Egyptian Gnostics, av Jean Doresse (1986).
 Den här boken är författad av en akademiskt skolad man som indirekt blev involverad i fynden av Nag Hammadi 1945 samt, enligt GP, är en mycket välskriven och läsvärd bok. Innan GP börjar citera Doresse skriver de själva:


… Coptic Gnostic Texts are … valuable, in that they reveal the essence of a religion that Christianity tried to obliterate - and whose oddly traced images and message of spiritual liberation is asserting itself today in the new form of MODERN GNOSTICISM.


Har jag greppat bokrecensionen rätt kan man förenklat säga att GPs förtjusning över Doresse’s bok, trots författarens avoga inställning till gnosticismen, handlar om hans sätt att objektivt beskriva de antika gnostikernas synkretistiska liv och leverne. En kulturellt kreativ atmosfär som passar bra in på GPs visioner av idag, speciellt med vikten mot genussamspelet i mysterieriterna. Webbsidorna visar också på flera exempel av hur myterna återskapades och omformades till att passa en ny kontext, och att både kristna och gnostiska myter ofta har mycket gemensamt med äldre kulturers myter. Kulturer som var både polyteistiska och dualistiska samt hedniska, med sina fertila mytiska gudomligheter. Så här beskriver Doresse hur den filosofiska atmosfären tedde sig då gnosticismen uppstod:


How mystical forces abounded in those centuries! All the pagan religions of the Near East and Mediterranean had adapted their creeds to the great myths of astrology, which was accorded the status of a science, … Philosophy too was changing; … to the influence of celestial powers. … It is in the second and third centuries that Gnosticism … is to be found in full flower … The great Gnostic myths harmonize well with the mystical propensities of this time when the altars of Mithraism were spreading … throughout the Romanized world.


I frågan om astrologi får även deltagarna i Gnostic Pagan School studera ockulta system, eftersom dessa system utgör en del av vårt kollektivt Andliga/Demoniska förflutna skriver de. Och för att deras insikter/gnosis leder till oss till sfärer av kunskap. Men de poängterar samtidigt att dessa metafysiska system i sig själva, inte är nog för att väcka folks spirituella sida.
 För att återgå till den antika gnostiska erans atmosfär, harmoniserar den med GPs egna syn på vad modern gnostisk synkretism står för. Och eftersom det feminina/gudinnan är viktig för GP nämner de också ett stycke ur Doresse’s bok om Syrisk gnosticism, som var ett mångfaldigt trossystem där alla grupperna gick under namnet Adepts of the Mother.
 Enligt Doresse uppstod gnosticismen i Syrien som senare spred sig vidare till Alexandria i Egypten och vidare till Rom, Frankrike, Cypern, Mindre Asien, beroende på vilken gnostisk lära/filosofi man följer. Doresse’s geografiska beskrivning av den gnostiskt färgade kosmologins spridning, ”med arkaiska rötter och psykologiska filosofi” som GP uttrycker det, bär också på en spridning av gudarna, citat:


It is upon certain monuments of Egypt that we find the most ancient proofs of the attribution of a donkey’s head to a god, who was to become progressively identified with the god of the Jews. This originated from the Asiatic god Sutekh, whom the Egyptians assimilated to one of their greatest gods; Seth, … They represented Seth also … with a human body and an ass’s head.


Vad GP vill visa med den här boken är hur den mytiska/psykiska tolkningen av en mångfaldig gudavärld, med livlig och färgrik mångfald, sakta övergick till en fundamentalistisk tolkning av guds värld som monoteistisk och patriarkal. Från fertil mysteriekult till steril monokultur. En form av själssjuka som GP anser kommer till uttryck i historiska händelser som Inkvisitionen och Talibanernas sprängning av Buddhastatyn i Afghanistan,
 och som de vill ändra på genom upplysning.


Innan jag tar upp sista bokrecensionen vill jag nämna att deras politiska texter, som är många och mest/flest skrivna efter millennieskiftet, rör allt ifrån Bush, USA, Mellanöstern, fattigdom och förtryck till dödsstraff etcetera. I stort är de emot alla former av kapitalism och fundamentalism, och allt yttre förtryck av den lilla människan på alla plan. Som exempel kallar de Washington D. C. för The New Rome
 (Imperiet) och sann (Marxistisk) kommunism för autentisk individualism,
 till skillnad från en falsk och oäkta konsumtionsindividualism.


Månadens bok för December 2003:

From New Age to New Gnosis, av Peter Wilberg (2003).


Den här boken gör upp med förhållandet mellan New Age-rörelsen och den gnostiska falangen, som inte hör ihop enligt GP och varför står i förordet. Citat:


The New Gnosis is a theo-political critique of the ruling secular and cultural gods of our era, and of the social-economic cultures and scientific cults that support them. … (such as) the gods called ”energy” … the New Age cult of ”energy medicine”.

New Gnosis is a spiritual-political spear aimed at the foundations of global neo-conservatism and neo-imperialism, and challenging … - the dollar, the idolatry and … the politically illiterate platitudes of New Age ”spirituality” … critique of the myriad eclectic & materialistic ”New Age” cults & shallow philosophies.


I motsatts till termen New Gnosis, betyder Old Gnosis för dem ”den inverterade formen av teo-politik” som den antika gnosticismens män ledde mot GT, NT, grekisk paganism och det romerska imperiet. Och med hänvisning till citatet ovan, ser man också GPs kritik mot New Ages smörgåsbordsprincip och deras sug efter pengar/prylar samt deras litterära, historiska och politiska okunnighet. De ger även bokens författare applåder för modet att konfrontera både den globala kapitalismen, och ”hans obevekliga förkastelse av New Ages falska och obskyra gudar av pseudovetenskap”. Deras syn på New Gnosis är att den äldre formen av andligt återförenande med sitt gudomliga själv, allt i evolutionistiskt förtecken, nu är mål för:


… to re-unite our own inner self and inner body with the inner selves and inner bodies of others. That way we experience the true nature of divinity itself.


4.2 Luminist League & Church of Gnostic Luminism


Nästa exempel på reformivrande rörelser är Luminist League och deras kyrka Church of Gnostic Luminism (CGL). De är likt ovanstående rörelse ett förbund som strävar mot:


A non-profit organization dedicated to a future worldwide voluntary-cooperative society and the self-realization of all sentient beings


Men innan jag beskriver det/dem och innehållet kan man reflektera lite över förbundets hemsidor och layout. Antalet webbförgreningar på deras cyberrymdträd är många och man kan lätt klicka sig vidare, antalet sidor är alltså många och skulle kunna fylla en egen uppsats. Layouten är lite mer genomarbetad och mer estetisk än GPs, kanske mer lockande med rörlig bakgrund, många färgglada religiösa/andliga symboler och proportionerligt upplagt text och bild. Däremot fann jag ingen geografisk postadress utan organisationen gick bara att nås via e-post, inte fann jag någon räknare för antalet besökare heller. För mig ter sig också organisationen vara lite mer av ett utopiskt drömmande, än ett sakligt och handlingskraftigt projekt som vill förändra yttre förhållanden. Hur det verkligen förhåller sig vet jag däremot inte, då någon form av dialog och diskussion krävs för det.


Så vilka är dessa moderna gnostiker och vad står de för? The Church of Gnostic Luminism,
 som det mesta av innehållet är hämtat från, är ett projekt skapat av Dale R. Gowin. Född 1950 i Alaska. Hans liv och leverne finns beskriven i ord och bild på en egen sida.
 Enkelt uttryckt sägs det att han var ett ovanligt barn och att han sedermera inspirerades av hippietidens drogliberala och antikrigskultur. Han blev vegetarian och började läsa esoterisk litteratur mycket tidigt, intresserade sig för konst, musik och sång men beskrivs mest som en aktivist för mänsklig frihet och för global social revolution. The Church of Gnostic Luminism bygger sin anda på tre axiom:

I. Every person born on Earth is an equal co-heir of the commonwealth of Earth.


II. No collective policy is legitimate unless it has the full consent and agreement of every person affected by it.


III. Voluntary cooperation for mutual benefit is the most efficient and satisfactory basis for all economic and social relations.


Our Motto: ”Heal the earth that gave us birth … Seize the stars whose wealth is ours!”

Our Goal: Absolute individual liberty and personal sovereignty for all earth citizens.


Dessa tre axiom med påföljande motto och mål, som blev Luminist League’s manifest, började ta form 1995 medan Gowin satt i fängelse för droghantering. Manifestet har sen dess reviderats kontinuerligt, men ovanstående gäller idag. Rörelsen ser det också som ett axiom i sig att inte sätta gränser och göra citat/meningar till dogmer. De vill även ha diskussioner och inbjuder till kommentarer, förslag och kritik. Att avgränsa sig mot andra grupper/individer och vara fundamentalistisk i sitt tänkande och handlande är inte ett gnostiskt sätt att vara, enligt Gowin. Oavsett religiös, politisk, social och etnisk tillhörighet.


På samma webbsida som axiomen och motto/mål står finns också deras manifest uppradat med 13 rubriker och 32 underrubriker, huvud- och underrubriker som går att klicka vidare på om man vill ha en beskrivning och förklaring på deras programförklaring. Webbadresserna till manifestets huvudrubriker hänger ihop med en stigande siffra efter church, där introduktionen startar med noll (0) och så vidare. En siffra som inte finns i den numrerade listan, i datorns system, därför hoppade jag över numreringen och redovisar rubrikerna efter deras namn. Här kommer alltså en kort redovisning av några texter som finns att tillgå under manifestet, vars tretton punkter är:

· INTRODUCTION


· ESSENTIAL CONCEPTS


· UTOPIANISM, ANARCHISM, AND THE RAINBOW NATION


· HOW CAN TRUE KNOWLEDGE BE ACQUIRED?


· REVELATION


· A CANON OF REVEALED TRUTH


· POST-REVOLUTIONARY SOCIETY

· ETHICS


· SACRAMENTS OF THE PROPOSED CHURCH


· TANTRA: THE HIGHEST WORSHIP


· THEOLOGY/RITUAL AND CEREMONIES


· SCRIPTURES / SAINTS AND PROPHETS


· CHURCH STRUCTURE/AFFILIATION


Underrubrikerna kommer ibland att nämnas i texten vart efter huvudrubrikerna tas upp, men det viktiga är att ge en översikt av innehållet som vittnar om ett trossystem likt många andra nyandliga rörelser, med sikte på ett gudomligt uppvaknande nere på Moder Jord. Dessa små inhopp i textmassan, hoppas jag också räcker för en liten inblick i deras nygnostiska rörelse.


Essential concepts: är den inledande delen för deras manifestation som ger en kortfattad överblick av dem och deras tankegångar. De har kombinerat filosofi, teologi och vetenskap och harmoniserat den till en ny form, för det nya perspektivet och den nya mentaliteten de företräder. Och poängterar att den nya globala evolutionen via ett ”Mentalt uppvaknande” inbegriper en ”Absolut individuell frihet och personlig suveränitet.” De förespråkar också synkretism och eklekticism, och menar att det individuella arbetet med sin intuition och sina uppenbarelser och visioner är viktigt.


The Church of Gnostic Luminism will seek to manifest an embryonic embodiment of the human society of the future in the present age.


The first social system of the future that can justly be called civilized must be human and equitable, sustainable and ecologically sound.


It must have a voluntary, cooperative worldwide economic system that can provide fully for all Earth citizens.


Utopianism, Anarkism, and the Rainbow Nation: handlar om olika anarkister, eller ”Frihetsivrande Visionärer” som de också kallar dem, och deras uppror mot det rådande och styrande. Listan består av många namn varav cirka 60 går att klicka vidare på för ett personporträtt, men listan är också uppdelad i kategorier. Som: Revolutionär anarkism, Individualistisk anarkism, Arbetarrörelsens anarkism, Religiös anarkism samt The Rainbow Tribes or Woodstock Nation. Där sista kategorin, ofta kallad ”den psykedeliska revolutionen” skriver de, beskrivs som ett ”spontant uppdykande av en massiv och överväldigande spirituell uppvaknande av en visionär-liberala natur” i 1960-talets USA. En historisk händelse lika viktig som Buddha och Kristus ankomst, eller Kopernikus och Galileos upptäckter enligt dem. Om jag tolkar rörelsen rätt, ser de sig som tillhörande den sista kategorin av motkulturer och uttrycker det så här:


As is often the case with radical spiritual movements on Earth, the Rainbow Tribes were subjected to immediate reaction and persecution from the civil and ecclesiastical powers of the day. [Men]


Despite continued persecution, the anarchist movement remains alive today; and the Church of Gnostic Luminism will attempt to support, nurture, and network with it in every possible way.


Bortsett från deras lista av revolutionära individer och rörelser fångar detta:


The word ”anarchy” comes from the Greek an, indicating negation, and archos, meaning rule or coercion.


Ordet Arkonter nämns inte men liknelsen kan testas, med an som i förnekandet av … och archos som i styre/tvångsvälde. Alltså - den betvingande makten archos/arkonterna vars motståndare är anarkisterna/gnostikerna? Man får ta parallellen med en stor nypa salt, men de skriver att en bekräftelse av deras revolutionistiska kulturarv, av både religiösa och ateistiska motståndsmän genom tiderna, anses som väsentligt och hedervärt.


- En bättre värld är möjlig! Har varit mångas motto genom tid och rum men oftast har Staten och Kyrkan varit dessa visionärers motståndare, så även idag tycker dessa Liberala Visionärer som de också kallar sig.


How can true knowledge be acquired?: handlar mycket om olika metoder mot gnosis, men förklarar också distinktionen mellan den synliga och mätbara världen som bärs upp av logiskt och rationellt resonerande, och den för våra fem sinnen osynliga men sanna enhetsvärlden. Det rationella intellektet är inte en trovärdig källa till sann kunskap om verkligheten, utan endast ett verktyg för den begränsade yttre, objektiva och manipulativa sidan av livet som dock involverar studietekniker. För trots vår belägenhet, delvis beskriven genom två dikter av William Blake, av fångenskap i och av våra fem sinnen som i en jordhåla eller grotta, som skymmer den otroliga och oändliga världen av härlighet. Kommer vi att kunna utvecklas till mentalt upphöjda varelser genom att samordna det paradoxala av yttre och inre kunskap, inre som i hjärtefrågan Intuition.


Intuition focuses on similarity; reason focuses on distinction. Reason resolves ideas into bipolar dualities or pairs of apparently contradictory propositions (A vs. Not-A). It focuses on one element of each duality as ”true” and on the other as ”false”.


Utvecklandet av intuitionen, eller det ”inre sinnet” som de också kallar kontakten med Helheten/Enheten, går hand i hand med utvecklandet och utvidgande av ens förstånd. Vårt vardagliga ”sunda förnuft” splittrar och fragmentiserar helheten till delar och gör nya mönster/kategorier, medan vår ”ovanliga intuitiva känsla” begriper och sammanför Helheten. Deras gnostiska dualism är inte längre mellan materian och anden samt mellan Pleroma och Demiurgens värld, utan bara mellan människans fysiska/psykiska jag och inre intuitiva jag. Kroppen, med dess fem sinnen, är fortfarande ett hinder och står i vägen för den direkta och sanna perceptionen av verkligheten. På det sättet är den här formen av modern gnosticism fortfarande anti -kropp/fysik/materia.


Intuitive thought can be described as the operation of ”interior senses” -channels of perception that are not dependent on the physical sense organs -or ”extrasensory” forms of perception.


Om de olika aspekterna eller manifestationerna av det ”inre sinnet”, nämns förmågor som E.S.P, mystika- och Aha-upplevelser, känsla av visshet/säkerhet samt konstnärliga förmågor. Men för att kunna tillgodose sig dessa intuitiva talanger, som alla inte har samma tillgång till, måste man nära, vårda och fostra sina förmågor genom olika tekniker. Det finns flera tekniker och/eller vägar förbi de fem sinnena för utvecklandet av detta ”inre intuitiva sinne”, som:


yoga, martial art, religious practices, qabalah; ceremonial magick, biofeedback, dream work, astral travel, channeling, vision quests, divination, tantric arts, entheogenic psychochemistry.


Revelation: säger kort att insikten av universella sanningar/uppenbarelser, uppstår som en funktion av den holografiska kvalitén av kosmisk intelligens/Divine Will. Falska trossatser, som fördunklar och lagrar sig (=maya), är det vi människor måste räddas ifrån. CGL hävdar att universella sanningar reflekteras likt en ”gyllene tråd” i alla religioner, filosofier, vetenskaper, mytologier och folkliga traditioner. Sålla ut det falska och förslavande och behålla det sanna är deras mål. Och att det inte behövs mellanhänder/förmedlare mellan människan och ljuset.


Post-Revolutionary Society: bygger upp ett framtidsscenario som handlar om en stor och omvälvande förändring, för alla kännande varelser på jorden. Deras (R)EVOLUTION ingår i ett evolutionärt och vågliknande förlopp av utveckling, med långa tider av retreat/vila och sen snabba revolutionära förändringar/aktivitet. Från lång stagnation till plötslig mutation. Vi är nu på väg in i ett nytt kvantumhopp och denna totala förändring handlar mest om en förändring av medvetandet, till en telepatisk form av allas kontakt med alla där rättvisa och solidaritet råder. En värld utan pengar, utan hjärntvättande media och utan statskontrollerade utbildningar. Inte heller en toppstyrning av den ”kollektiva massan” utan en demokratisk ”individens kollektiv”, där alla får det de behöver av allas gemensamma arbete av och på jorden. Samt där alla berördas röster görs hörda, i alla förändringar och beslut. Utopin är enligt dem både möjlig och en del av evolutionen, inte en omöjlig myt som Staten, Kyrkan och Storbolagen påstår för att behålla sin kontroll och makt.


If it were managed cooperatively, making imaginative use of existing technologies, the world economy could easily provide practically unlimited abundance for all Earth citizens.


Den nära kommande utopin/apokalypsen, som de kallar ”the Singularity” (lånad term från rymdforskningen), kommer att ske när den ”kritiska massan” av upplysta individer är nådd. Procentuellt hur många står inte men den här nya transformationen av stora mått, kommer inte att inbegripa allas överlevnad. Många som inte är förberedda kommer att dö på grund av den chockartade övergången/transcendensen, står det. Därför ser de sitt ”gudomliga mandat” och arbete för att upplysa (Luminous) människorna, som ett ansvar för alla deltagare i deras kyrka. Ett ansvar att, efter samvetets röst, försöka hjälpa, uppmuntra och stödja. Strategin är att på flera sätt underlätta en frivillig själv-upplysningen (gnosis) för så många som möjligt, före och för den kommande (r)evolutionen. Hur deras holografiska vision av ett universellt medvetande kommer att se ut, som vi telepatiskt kommer att kunna ingå i, kan dom inte ge många svar på. Mer än att den världsvida upplysningen kommer att utlösa en kedjereaktion av innovationer, mot händelser vi inte kan förställa oss men som mystiker genom tiderna har fått se glimtar av.


Hela deras ide om omvändelse till ett kollektivt medvetet medvetande utan egots problematik, men ändå som en helt fri och autonom individ. Samt deras organiska metafor om allas delaktighet i ett enda system, som celler i en enda kropp, där någon form av disharmoni ses som sjuk och fördärvande får mig att tänka på Matrix.
 Med skillnaden att hos CGL blir vi medvetna deltagare i utvecklingen av den nya världen, och inte omedvetna slavar som i Matrix. Science Fiction som en del av deras kosmogoni är tydlig och klar tycker jag, med deras fokus inriktat på framtiden. Jag tycker mig också se en form av elitism, med de andligt/mentalt upplysta individerna kontra de oupplysta, trots deras vilja till allas totala och individuella frihet från yttre förtryck. Hur dom tänker lösa den här paradoxen vet jag inte, men utopin om allas totala frihet går inte riktigt ihop med följande:


… Any social institution (”public” or ”private”) that denies any personal access to the necessities of life is committing a criminal act, and it is the right and responsibility of all Earth Citizen to ”alter or abolish” such criminal social institutions.


Sista exemplet ETHICS svarar kanske på ovan fråga, om hur man fredligt tar itu med ”kriminella handlingar” utförda av människor. Hela manifestet handlar om en formulering av det nya livet/medvetandet, och inte direkt riktat mot dagens form och funktion av hur vi lever och verkar. Manifestet tar dock avstamp i nutid, med inriktning på kommande universella och etiskt tillämpade principer som:


Personal Responsibility, Harmlessness, Vegetarianism, Pacifism, Anarchism, Truthfulness, Purity, Social responsibility, Custodianship of personal resource, Care of the less fortunate, Participation in collective decision-making (och) Ecological responsibility.


Anarkism betyder alltså inte laglöshet utan avskaffandet och förändring av de sociala institutionerna som tillåter tvångsmetoder och/eller berövar människor deras livsnödvändigheter. Under principen ”Pacifism” även vägran att betala den skatt som används för militarism, eller skatt till annan form av organiserad våldsutövning. Samt personligen ta ansvar för sig själv och kollektivet, för jordens liv/mångfalden, för behövande och sociala beslut. Den framtida människan bör leva och verka i sanning och helga allt liv, bli vegetarian och leva sunt och harmoniskt på alla plan. Förslag till framtida teknik och vetenskapligt arbete finns också med, som har med rymdresor och arbete/industrier på andra planeter att göra. Visioner för den nya människan verkar alltså inbegripa en mänsklighet fri från omedvetna handlingar, från skuggor/demoner och fri från illusioner och projicerande av mörkret/ondskan som inte tycks existera i CGLs framtidsscenario.


Webbsidan om revolutionär etik startar dock med den gudomliga lag som återfinns i flera nyandliga rörelser, det vill säga A. Crowleys ”Law of Thelema” som säger:


Do what thou wilt shall be the whole of the Law.


Denna lag, deras principer och nya teologi för ”the New Aeon”, tar sin utgångspunkt ur Thelema. Och för att använda deras egna ord fortsätter texten:


… find out what your true will is, and then do that, and nothing else.


Hela konceptet går ut på att individens sanna vilja och optimala val (utan egoism) är identiskt med ”gudomlig vilja”, den förenade krafters sanning mellan ens Själv och Gudomen. Finner man den här kontakten och följer sin egen inre sanning, kan man därefter handla efter ens egna gudomliga och rätta väg.


Once one’s mind has been ”turned on” to the light of the macrocosmic perspective, the true will, or the optimum choice that an individual can make in every situation, can be clearly distinguished from the ”false will”, the idle whims and desires of the finite ego.


Det här ses inte som en motsättning mot de äldre religionerna, utan likt en fortsättning och en fullbordan av dem och det gamla systemet, ”the Old Aeon”. Den gamla grekiska ödestron (heimarmene) nämns också, men i CGLs nygnostiska version uppfattar de sig inte som fångar av/i denna ödesväv, vävd av ödesgudinnan. Våra upplevelser i livet ses i stället symboliskt som en tråd av öde, invävd i den kosmiska/gudinnans intrikata gobeläng full av möjligheter. Den kosmiska väven är för dem ett formbart mönster som framträder genom våra val och, som påverkad av gudomlig vilja, är med och påverkar vävens helhet.


Heal the Earth that gave us birth; seize the stars whose wealth is ours!


4.3 Lumen Foundation & ”GNOSIS”

En sökväg efter modern Gnosticism gick via Lumen Foundation
 och deras magasin ”GNOSIS” (en tidning lite lik svenska Sökaren). Detta är en fristående organisation som startades 1984 i Kalifornien av Jay Kinney och Dixie Tracy-Kinney vars mål var att:


… for the purpose of providing instruction in, and dissemination of, educational material in the public interest including, but not limited to, material relating to the fields of Western philosophy and esoteric, mystical, and spiritual traditions, through publications, lectures, or otherwise. Also to provide a public forum …


Förutom tidskriften och nätsidorna har de ordnat studiegrupper och resor till heliga platser, men publikationen av GNOSIS är deras primära arbete. Under Links We Like
 ser man att de också väver in intresseämnen som Alkemi, Antroposofi, Gnosticism, Hermetism, Sufism, Kosmologi och Arkeologi. Det mesta hör ihop med ämnena esoterisk kunskap och modern vetenskap, kan man säga. Mer intressant är sidorna Sample Artides
 dvs. 58 länkar till egna texter, andras artiklar, intervjuer och bokrecensioner ur deras tidskrift (51 st.). Av dessa är 12 skriva av J. Kinney själv och 15 av medarbetaren Richard Smoley, medan nio artiklar är hämtade från ”gnosis.org” skrivna av Stephen A. Hoeller. För att få någon förståelse för tidskrifternas karaktär kommer här exempel på innehåll i några valda nummer av tidningen:


#
1: Gnosticism Ancient & Modern


Article: Valentinus: A Gnostic for All Seasons by S. A. Hoeller


#
6: Secret Societies


Article: Freemasonry and the Hermetic Tradition by R. A. Gilbert


#
9: Northern Mysteries


Article: The Controversy of the Occult Reich by J. Roemer


#
22: Dreams


Article: The Dream of the Sleeper by R. Algan


#
33: The Earth


Introduction: Heaven, Earth, and Us by R. Smoley

Förutom denna korta titelpresentation kommer jag att presentera fyra artiklar varav två essäer innehåller noter och litteraturhänvisning, någonting man inte alltid hittar på nyandliga rörelsers hemsidor. Alla fyra artiklarna är skrivna av arbetare på tidningen, och medtagna för att få en inblick i hur redaktionens världsbild eventuellt ser ut. Dessa nummer valde jag också för att de hänger ihop med några ledord i denna uppsats, genus, sexualitet och ondska, men även temanummer som berör de andra nygnostiska rörelserna i uppsatsen.


# 48 The Old Religion av Richard Smoley, vars tema är Witches, Wiccans och Neopagans. En rörelse som eventuellt kan vara den fortast växande religionen i Amerika idag, menar Smoley, med ett medlemsantal beräknat till mellan 200,000 och 500,000. Men att ingen egentligen vet eftersom dessa utövare håller sig utom räckhåll för ett fördomsfullt samhälle. Smoley ser positiv på paganismen, på deras överflöd av riter och åkallan. En mångfald som ger stort utrymme för egna andliga upplevelser och utrymme för fritt skapande. Han skriver:


Paganism is a legitimate religious impulse. To connect with the divine as it expresses itself through nature and through the multiplicity of the world, visible and invisible, is honourable and necessary; so is reconnecting with the feminine aspect of the spirit. But if Neopaganism is to take its place among the great religions, it has to come to terms with its own history.


Kritiken handlar om vilken litteratur anhängare till nyhedendomen läst och förklarar sin historia med, vilka litterära verk som ligger till grund för dem att se sig som arvingar till den Gamla Religionen. Enligt Smoley spelar Gerald Gardners, Margret Murrays, J. J. Bachofen och Marija Gimbutas verk avgörande roll för dem, nästan hela artikeln handlar egentligen om hur feltolkningar kan föras vidare och inlemmas i dagens rörelser. Smoley stödjer ändå nyhedendomens lite snedvridna historieförklaring i motsats till annan tro som:


… mainstream Christianity, which, obsessed with an elusive chimera known as the ”historical Jesus” has come more and more to cut itself off from spiritual experience.


# 49 Dissecting the New Age av Jay Kinney är en granskning av New Age-rörelsen, som får både ris och ros, där han samtidigt ställer sig frågande till om rörelsen inte har passerat sin topp och är på väg utför. Kinney diskuterar New Age-rörelsens rötter, som han anser kommer från Spiritismen, Teosofin, Ockultism och New Thought, men skriver samtidigt att rörelsens eventuella brist på originalitet inte betyder så mycket. Att allt tal om originalitet egentligen är ett överskattat koncept när det handlar om spiritualitet. Det handlar mer om ett fortgående överlåtande, av det som är värt att spara.


That the New Age movement has picked up spiritual teaching from the past and recast them into the secular language of the late twentieth century (e.g. quantum mechanics, UFOs, self-help psychology) is laudible in many ways. … Unfortunately, the new vocabularies of our sped-up era have increasingly brief lifespans … with the media and the marketplace, … but no movement today is immune to the cycle of fashion.


Med tanke på uppsatsen tycker jag att Kinney tar upp två viktiga punkter här, det vill säga -vår brist på ett fungerande språk om andlighet/religion och - Internets otroliga snabbhet. De antika gnostiska/religiösa skrifterna passar ibland mycket dåligt in i dagens språkliga kontext, och blir därför oanvändbara för att de är svåra att förstås av allmänheten. Ett problem New Age har kringgått genom anpassning. Och när det gäller den snabba och föränderliga median, som på en sekund kan ändra och förändra, skapar det en fragmentering som motverkar andlighetens inre syfte att hela, ena och förena. Det som håller välkända nyandliga rörelser som New Age igång, är just deras språk- och marknadsanpassning. Till skillnad från relativt okända rörelser som nygnosticism, där andlig kommers betraktas som ett problem. Kinney skriver vidare att modellen för moderna sociala rörelser kan liknas med en raketlik uppskjutningsbana, det vill säga år av iscensättning och isolerat arbete, och sedan en plötslig uppkomst när folk finner och samlas kring fenomenet. Men som vid nådd höjdpunkt exploderar i en mångfald av små ljus/skott, där alla påstår sig vara autentiska. Ett mönster han även ser i andra och annorlunda sociala rörelser och avslutar:


Perhaps in the case of New Age we should speak of ”recurring triumphalism ”, given the succession of energy shifts, time shifts, star gates, and other openings that just keep on coming. … Armageddon is not so much a historical event as a personal bridge to cross. The great archetypal moments of religious history … are always with us, as timeless marker of inner growth and challenges to one’s soul.


# 50 Two A.M. in the Garden of Good and Evil av J. Kinney, handlar om moral & etik och om den esoteriska traditionens eventuella bidrag för att identifiera en fungerande moral i vår tid. Tidigare har religionen stått för de moraliska koderna i vårt samhälle, vad som är rätt och fel med påståenden som ”Gud drar oss mot det goda och Satan mot det onda”. Men nu tycks vårt moderna och vetenskapsbaserade rike ha vridit den moraliska kompassen mot en form av utilitarism, där det goda är någonting som fungerar och det onda lika med ”misslyckade experiment”. Moral har nästan blivit ett svärord, trots att vi beklagar det moraliska vakuumet som uppstått, och vi ryggar nästan tillbaka inför ordet menar Kinney.


Tidigare blev individen dömd för sina synder inför samhället och/eller Gud, men kulturen var också ofta blind för orättvisor inpräntade i samhällets vanor och institutioner. Nu tycks en motsatt extremism råda, fortsätter han, för idag får kulturen i sig stå till svars inför allehanda problem, som exempelvis rasism, sexism, och individens eget ansvar har blivit anmärkningsvärt svårfångad. Varför det har blivit så här menar han beror på tekniska framsteg och globaliseringen, men även 60-talets nedmontering av en konsensusmoral som rådde i USA då. En allmännelig överensstämmelse kring moral och etik som försvann med omoraliska krig, droger, förortsuppror och sexuell frigörelse. Naturens helighet förvandlades, skriver han, den exploaterades och allt kunde marknadsföras:


Given the focus of this journal, it is worth our while to consider whether the mystical and esoteric traditions have a particular contribution to make … Changes that occur in one’s subtle centres and one’s physical body can unleash previously repressed emotions and desires, … Christian Desert Fathers portrayed this as a battle with demons, but I think the struggle is more one of a psychological assimilation, one that calls for a withholding of judgment while the accumulated traumas, toxins, and complexes are sorting out.


Det utvidgade medvetandegörandet, som utmärker gnosis, gör människan mer uppmärksam på sin egen identitets relativitet och, i förlängningen, själva moralen. En form av moraliskt utvidgande åt båda hållen. Han vill inte ha den New Age inspirerade beskrivningen av Gott och Ont som ett icke-personligt och icke-dömande ”bara är”, där allting är metafysiskt och relativt. Inte heller ”förståsigpåarnas” fokuserande på människlig synd, där allt ont handlar om fysisk och psykisk svaghet. Kinney’s förslag på en nyintegrering av moral och etik går som sagt via gnosis, eftersom den erfarna sanningen vilar inom personen själv. Han föreslår vidare att människan skall experimentera sig fram i vardagen genom gråt, skratt, fasta, vila, vara ensam och i grupp. Att växa andligt och följa/forma hjärtat leder till ett moraliskt liv, ett liv nära Gud och livet självt, menar han.


The advice of others is not worth much if it doesn’t accord with your own deepest intuitions.


#17 Beyond Either/Or av J. Kinney är den sista artikeln och kanske den mest diskutabla eftersom den berör människans basala drifter. Här för Kinney en diskussion utifrån egna erfarenheter, om problematiken med dikotomin mellan kropp och själ, men med fokus på sex. Varför det är så svårt att sammanföra sex och religion till en fungerande enhet, frågar han sig. Han startar med våra rötter i de monoteistiska religionerna och menar att de moralsystem som grundades av dessa religioner, tjänade som en allmän vägledning i ett sken av ordning inom det framväxande samhället. Och i intresset av att undvika sexrelaterade problem som faderskap, incest och könssjukdomar. En kontroll till ett pris av ”sex som ett problem”, menar han.


På liknande sätt, skriver han, tryggades och bevarades bokreligionernas kulturer genom den kodifiering och institutionalisering som moralsystemet gav. Men nu till priset av att människans egna andliga liv förytligades, medan den transcendenta aspekten av gudomligheten/Gud framhölls. Han menar att individens egna andliga upplevelser och deltagande inifrån, blev mindre väsentligt än den av institutionella religionen lagbundna utifrånperspektiv. Resultatet blev en djupgående alienation från ens eget inre/högre själv, från den gudomliga inre gnistan samt från impulser och instinktiva drifter.


The more that people were encouraged to look to externally-enforced rules for guidance, the more they came to distrust their own feelings and desires.


Inom parentes skriver han sen att detta inte alls startade med monoteismen, men att deras starka betoning på skriften och lagen avskräckte och motverkade den ”inre rösten”. Med tanke på detta kommer det inte som en överraskning, fortsätter han, att de esoteriska traditionerna tjänade som försvarare och förkämpar för de förtryckta, precis som det Feminina bevarades inom esoteriska läror och myter. Som exempelvis Shekhinah och Sophia. ”I ansiktet på” den förhärskande och externorienterade alienationen, uppmuntrade de esoteriska traditionerna sökandet efter inre kunskap/gnosis och mysticism. Och enligt vissa teorier var den esoteriska kunskapens ena dimension, användandet av och medvetenheten om sexuell energi. Det har till och med föreslagits att sådan magi var den hemliga läran inom rörelser som/hos den antika gnosticism, Tempel Riddare Orden, alkemisterna till dagens nyhedningar och magiker. Men det finns bara klena eller vaga bevis för den här förföriska åsikten, skriver Kinney, och fortsätter:


… but its very persistence suggests a more certain truth: that one doesn’t challenge self-alienation and enkindle the Divine within without making peace with one’s sexual side. Making that peace can take many forms,


… som asketism eller libertinism, exstatiskt uppgående i Gud eller via sex/magi med mera.


4.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica (gnosis.org)


The Gnostic Society
 etablerades 1928 i Amerika av bröderna Pryse, vars syfte med organisationen var studier av gnosticism och esoteriska traditioner i västvärlden generellt. Sällskapet finns idag på Glendale Avenue i Los Angeles där gratis föreläsningar ges varje fredag kväll, oftast hållna av Dr. Stephan Hoeller. Alla förläsningar kan även köpas på kassettband. The Gnostic Society är idag ansluten till Ecclecia Gnostica,
 som är den kyrkliga församlingen med egna kyrkor och fungerande kyrkoordning i L.A., Portland och Utah. Ecclesia Gnostica står även i kontakt med andra gnostiska kyrkor och organisationer. En i Frankrike, en i Oklahoma/USA och med Biskop Rosamonde Millers församling i Palo Alto/USA. Den sista tillhörde Ecclesia Gnostica/L.A. tidigare, där hon blev prästvigd och sedermera invigd i biskopsämbetet av S. Hoeller.


Enligt Hoeller spreds de gnostiska kyrkorna från olika europeiska länder, främst Frankrike och England till Haiti och under andra hälften av 1990-talet till USA med immigranter från Haiti.
 Ecclesia Gnostica är alltså av fransk härkomst.


Ett lättare sätt att nå sällskapet, kyrkoorganisationerna och mycket mer är The Gnosis Archive,
 den är utformad så att man kan ha den som startsida för hela gnosis.org. Här finner man även deras bibliotek, bokhandel, arkivindex, konstgalleri och föreläsningarna över nätet. Det går alltså att sitta hemma i soffan och via Internet lyssna på cirka 200 olika lektioner om olika ämnen som berör Gnosticismen. Vill individer ingå i och jobba för Ecclesia Gnostica krävs det dock att man är på plats och genomgår en fysisk skolning. De har en traditionell lärare -elev utbildning och tror inte på den individuella och ensamma skolningen, som andra nätbaserade gnostiska rörelser har. Webbadressen gnosis.org tycks också vara en av den största engelsktalande Internetsajten om antik och modern gnosticism, med ett mycket stort utbud av texter i ämnet.


De fyra kommande webbtexterna jag har tagit med är skrivna av Stephan A. Hoeller,
 som lång tid tillbaka är en praktiserande gnostiker och med sin akademiska skolning skriver utifrån sitt inifrånperspektiv. Men framför allt tycks han även vara frontfiguren för gnosis.org.


What Is a Gnostic?


Det här utdraget är lite intressant, eftersom hänvisningar från olika intressenters håll åberopar Hoellers version av vad gnosticism är och hur den ska definieras. ”Bevittnar vi en återupptäckt av Gnosticismen?” frågar sig Hoeller i inledningen av artikeln, och svarar lika direkt med ett troligt ja! Största delen av artikeln handlar om ett försök att definiera gnosticism, där många förklaringsmodeller och tolkningar åker i papperskorgen. För att sedan avslutas med professor C. Emerys definition av gnosticism, en avgränsad precisering Hoeller hålla med om och står för. Den kommer även med i uppsatsen. Hoeller menar att det är svårare att ge en god definition idag än vad det var för bara 100 år sedan, han nämner en D. M. Panton och hans verk Gnosticism: The Coming Apostasy som trots sin antipati gav en klarar bild av gnosticismen än de man kan hitta idag. Och som exempel på det citerar han en text där ”allt” är gnostiskt, eller har blivit påverkat av gnosticismen. Hoeller citerar en Ioan Culianu:

… Not only Gnosis was gnostic, but the Catholic authors were gnostic, the Neoplatonic too, Reformation … Communism … Nazism was gnostic, liberalism, existentialism and psychoanalysis were gnostic too, modern biology was gnostic, Blake, Yeats, Kafka were gnostic … I learned further that science … and superstition is gnostic … Hegel … and Marx is gnostic …


Den här listan skapar förvirring, och att försöka ge en klar definition när till och med orden gnosticism och gnosis används snartlikt och/eller näst intill utbytbara med varandra i Europa skriver Hoeller, är inte lätt. Gnosticism likt Protestantism är ord som har förlorat det mesta av sitt innehåll, fortsätter han. De pågående förändringarna, där enkom Kyrkan stod för normerna i samhället, var på väg ut och gav plats för nya discipliner att tycka till. Talesmännen som tidigare bemött gnosticismen hade oftast bara kommit från dennes motpol, protestanter, katoliker och så vidare. Under 1800- och 1900-talets omvälvande tid gavs det med andra ord plats för olika och nya teorier, nya infallsvinklar och synsätt på gnosticismen. Den ökade förvirringen kring vad gnosticismen är, delar Hoeller upp i olika kategorier:


A Political Confusion

En av de mest förvirrade rösterna enligt Hoeller var Eric Voegelin, som menade att alla moderna totalitära ideologier som Marxism, Nazism med flera, bar på en andlighet relaterad till gnosticismen. Voegelin sa även emot sig själv med att medge gnostikernas syn på jorden som en hopplös och icke frälsbar verklighet, kontra Voegelins egen version om gnostikerna som hoppfullt engagerade i ett revolutionerande av jordens existens. Engagerande i immanentizing the eschaton, genom att omkonstruera samhället till en utopi och himmel på jorden, eftersom gnostikerna inte accepterade eskatologin om himmel & helvete. Någon (antik) politisk agenda av detta slag finns tydligen inte belagd.


Traditionalist Difficulties

Från Aldous Huxleys The Perennial Philosophy (1947) kom ett förkunnande om en viss gnosis, avhängt gnosticismen själv, som ett urminnes mysterium gömt och nedärvt genom tid och rum för en elit. Ur Huxleys tes vidareutvecklade traditionalister som René Guénon och F. Schuon ytterligare en idé, om uppdelning av gnostiska författare som falska vs. äkta gnostiker. Hoeller menar att den här godtyckliga uppdelningen inte kan tas på allvar, eftersom ingen sann ortodoxi fanns på 200- och 300-talet och sålunda ingen heresi heller.


Academic Ambiguities

Här bemöter Hoeller Richard Smiths påstående att Jung takes the entire dualist myth and locates it within the psyche,
 Hoeller menar att Jung betraktade gnostikerna som upptäckare av och förlöpare till djuppsykologin. Hoeller skriver vidare att hans studier övertygade honom att Jung inte hade som avsikt att lokalisera innehållet av de gnostiska lärorna till enbart psyket.


To say that Gnosticism is ”nothing but” psychology would have horrified Jung, for he opposed the concept of ”nothing but. ”


Det som skiljde Jung från tidigare företrädare, var hans tro på att de gnostiska lärorna och myterna uppstod i människans själs spirituella upplevelser av gnostisk vishet. Hoeller uppfattar Jungs psykologi som ett tillägg, en nyckel till att förstå gnosticismen. Han går även emot andra påståenden gjorda av R. Smith, som att kalla Edward Gibbon ”en illvillig lögnare” för hans berömmande ord om gnostikerna. Att Gibbon inte delade kyrkofädernas motvilja mot gnostikerna gör inte honom till en lögnare. Det och andra påståenden om exempelvis Voltair, menar Hoeller förvirrar mer än klargör en bra definition av sann gnosticism. Som svar på den förvirring Hoeller uppfattar råda, ger han en 12-punkters presentation på, enligt honom, en bra definition av gnosticismen. Hämtat från en bok skriven av Professor Clark Emery.

1) The Gnostics posited an original spiritual unity that came to be split into a plurality.


2) As a result of the precosmic division the universe was created. This was done by a leader possessing inferior spiritual powers and who often resembled the Old Testament Jehovah.


3) A female emanation of God was involved in the cosmic creation (albeit in a much positive role than the leader).


4) In the cosmos, space and time have a malevolent character and may be personified as demonic beings separating man from God.


5) For man, the universe is a vast prison. He is enslaved both by the physical laws of nature and by such moral laws as the Mosaic code.


6) Mankind may be personified as Adam, who lies in the deep sleep of ignorance, his powers of spiritual self-awareness stupefied by materiality.

7) Within each natural man is an ”inner man”, a fallen spark of the divine substance. Since this exists in each man, we have the possibility of awakening from our stupefaction.


8) What effects the awakening is not obedience, faith, or good works, but knowledge.


9) Before the awakening, men undergo troubled dreams.


10) Man does not attain the knowledge that awakens him from these dreams by cognition but through revelatory experience, and this knowledge is not information but a modification of the sensate being.


11) The awakening (i.e., the salvation) of any individual is a cosmic event.


12) Since the effort is to restore the wholeness and unify of the Godhead, active rebellion against the moral law of the Old Testament is enjoined upon every man.


C. G. Jung and the Alchemical Renewal


Nästa nättexts rubrik är talande men handlar också om Hoellers syn på tillvaron och behovet av Sophias återkomst. Skriande från djupet av vår världs kaos, kallar vishetskvinnan Sophia ut till alkemisterna av vår tid, skriver han på sidan 9, men hur hänger det här ihop med Jung? Essän startar med ett förtydligande av vad alkemi egentligen är och handlar om, att denna ”andliga konstarts” mål och mening var att transformera alkemisten själv, och inte enkom skapa guld av metall. Alkemin har fått sin upprättelse idag, skriver Hoeller, mest tack vare Jung, och hans litterära verk om ämnet, som även inbegrep hans egna upplevelser och tolkningar av den esoteriska verkligheten. Hoeller:


Jung’s ”first love” among esoteric system was Gnosticism. From the earliest days … (to) his death, his dedication to the subject of Gnosticism was relentless. … 1912, Jung intimated in a letter to Freud that he had an intuition that the essentially feminine-toned wisdom of the Gnostics, symbolically called Sophia, was destined to re-enter modern Western culture by way of depth-psychology.


Senare konstaterade Jung till vännen Barbara Hanna att ”Jag känner som att jag till slut funnit en vänkrets som förstår mig”, i antika gnostiska skrifter som Pistis Sophia. En av de få texter som fanns tillhanda då. Problemet för Jung blev att finna en sammanhållande länk mellan antik tid och nutid, han fann den senare via medeltidens natural philosophy
 och alkemin fram till dagens djuppsykologi, om det omedvetna. Alkemi, som all världens esoteriska läror, handlar om att via symbolerna dyka djupt ner i människans psyke, till en ”sanningens verklighet” där rationellt tal inte fungerar, för en förening av motsatserna inom en. Att helt enkelt transformera individen själv. Hoeller fortsätter:


It is a psychic fact that the opposites arising from the dark matter of the birth-agonies of the human soul confront each other in the alchemical vessel of spiritual transformation and after many battles, woundings, and indeed deaths, ultimately come to unite …


I Hoellers webbtext förekommer även ett antal alkemiska bilder, samt en alkemisk text- och bildsvit som Jung utforskade och skrev om. Den kallas Rosarium philosophorum och är ett verk från 1500-talet, som innehåller 20 (21 med titelbladet) bilder och inte bara de 10 som nämns här. Detta verk beskriver hur det mystikerotiska mötet mellan energierna Sol-Kungen och Mån-Drottningen möts i olika faser av sammansmältning, en union av två naturerna som slutar i en androgyn Nobel Kejsarinna. Jung kallade detta verk för The Psychology of the Transference, där det sista ordet användes av Jung i sin djuppsykolog som synonymt för kärlek. Kärlek i rollen som den stora helaren av sorger och skador/kränkningar under livet. Bildsvitens djupa engagemang i den psykosexuella unionen resulterar inte, som man kanske kan tro, i en nyskapad och livfull androgyn varelse. Unionen slutar i fysisk/jordlig död medan den androgyna varelsens själ stiger till ett högre medvetande/himlen. Det andliga resultatet av kärleken är ännu inte livsdugligt. Här gäller det att fortsätta processen, låta ”himmelskt dagg tvätta kroppen” och låta den återvändande själen/transformerade medvetandet återuppliva den döda kroppen till en ny odödlig helhet.


Hoeller menar att Jung genom detta verk har delat med sig av sina unika och praktiska insikter om psykologiska mekanismer i kärlek, men även i processen av förening av alltings motsatser, känslomässiga, intellektuella, fysiska och metafysiska. En annan viktig källa för Jung var den alkemisten Paracelsus, vars kosmogoni påminner om den gnostiska demiurgens fängslande värld. Hoeller fortsätter:

With Paracelsus, Jung held that in human life we possess two sources of Gnosis, … One of these is Lumen Dei, the light proceeding from the unmanifest Godhead, the other is Lumen Naturae, the light hidden in matter and the forces of nature.


Det Gudomliga Ljuset utsänt från Gud kan urskiljas och uppenbaras i mysteriet om Inkarnationen, medan ”Naturens Ljus” måste bli förlöst via alkemi innan det kan användas. Alkemisten är i stånd att framkalla transformationsprocessen, som själv kan frigöra ljuset fångat i den fysiska skapelsen.


Sista stycket i Hoellers essä kallas ”Den Alkemistiska Sophia”, innan cirkeln sluts kring önskan om Sophias återkomst via djuppsykologi, gnosticism och alkemins olika andliga traditioner, beskriver han dualismen med utgångspunkt från Jungs skrift. I Mysterium Coniunctionis summerar Jung innebörden av sina insikter och föreställer sig ett stort psykofysiskt mysterium, som de äldre alkemisterna kallade unus mundus (en värld). I botten av alla varelser finns ett förhållande vari fysiskhet och andlighet möts i en överskridande förening, och många oförklarliga mysterier tycks komma från detta förenade tillstånd. Förhållandet mellan motsatserna är den livsmanifesterade/transformerande dualiteten, medan botten/urgrunden är själva unus mundus, enheten. Hoeller håller nog med Jung för han skriver ”de återupprepade anklagelserna om radikal dualism mot gnostikerna och deras alkemistiska släktingar är alltså reducerat till ett missförstånd till slut, med Jungs sista och eventuellt största insikt”. Hoeller igen:


The workings of the cosmos, both physical and psychic, are characterized by dualism, but this principle is relative to the underlying reality of the unus mundus. Dualism and monism are thus revealed not as mutually contradictory and exclusive but as complimentary aspects of reality.


Dualism och monism ses som komplementära aspekter av verkligheten, och inte som exklusiva och uteslutande motsatser.


The Mystery of Iniquity


På den här webbsidan återges en essä, publicerad av Hoeller 1999, om temat Ondska. Ett viktigt ämne om man ska förstå skillnaden mellan gnosticism och andra religioners syn på ondska, orättfärdighet, orättvisa och syndfullhet. Dessa är olika benämningar på samma tema. Hoeller menar som sagt att gnosticismen inte är ett radikalt dualistisk system, som zoroastrismen, utan en qualified dualism. Det kan snabbt förklaras med att världens ursprung är en mixad skapelse av en lägre gud/hantverkare, och jag ska bara kort nämna hans förklaringsmodell på ondskan i världen och hos människan. Först vill han avskaffa den självgisslande skam- och skuldbördan som pålades människan genom den judiskkristna myten om Adam och Evas brott i paradiset, den föder bara mer sorger i längden säger han. Det enda vi kan göra är att mildra och minska orättfärdigheterna/ondskan över vilket vi inte har full kontroll, och hade vi haft det skulle all orättvisa vara borta vid det här laget. Världen och människan är en mix av både gott och ont, skriver Hoeller och menar att som fysiska varelser är vi insatta i en ”ofullkomlig/skev” skapelse. All materia/skapelse föds, förändras och dör, och detta medför smärta och sorg. Även människans psyke är en del av detta menar han och fortsätter:


Just as it is impossible to exorcise evil from the fabric of creation, so we cannot entirely get rid of it in ourselves. … This is why many spiritual traditions teach the need for redemption from outside. … Gnostics ancient and modern do not perceive liberating gnosis as a do-it-yourself project. We cannot purify or psychoanalyze evil away by our own strength.


Den mest favoriserade metoden att bemöta den dualistiska verkligheten av gott och ont, är hos gnostikerna att gå via myten. Myten kan framföra och överbringa insikter på ett sätt som inte är möjligt via annan kommunikation. Hoeller tillägger också att de äldre myterna behöver klargöras i samtidens kontext. De emanationer som utgick från helheten/Pleroma i fallande och lägre manifestationer, kallade demiurgoi, blev alienerad från ursprunget och omedveten om detta. Vissa av de lägre världs-skapande krafterna blev fyllda av onda tendenser, skriver han, blev färgad av egot, arrogans och makthunger. I denna väv existerar också vi, och för gnostikerna finns ingen ren naturlig och humanistisk huskur mot ondska.


Andra förklaringsmodeller på ondska som; karma utan ett varför, och/eller; ondska som inte betydelsefull eftersom ondska främjar det goda i slutändan. Är en skymf mot alla som har tittat ondskan i ögonen skriver Hoeller. Att presentera dessa argument för överlevare från exempelvis Holokaust eller Gulag är att förolämpa och förlöjliga dem. För dessa offer finns fenomenet ren och skär ondska. Allt annat är bara undvikande och svepskäl. Avslutningsvis undrar han över om dagens gnostiker betraktar de gnostiska myterna som metafysiska sanningar eller som mytem,
 som låter oss ana en subtil och mystisk verklighet. Svaret blir att vissa tror på detta litterärt, vissa symboliskt och andra i blandad form. Gnosticismen är och har alltid varit öppen för egen tolkning, och Hoeller understryker att det är substansen i lärorna som är det viktiga och inte den precisa formen. Uppgiften handlar om att befria och lösgöra världen och oss själva från ondska/orättvisor. Vi kan och ska resa oss över detta via gnosis, skriver han, då kommer vi inte längre rädslas dagliga demoner eller nattlig terror.


Valentinus - A Gnostic for all Seasons


Sista artikeln av Hoeller ger en kort personbeskrivning av Valentinus samt en lite längre tolkning av Valentinus kosmogoni, en kosmogoni som baserar sig på ett enda erkännande. Att någonting är fel med konstruktionen av tillvarons existens, och med människligt väsen på existentiell nivå. Vi lever i ett system som saknar inneboende integritet och att leva i en absurd värd kan bara återtolkas som meningsfullt via självkunskap, gnosis, menar Hoeller. Valentinus skuldskifte, från mänsklig synd till själva skapelsedefekten, måste dock ses utifrån honom själv skriver Hoeller. Valentinus glasögon är inte de kristnas, utan han ser på skaparen (Jahve) ihop med andra gudomligheter som mytem, och så citerar Hoeller ett stycke från ”Gospel av Philip”:


God created man and man created God. So is it in the world. Men make gods and they worship their creations. It would be fitting for the gods to worship men.


Hoeller menar att den valentinska läran kan tolkas i psykologiska termer, att de religiösa mytemen symboliserar psykologiska omständigheter och inomfysiska krafter i sinnet. Utifrån den synvinkeln tolkar Hoeller Valentinus lära på följande sätt:


… because our minds have lost their self-knowledge, we live in a self-created world that is lacking in integrity.


Apropå människans ”självskapade värld”, betydde inte kosmos ”värld” utan ”system” för de gamla gnostikerna menar Hoeller. Vi behöver inte oroa oss ifall Valentinus förolämpade Jehova med att kalla honom demiurg, det viktiga är hur vi agerar som våra egna psykiska demiurger med att först skapa och sen befolka ett skevt system. System skapade i image och liknelse med våra egna fel och brister. Efter att ha accepterat detta, som enligt honom förklarar att både kropp och psyke kan vara korrupta, går Hoeller närmare in på Valentinus lära som kallas den ”andliga ekvationen” (kropp och psyke är korrupta men inte anden). ”Vi behöver inte bli räddade; vi behöver få bli transformerade av Gnosis”, skriver han och menar att vi varken bör eller kan bli räddas från den så kallade medfödda synden eller blind tro i ett skevt och falskt system.


Valentinus metoder för att underlätta en sann andlig gnosis var inte begränsad till filosofiska doktriner och poetiska mytem, systemet var framför allt ett system av sju sakrament. Som skulle underlätta för individerna att komma i kontakt med sin inre gnosis och yttre Ljus. Hoeller namnger bara de fem första - dopet, smörjelsen, nattvarden, initieringen av präster och riter för döende. Men fördjupar sig lite i de två sista kallade the bridal chamber och redemption/restoration, ungefär ”brudkammaren” och ”förlossningen/återställande”. Den första är likt en individuationsrit, ett hopfogande av den fragmenterade individen. Och i modern psykologi skulle det kallas att åter bli hel (igen) och fri från dikotomier som; ego-Själv, Anima-Animus, kropp-själ, subjekt-objekt. Enligt Hoeller spelade Sofiamyten och riten en viktig roll för detta sakrament, vars mål var att inombords bli Hel/En. Och om ”the bridal chamber” handlade om en inre förlossning/frälsning, handlar det sista sakramentet om en befrielse och förlossning från den korrupta och förvirrade värld av träldom, som vi lever i.


There is every indication that the double sacraments of the bridal chamber and redemption caused enormous transformations and brought a great empowerment to the lives of the recipients.


Hoellers namn fanns på andra webbsidor, och därför avslutar jag stycket med att citera några passande citat ur en intervju i LA Weekly 1999, om Internet.


 (Mullen) You once wrote that the darkest part of the night is always just before dawn.


 (Hoeller) Since Gnosticism was always about the free availability of information for people to make up their own minds, the Internet is a very promising development. Freedom of thought and the availability of information are part of the Gnostic dream come true.


5 Ny kunskap, nya myttolkningar


Förhållande mellan myt och vetenskap, eller mellan det irrationella och det rationella för att vara mer precis, kan se ut på olika sätt. I ett profant landskap kan till exempel myter skapa problem, om de följer med in i ett vetenskapligt paradigm. Som exempel på det kan föreställningen om kosmos och rymden som kall, öde, svart, tom och död, liknas med en alienerande mardröm utan hopp, mening och mål med livet på jorden. Likt en nihilistisk version av en verklighet utan ett Pleroma, där myten dog ut och lämnade människorna rotlösa/mytlösa. Detta synsätt är kanske den allmänt rådande föreställningen i den sekulariserade västvärlden idag, trots forskarvärldens alltmer komplexa beskrivningar om verkligheten och universum. Men för dagens forskare inom till exempel kvantmekanik, fysik, astronomi och hjärnforskningen, ter sig inte den fysiska världen lika oorganisk, död, ordnad och/eller mekanisk som tidigare. Och om allmänheten ska kunna förstå de senaste forskningsrönen måste det nog till en återkoppling med Mythos, menar jag, eftersom mytens berättarform tar oss förbi det realistiska och strikt logiska.
 En återkoppling till en ogripbar och djupare verklighet, som har med människans psyke att göra.


I det religiösa landskapet däremot, råder ett annat förhållande mellan myten och vetenskapen. Eller Mythos & Logos om man så vill. En relation till den andliga/metafysiska verkligheten, som myterna beskriver, lever i allra högsta grad med en religiös/magisk föreställningsvärld. På gott och ont för likväl som en profan myt kan bli till en mardröm, kan en religiös myt skapa fundamentalism i brist på verklighetsanknytning. Den fysiska verkligheten är ju hela tiden föränderlig, och ska en kollektiv myt av religiös karaktär överleva och kunna verka läkande på ett psykiskt plan måste den kunna förankras i vardagen. Historiskt bundna myter kan därför få problem med tiden, då den tidens ideal, moral och etik färgat av sig på de religiösa skrifterna om de tolkas bokstavstroget. Det blir en krock mellan statisk religiös tro, och föränderliga vetenskaplig fakta. Med uppkommande problem som sedan ofta projiceras på den Andre som annorlunda eller udda, oftast kring människors sexuella läggning, kön, fysiskt/psykiskt handikappad.


För att komma tillbaka till gnosticismen och deras syn på relationen mellan den andliga verkligheten och den fysiska världen, mellan Mythos & Logos som kan liknas vid Platons grotta. Ungefär: där Mythos icke-fysiska verklighet bara upplevs som skuggor av människor bundna till en fysisk och sinnesbaserade logisk/Logos verklighet/grotta. Människor som med ryggen vänd mot öppningen mot den verkligare världen, som skapar dessa skuggor, inte logiskt förstår det vi bara anar som skuggspel på en grottvägg.


Utifrån mitt material tycks den icke-fysiska andevärlden fortfarande vara mer verklig för många gnostiker, än den fysiska som vi upplever rent rationellt, än idag. Eftersom den fysiska verkligheten, i motsats till den icke-fysiska, inte är evig utan evigt föränderlig. Den här synen krockar därför inte med vetenskapen och nya forskningsrön, de tävlar inte om samma utrymme och kan därför förenas av en esoteriskt inriktad individ. Ofta handlar det mer om att förstå den andliga världen genom resor i den egna fysiska kroppen, in mot det eviga inom människan som är en del av andevärlden. En resa som kan te sig både fysiskt och/eller psykiskt, för att nå bortanför det och in i den gudomliga och eviga världen full av kunskap. En kunskap de fortfarande menar är en individuell insikt/vetskap som inte handlar om bara tro.


Stämmer den esoteriska traditionen på dem och deras relation till den inre verkligheten och den yttre världen? Det har jag försök greppa genom att delat upp dem och deras textmaterial om ämnena: Teknik & Vetenskap, Identitet & Genus samt Mörkret & Ondskan. Som avslutas med en egen liten analys om modern gnosticism utifrån dessa rörelser.


5.1 Teknik och Vetenskap

5.1.1 Gnostics & The Social Revolution


Den mest politiskt inriktade rörelsen i uppsatsen strävar efter lika mycket förändring i det yttre som i det inre, de skiljer alltså inte på behovet av en fysiskt/materiellt fungerande värld som en själsligt/spirituellt fungerande människa. Enkelt kan man förklara deras inställning till teknik/vetenskap och handhavandet av den med dessa två citat:


… technology without wisdom leads to collective disaster … the Industrialized World - must learn conservation.


De vill att vi människor använder teknologin och kunskapen med vishet och måtta, men det handlar också om en tro på att de andliga krafterna evolutionistiskt utvecklats och nu börjat manifestera sig på jorden. De tror alltså på en förening av Ande och Materia, kallad”Pan-Psychic Materialism”, och ett harmoniskt förhållande mellan alla kulturers ”Religion, Vetenskap och Teknologi”.
 De är samtidigt medvetna om skillnaderna mellan antik och modern gnosticism, men menar att ”traditionalisternas”
 definition av sann vs. falsk gnosticism bekvämt upprätthåller folks apatiska och egoistiska misströstande attityd. En egocentrisk defaitism som passar bra i ett kapitalistiskt samhälle utan samvete, som samtidigt visar upp en illusion av mening och mål. Dessa individer måste vara mycket tjockhudade av att först se lidandet och sen ignorera det, skriver de. De menar att den traditionella gnosticismen är en form av ”religiös fundamentalism” som de uttrycker det, med antika teser som - ett ondskefullt universum, - asketism som enda vägen till gnosis, och - enbart antika gnostiska skrifters validitet, har historisk bärighet. Men att:


Carried to its logical conclusion, such a Gnosticism rejects as non-beneficial the knowledge of science & technology - as well as participation in political & social movement that attempt to alleviate pain & oppression.


Läsarna uppmuntras sen att rata traditionalisternas trångsynta och arkaiska synsätt, till förmån för sann befrielse från den gamla tidens era av dominans och girighet som dagens politik står för.


5.1.2 Luminist League & The Church of Gnostic Luminism


Rörelsens inställning till universum och materia är enbart positivt. Den revolutionära omvandlingen handlar egentligen om ett evolutionärt förvandlande av vårt medvetande, till varje pris. Ett pris som kan kosta de oupplysta deras liv.
 Utifrån den utgångspunkten ser de all vetenskap som användbar och bra, om den fyller deras syfte att evolutionistiskt förvandla människorna till en mer upplyst mänsklighet i framtiden. De menar också att de ”universella sanningar” speglats fragmentariskt i all vetenskap genom tiderna, samt att dagens Internet är en förberedande förelöpare till morgondagens teknologi vi inte kan föreställa oss idag. Ett informations- och kommunikationssystem som kommer att koppla ihop alla individers medvetande på jorden, såväl fysiskt som psykiskt.


These combined consciousness technologies constitute a ”macroscope”, an instrument that 21st century science may find to be as vital as the microscope was to the biologist of the 19th century, or the telescope to the astronomers of the 18th.


Media idag är/kan vara tankekontroll och hjärntvätt, enligt Gowin, och samtidigt är Internet fröet till morgondagens ”fantastiska” teknologi som inkluderar alla människor skriver han. Men samtidigt som Gowin förespråkar total frihet har alla framtida individer ansvaret att följa ”systemet”, om de inte ska störa den kosmiska harmonin och begå en ”kriminell handling”. Trots en god intention för social rättvisa och en strävan efter mänskliga rättigheter, faller de oupplysta bort genom (r)evolutionen för att konsensus ska råda hos de nya världsmedborgarna. Där medborgarna med telepatiska förmågor kopplat till den nya teknologin, framstår som en ny förening av ande och materia.


5.1.3 Lumen Foundation & GNOSIS


När det gäller ämnet teknik och vetenskap hänvisar jag till The Gnostic Society. Artiklarna i magasinet GNOSIS innehöll få nummer om teknik och forskning och de få som fanns var skrivna av S. Hoeller. En gemensam syn råder alltså mellan redaktionen på tidningen och det Gnostiska Sällskapets språkrör. Det fanns dock andra funderingar rörande vårt moderna samhälle, med ämnen som moral, New Age och fysisk spiritualitet, vilket kan sammanställas till - västerlandets civilisation som en egocentrerad och andligt omogen kultur. De beskriver att vårt progressiva ”vetenskapsrike” har tappat bort både helhetssynen och heligheten av livet på jorden, och att det ”naturliga” har blivit en marknadsplats för vinstdrivande nischer/intressen. Etik och moral har blivit en handelsvara i denna illusionistiska jakt på inre kontroll via yttre makt, en ”modern” kulturs levnadssätt som bara fortsätter att förgifta naturen och livet i den.


5.1.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica


Det tycks råda en form av ambivalens kring frågan om vetenskaplig kontra andlig utveckling hos S. Hoeller.
 När det gäller datorerna intåg i våra hem ser han Internet som en lovande frihetsutveckling för våra tankar och utbyte av information, men oroas samtidigt över den snabba informationserans bufféliknande kvalitet att själv ta för sig av, utan tillgång på expertis. Lättheten till den virtuella informationsmassan kan leda till en viss kognitiv arrogans, en egoistisk anda som redan är välutvecklad i vår kultur. Okunniga sökare behöver insiktsfulla lärare för att integreras i den rådande traditionen, oavsett vilken tradition eleven tillhör, för att slippa/undgå den illusionistiska ytan/dataskärmen. Och till missbrukarna av denna informationsteknologi säger han:


It seems that often the more information we amass, the less real our lives become. … we frequently forget that there is another kind of knowledge possible, … gnosis has seldom offered facts or even theories; it has always offered experience.


Tekniska utvecklingar är på gott och ont beroende på människans sätt att hantera dessa uppfinningar menar Hoeller, och filosoferar vidare över människans ignorans genom tiderna. Historiskt ser han paralleller mellan ”Pax Romana” & ”Pax Americana”. Båda perioderna ståtar med obeveklig materiell utveckling och stora marknader, likväl övermättade av grymhet, farhågor och sorger skriver han. Då som nu är det en multikulturell, grandios och nihilistisk anda som pekar mot en upplösning av kulturen. Då föll myllret av gudar från den gamla världen ur tiden, nu ser vi slutet av vår tids gudar som ”politiska ideologier, naturvetenskap, sociologi, medicinbaserad psykologi mm.”, byggda på en rationalistisk humanism från Upplysningstidens ordning. Han skriver:


New doubts are eroding the secular faith of the last three hundred years. Nature, once viewed as inherently orderly, … Human history, also, … is (now) being seen as a force unto itself not amenable to dictates of human reason and purposes.


Den av Gud givna ordningen är enligt Hoeller i upplösning på grund av uppkomsten av kaosteorin, från principen av förutsägbarhet till principen om slumpvishet. De här dramatiska förändringarna inom olika vetenskaper påverkar också den kulturella grund vi står på, vilket syns i dekonstruktionen av/i naturvetenskap, samhällsvetenskap och konstnärliga uttryck som litteratur. Resultatet blir en disrespekt för vårt traditionella arvegods, och så fortsätter han:

An ancient Gnostic would probably find chaos theory an exciting piece of news, since it suggests a look at reality similar to the Gnostic worldview. … underneath the veneer of unchanging order and causal progression the cosmos is chaotic and random.


Men trots den underliggande kaotiska verkligheten i kvantfysiken, säger han sig vara en man av optimism eftersom han håller den implicita verkligheten som mer verklig än den explicita. Det inneslutna och transcendenta elementet som bildar underlaget till både våra skenbara naturlagar och kvantfysikens kaos. Ett tillstånd man inte kan nå eller begripa med vetenskapliga metoder som matematik och kausalitet, menar han. Det kan bara nås via ett förändrat medvetandetillstånd. Hoeller ställer sig med andra ord utanför dagens vetenskapliga diskussioner om universums pågående upplösning, som utvidgning till ett tommare och ödsligare universum eller ett nytt Big Bang via implosion. Hoeller menar att det postmoderna samhällets insikter om vår övertro och övermod kring vetenskap och humanism, ”the gospel of human progress”, kan leda till mindre ignorans och arrogans i framtiden.


5.2 Identitet och Genus

5.2.1 Gnostics & The Social Revolution


Denna nygnostiska rörelse är skapad av medlemmar ur ett kollektiv bildat i Oregon/USA 1967, varav flera medlemmar nu gått vidare till Wiccarörelsen. Dessa nygnostiker har också en mycket positiv inställning till det feminina och kvinnor generellt, vilket syns i webbtexter om kvinnliga demonstranter i Palestina samt om kvinnoförtryck i Afghanistan. Deras gudavärld, gärna beskrivet i egyptisk-hellenistisk språkbruk, består av sju ursprungliga och androgyna eller bisexuella ”Odödliga Varelser”. Den är även nära besläktad med den kristna gnosticismens panteon skriver de. Ännu mer intressant är kanske hur de lyfter fram och hyllar en mans passionerade och kvinnliga sida, det vill säga Zapatistledaren Marcos i Mexico, om än med politiskt färgad andlighet.


… the enigmatic figure of Marcos. Hidden behind the typical Zapatista ”ski-mask”, his intense, dark eyes penetrating, … the image of Marcos is quite compelling. There is the hint of Animus here, of sexual intensity and political fervour - not at all unlike the charisma of Che Guevara and Eva Peron - and therein lies the real danger.


Det här är den enda texten i hela uppsatsmaterialet som direkt hänvisar till en man (förutom antika gnostiska texter om Jesus/Kristus), som visar en stark emotionell sida av den nygnostiska rörelsen oavsett kön. Mycket stor del av texten handlar annars om ett revolterande mot förhärskande dogmer och förtryck, där ordet Fundamentalism används som ett skällsord och riktar sig mot förtryck av både kvinnor, män, kulturer med mera. Social uppdelning av könsrollerna statueras aldrig, eftersom människans olika förhållanden befrias genom gnosis. Gnosis är det levande ljuset som förändrar och befriar oss från fastlåsande roller och mönster. Deras definition av Gnosis är:

… the cyclical & evolutionary revelation of Unified Awareness through human understanding, outwardly manifesting as an enhanced expression of creativity. … release of the Self (deamon) through a process of ritual devotion & scientific illumination. … LOVE ALIGNED WITH WILL.


Deras positiva inställning till både manligt och kvinnligt, samt människans passionerade energier, tycks vara en väl integrerad sida av rörelsens identitet. Deras panteon består av ett stort antal gudar och gudinnor, men mest feminina krafter faktiskt. Till denna öppenhet kring frågor rörande genus, tillkommer också en identifikation med den cykliska och evolutionistiska synen på andlighet samt accepterandet av Mayakalenderns ”Skifte” 2012.


5.2.2 Luminist League & Church of Gnostic Luminism


Här förs inga direkta diskussioner kring ämnet genus, både bildspråket och texterna talar mer i termer av ”kamrat”(citizenship/all life/everybody och s/he) oberoende av ”ras, klass och kön”. De hänvisar till både manliga och kvinnliga förebilder vars attityder överensstämmer med deras politiska och andliga agenda. Här handlar det mer om en speciell nyandlig identitet och en längtan efter en nydanande mänsklig identitet, befriad från hierarkisk kontroll och styrning från stat, kyrka, storbolag samt inre alienation/omedvetenhet. Medlemmarna av ”Church of Gnostic Luminism” anser sig också ha ett gudomligt uppdrag, att på alla sätt hjälpa och påskynda den sociala (r)evolutionen och det mänskliga uppvaknandet.


No action, word, or thought, however slight, is wasted; in every case it either aids or impedes the work. … You are either a part of the solution, or a part of the problem. It will be our challenge, and our delight, to ensure that our every moment of consciousness is consecrated to the Great Work to which we are committed.


Till deras kollektiva identitet av att vara ”hjälpare/räddare i nöden”, oberoende av kön, tillkommer en livsstil nära besläktad med icke-dualistisk New Age anser jag. Med det menar jag allt tal om total självkontroll och eget ansvar, om världen och mänskligheten ska kunna räddas. En form av humorlös allvarlighet och individuellt självförgudande ansvar, där behovet av hjälp från det gudomliga knappast nämns och/eller räknas med. En form av religiös/andlig identitet fast förankrad i ett linjärt och historiskt tänkande, eftersom ”the Great Work” är en del av den gudomliga planen för jorden och dess innevånare. Och som dessa medlemmar tycks deltar i, likt en mission.


5.2.3 Lumen Foundation & GNOSIS


Organisationens grundare Jay Kinney närmar sig ämnet människan identitet, som kropp & själ, sexualitet & andlighet, från flera håll. Dels utifrån människans individuella existens som föränderlig, dels om människan som en kollektiv varelse satt i en relativ fix kontext. Belyst med hans egen esoteriska orientering, i en exoterisk värld. Jag ska inte fördjupa mig i hans diskussion om monoteismens kontrollmekanismer med tabun och omoral, men priset blev som han uttrycker det - ”sex som ett problem” och fortsätter:


… people’s spiritual lives were increasingly externalized and the transcendent aspects of the Divine were emphasized.


Det här resulterade i en djupgående alienation från ens Själv och ens intuition kopplad till det högre självet/den gudomliga gnistan inom en, och drifterna, menar han. En alienation han själv erfor under en period av askes i ungdomen, som han senare kom över med insikten om att gnosis innebär förening av alla ens inre sidor. Det Kinney menar är att de esoteriska traditionernas bevarande och försvarande av det Feminina, är en oundviklig del av inre kunskap och mysticism. Och att den exoteriska dikotomin mellan kvinna/man, kropp/själ, fysiskt/spirituellt, bara leder till ökad själv-alienation. En egen skapad alienation som man måste utmana om man vill skapa inre fred, och få möta det Gudomliga.


5.2.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica


S. Hoeller är ingen vän av feminismens inkluderande av Sophia bland andra gudinnor, eller Sophia som del av nyandlighetens Gaia/Moder Jord-hypotes, eftersom den gnostiska gudavärlden existerar bortom den materiella verkligheten. Hoeller skriver:


Sophia is a totally spiritual being, quite unrelated to the earth goddesses and lunar feminine deities of pagan religions.


Just på grund av detta har hon också ”väldigt lite gemensamt med den sexualiserade och politiserade bilden … som den visar sig i feminist- och New Age-källorna” fortsätter han. För könstillhörigheten var aldrig ett viktigt eller ett djupgående kännetecken för de mytologiska figurerna, speciellt inte för de gnostiska mytologiska figurerna. Hoeller igen:


Androgynous, genderless, and gender-changing features are frequent in the shape-shifting world of Gnostic mythic beings. … Today, as before, Sophia remains the great prototype of our exiled and alienated human condition.


Som vi ser handlar Sophia mycket mer om identitet än om genus, och den gnostiska identiteten handlar om en sinnestämning samlad kring existentiellt filosoferande om och kring människans predikament. Med gudinnan som både en ”fallen Achamoth”, som motsvarar vårt lägre jag, och den ”uppstigna Sophia”, som är vårt högre jag, kallar nu på sina barn/gnistor i hopp och glädje. Sophia representerar både vår alienation och den gudomliga anden/gudagnistan. Det är bara vägen tillbaka till gnistan/Sophia som kan vara ett problem. Den feminina Sophia mytos-entiteten, i/utom oss, värderas lika högt som den maskulina Kristus logos-entiteten, och psykologiskt liknar Hoeller Sophia med Självet. För dessa gnostiker är den metafysiska verkligheten en tidlös realitet, lika verkliga som de upplevda uppenbarelserna via gnosis. Eller som Hoeller uttrycker det:


Insights into the development (individuation) of the individual psyche, into sociological issues (including the elevation and emancipation of women in society), and into theological and metaphysical ideas can be derived from the Sophianic myth.


5.3 Mörkret eller Ondskan

5.3.1 Gnostic & The Social Revolution


Dessa moderna gnostiker anser inte att världen i sig är ond, utan att ondskan vilar i människors okunskap, ignorans och egots problematik.


It is the ego’s obsessive Identification with rationalism (out of fear for its own mortal survival) that causes both emotional and spiritual problems, resulting in alienation and destructive tendencies.


Utifrån grundproblemet med människans egoism och okunskap, manifesterar sig detta ”onda” i framför allt system som kapitalism, materialism och fundamentalismen. Till det sista tillhör också den judisk-kristna patriarkala religionen som Yahweh/Jehova fått representera i västvärlden, menar de, men som för dem omtolkats till en illusionistisk makt/kraft de kallar ”dödligt ego-sinne”. Arkonternas yttre kontroll och makt har avdemoniserats och psykologiserats till mänskliga energier. De anser också att avgränsningar, uppdelningar och hierarkier är en del av problemet/det onda i världen. Ett annat exempel om ondska handlar om talet 666,
 som fått/får många att tänka på Djävulen, men som de omtolkar till Kejsaren Nero i det Romerska Riket. Denna tolkning är hämtat från talmystiken, som under antiken var ett sätt att maskera meddelanden hos dåtidens förtryckta grupperingar. Ett yttre förtryck de liknar med dagens förtryck genom ”den imperialistiska kapitalismen”. Ondska för dem handlar om hur vi förstår och använder de fysiska och metafysiska krafterna, och om de energier som uppstår i mötet dem emellan.


5.3.2 Luminist League


Luminist League tänker lite i samma anda, men här används ett annat språkbruk. All form av människokontrollerande tvångsstyren som Stat, Kyrka, storbolag, media, amerikansk imperialism, falska trossatser/läror som fördunklar och förslavar samt förnuftsidealet, kan vara/är av ondo för dem. Ondskan i världen utgår främst från dessa krafter, med våld och förtryck, på grund av egots vilja till mer. Likt ovan nämnda vänder de sig också emot alla begränsningar och dogmer som stryper mänskliga rättigheter och solidarisk empati. Rörelsen riktar sig mycket utåt, mot yttre frihetsberövande och fördummande. Och för att citera Luminist League anser de att lösningen på dessa förmörkande aspekter, sker genom att ”överlämna ens ego till det gudomliga”.


5.3.3 Lumen Foundation & GNOSIS


Lumen Foundation pekar inte direkt ut någon eller något manifesterat som orsaker till ondska i världen, utan för en diskussion om moral och etik. J. Kinney anser till exempel att den sekulariserade kulturen verkar i ett vakuum, där ”det onda” tolkas som samhällets misslyckade experiment som sexism, rasism etc. Den äldre västliga kulturens ondska, projicerad på och personifierad i Djävulen, har försvunnit och 1900-talets stora krig och diktaturer har avtrubbat människan menar han. Alla våra ”små” övertramp mot lag och moral tycks obetydliga i ljuset av tidigare ondska. Men summan av alla överträdelser ödelägger människans psyke och människans ackumulerade trauman, där gifter och komplex är så att säga själva ondskan. Kinney vänder sig även emot New Age-rörelsens tolkning av ondska som någonting relativt, samt andra föreställningar som att ondskans uppkomst beror på människans fysiska/psykiska svagheter. Lösningen på problemen handlar om självinsikt, en självinsikt som sedermera kan identifiera och skapa en ny fungerande moral.


5.3.4 The Gnostic Society & Ecclesia Gnostica


The Gnostic Society förklaring om ondska skiljer sig också från de två första, enligt S. Hoeller, men utifrån ett mycket mer gnostiskt förhållningssätt än Lumen Foundation. Människan är en mix av gott och ont, eftersom vi är en del av samma skapelse/manifestation som världen. Som en del av den fysiska och biologiska naturens inneboende möjlighet till smärta, elände och rädsla, är vi inte förmögna att fördriva det onda i livet. Ondska/Ignorans ligger, enligt Hoeller, nedärvt i materian. Det enda vi kan göra är att lära oss urskilja och dela gott från ont, ljus från mörker. The Gnostic Society använder äldre skrifter och de gnostiska lärorna talar om ondskan som en realitet, en kraft/makt som är fundamentalt närvarande i skapelsen. Men trots detta bör vi inte avhålla oss från att bekämpa ondskan i olika former eftersom det är en självklarhet för dem/honom. Hoeller har likt de andra en negativ syn på samtidens dyrkan av pengar, hälsa och ungdomlighet, byggda på konsumtionspolitik och njutningslystnad. Att se på världen som enbart fysisk, och det metafysiska/övernaturliga som en metafor, är en ensidig och snedvriden inställning. Den sekulära frälsningen fungerar helt enkelt inte enligt Hoeller, och så citerar han Nikolay Berdyaev som han anser bär på släktskap med gnosticismen:


”The natural world, society, the state, the nation and the rest are partial, and their claim to totality is an enslaving lie, which is born of the idolatry of men.”


När det gäller gnosticismens antipati mot Gamla Testamentets Gud, ofta kallad Demiurgen, menar han att den antipatin leder tillbaka till gnosticismens konfrontation med den monoteistiska kontexten. Det vill säga, det dualistiska synsättets problem med den monoteistiska tolkningen av världen. Avslutningsvis bemöter han de rörelser som tror på en lösning av ondskans/mörkrets problematik med att skapa en utopisk verklighet här på jorden, med orden:

To think, however, that any physical means will ever completely eliminate all evils and suffering is folly.


6 Diskussion och slutsats

6.1 Det moderna samhällets inverkan på rörelserna


I början av uppsatsen beskrevs de antika rörelserna som motståndare till mainstream samhället, en beskrivning man kan applicera på dagens rörelser också. Men hur ser motståndet ut idag? På det inre planet skiljer sig nog inte de moderna gnostikerna så mycket från tidigare gnostiker, eftersom de fortfarande inriktar sig på en större medvetenhet genom integrering av det omedvetna. På det yttre planet däremot ser det annorlunda ut, då kunskapen om världen och människan har förändrats. Enligt vissa forskare var det ursprungligen upproret riktat mot guden Yahweh/Demiurgen och dess skapelse, det vill säga den materiella och fysiskt fängslande världen människorna var fångna i. Dagens gnostiker däremot menar att det egentligen handlade om ett motstånd mot ett patriarkalt och monoteistiskt tankesystem, ett icke-fungerande trossystem och inte världen i sig. Idag har vi tre stora monoteistiska och patriarkala trossystem som gnostikerna fortsätter med sin misstro mot, men riktar sin kritik mestadels mot den egna kontexten. Alltså den patriarkal och fundamentalistiska kristendomen i väst, den form som exoteriskt projicerar mörkret eller ondskan på den Andre i ord av djävul eller terrorist. Bortsett från den religiösa problematiken menar Hoeller att även den sekulära, optimistiska, rationalistiska och progressiva samhällsordningen är i upplösning. Han tror att våra politiska ideologier, traditionella vetenskaper och läkarvård med mera, börjar förlora sina roller som ordningsskapande system. Hit hör också att vi slutat tro på universum som gudomligt ordnad, samt kvantfysikens teorier om materians atom och partikelvärld som kaotisk och slumpartad.


De andra rörelserna är nog inne på samma tankegångar, då de kritiserar samma system, men vänder sig även mot system som Stat & Kyrka, kapitalism, konservatism, materialism med mera. Och menar att alla dessa illusionistiska system, fängslar och fördummar människor mer än hjälper. Generellt vill ju människan skapa ordning, hitta yttre system/lagar som skänker trygghet och stabilitet i nuet och framtiden. Men när system faller samman, av olika skäl, och upphör att fungera i folks medvetande infinner sig en känsla av kaos och uppgivenhet. Det är väl det som gnostikerna försöker påpeka, att vår kultur håller på att falla samman om vi fortsätter i samma spår. Precis som Romarriket gjorde. När det gäller själva materian går alla fyra rörelser emot den profana tolkningen av världen som mekanisk och/eller själlös, men kritiken handlar inte bara om samhälles avfärdande av det paranormala/transcendenta utan om förlusten av ett mytiskt språk också. Ett mytiskt och symboliskt språk som berättar om människosjälens djupaste skikt. Detta är en förlust som har skapat onödiga rädslor och kaos, menar de. Den nygnostiska kritiken mot det västerländska samhället handlar alltså framför allt om olika tankesystem, och inte mot materian/kroppen i sig för den bara är. Samt förlusten av ett mytiskt språk om världen utom och livets komplex inom människan, inre problem som manifesterar sig i yttre icke-fungerande system.


Trots gnostikernas problem med de exoteriska trossystemen och den rationalistiska/profana verklighetstolkningen och förlusten av mytiskt språkbruk och heligheten, tolkas andra aspekter i vår postmoderna värld positivt. Det handlar till exempel om evolutionsteorin. En utvecklingsteori de första två rörelserna har sammanfogat med vad de kallar ”psykets evolution”, med hänvisningar till Mayakalendern och år 2012. Denna evolution kommer enligt Luminist League att utmynna i telepatiskt utvecklade människor, verkandes på en paradisisk och gudomligt ”ljus” jord utan mörker och ondska. De har med detta ställningstagande utvecklat en egen form av nygnosticism, troligen färgad av den monoteistiska tron på världen/jorden som Guds goda skapelse. En föreställning jag tror att de andra rörelserna reagera negativt på, för utopiska visioner av detta slag har jag inte hittat hos vare sig Lumen Foundation eller Gnostic Society. Speciellt inte hos The Gnostic Society som har behållit den dualistiska tolkningen av materian, även om världen numera ses som en mix av ljus och mörker.


Modern gnosticism existerar också inom ramen för ny media/teknik, och Internets själv/skapande värld har verkligen öppnat upp en rörelsefrihet för dessa minoritetsrörelser. Med sitt enkla sätt att sprida texter (skrifter) och samla intressenter (proselyter). Kanske kan Internet även leda till större religiös mångfald och/eller större tolerans för mångfalden, eftersom Internetanvändarna/sökarna inte är bundna till tid och plats. Kyrkans traditionella funktion som ”guds hus” hamnar så att säga i hemmet hos individen själv, vartefter dom i sin tur kanske skapar nya/andra fysiska platser för likasinnade att träffas. De rörelser jag har studerat är alltså positivt inställda till Internet, då de får fritt utrymme att mötas, verka och diskutera. Även om en viss ambivalens råder, med insikten om att människans mörkare sidor kan skapa ännu mera kontroll, omedvetenhet och kaos än idag med hjälp av Internet.


6.2 Yttre könsroller och inre id/entiteter


De mest högröstade kritikerna mot gnostikerna och deras kvinnosyn tycks komma från kristna författare. Inte bara från kristna webbsidor, utan även ur äldre kristna skrifter.
 Det är tydligt att det rådde och råder kraftiga motsättningar mellan vissa monoteistiska och vissa dualistiska falanger, vare sig de anser sig tillhör samma religion eller inte. Håller vi oss till den västkristna kulturen, kan man även idag hitta kristna författare som beskriver antikens gnostiker som kvinnofientliga. Att de på grund av sin negativa syn på materian, värderade kvinnan, kvinnokroppen och sexualiteten negativt. Det existerade nog olika tolkningar om det feminina hos antikens gnostiska grupperingar, men de dualistiska rörelserna ägde i alla fall en föreställning om en gudavärld fylld av både feminina och maskulina krafter. Eftersom båda behövdes om harmoni skulle råda, som i Valentinus gnostiska myt om Pleroma. Det tycks som att det dualistiska systemet till sin natur, är beroende av både feminint och maskulint för att ens kunna fungera och verka i riktning mot förening och förändring. Den kristna kritiken stämmer därför dåligt överens med viss antik gnosticism, som var öppen för kvinnors deltagande i kulten och riten. Och stämmer inte alls med modern gnosticism, eftersom alla tycks hylla Sophia och de feminina krafterna i världen och Godhead/Ljusets Gud.


Varför denna polemik, kan man fråga sig. Ett yttre samhälleligt svar har vi kanske fått genom Faivres historiebeskrivning av Kyrkans förkastande av naturvetenskapen, och ett inre filosofiskt genom Hoellers beskrivning av gnosticismen som en spegellik analogi till kristendomen. Men samtidigt handlar dessa olika tolkningssystem, den monoteistiska och dualistiska, om så olika sätt att förhålla sig till det gudomliga att de talar förbi varandra och aldrig möts. Kristendomen har på ett sätt blivit moderlös och lider av svår minnesförlust på grund av förlusten av mythos, enligt mitt sätt att se det, och så länge ett monoteistiskt system fokuserar på ett yttre och stängt kontrollsystem samt kräver makten till sanningen är den inte hel. Den andra och kompletterande delen finns dock fortfarande kvar i dess skugga, hos esoteriska rörelser som gnosticismen där det irrationella och de dunkla krafterna finns kvar. Krafter som tidigare hade förlagts hos kvinnan, hennes kropp och lust samt fortplantningens krafter/mysterier. Det vill säga ursprunget till materian/barnet, som vi i vår nu ytliga och enögda kultur kanske kastat ut med badvattnet. Det finns mycket att skriva om när det gäller olika tolkningar av det feminina inom gnosticismen. Både positivt och negativt. Och när det gäller den fallna/lägre Sofia/Achamoth, som genom tiderna tagit på sig rollen som sköka, tror jag den tolkningen handlar om texter skrivna av män för män i mannens självförhöjande position som Primal Man. Om mannens roll som frälsare och räddare av kvinnor i nöd och så kallade ”fallna tillstånd”.


Vänder man blicken mot männen bakom de studerade rörelsernas texter, för att belysa det faktum att alla fyra rörelsers textmassa företräds av (vita?) män i USA, fann jag heller aldrig hänvisningar till den över- och underordnande tolkningen/principerna.
 Troligen för att vårt sekulariserade samhälle ser ut så idag, med jämlikhetssträvande ideal och annan syn på kvinnors identitet/roll. Men även på grund av vetenskapliga upptäckter kring kvinnans verkliga fysik, fortplantning och fostrets utveckling gjorda de senaste århundradena. Jag tror heller inte att dessa gnostiker upplever kvinnan/det feminina som ett hot eller i behov av räddning längre, kanske delvis tack vare Jungs modernare verk om arketyperna Anima/Animus. Dessa nygnostiker tycks också sträva efter befrielse från traditionellt låsta och normativa roller, som även män sitter fast i, för friheten att bara få vara människa och förena de båda sidorna av maskulint & feminint inom sig själva. Och ingen skuld läggs på Sophia för ”fallet”, tvärtom hyllas och värderas de feminina, irrationella principerna som nödvändiga i motvikt till de mer maskulina logosprinciperna som råder idag.


För att följa min mall av att gå från det yttre till det inre, kommer jag att diskutera själva mötet med det gudomliga. Ibland beskrivs detta möte som en mycket känsloladdad och passionerad upplevelse, en form av extas inom ramen för mytens språkdräkt. Någonting man kan se om man läser mellan raderna i äldre poetiska texter, och ibland helt öppet i moderna nättexter. Som exempel skriver Anita Goldman i sin bok ”Guds älskarinnor”, hur den här kontakten inom kvinnlig mystik beskrivs som ett möte mellan en kvinnlig själ och en manlig gudomlighet. Mötet kan alltså vara bundet till individens fysiska ramar som kön och sexuella preferenser, och ske mellan individen och en abstrakt yttre gudomlighet. Men mötet kan även handla om ett asexuellt möte som sker inom människan, ett möte som ger insikter om ett inre gudomligt sammanhang. Hoeller nämner till exempel att Sophia står som prototyp för mänsklighetens tillstånd i exil, det vill säga en känsla och en insikt oberoende av våra fysiska och psykiska drifter och begär. Människans kön är på så sätt oväsentligt, medan den egna inre gnistan/Självet är allt. Sophia liknas också ibland vid det högre Självet/spirit och Demiurgen med den lägre anden/soul. Kanske kan man säga att myterna måste bäras upp av både feminina och maskulina principer, för att vi bildmässigt ska förstå den dualistiska verkligheten, men att gnosis/insikten av det gudomliga mötet är asexuellt på grund av sin icke-fysiska karaktär. Den inre och djupa beröringen/mystiken, som gnostikerna menar modifierar individen och kosmos, kanske kan liknas vid passageriternas invigning och transformerande av personen. Där Hieros Gamos, alkemistens arbete och gnostikerns självinitiering i det omedvetna mörkret/vår kollektiva minnesbank, bär oss tillbaka till ursprunget när vi tappat bort oss i kropp och tanke. Där de arketypiska/mytiska berättelserna leder oss hem när vi sprungit bort.


Definitionerna av feminint och maskulint har också förändrats över tid, ibland omedvetet och ibland medvetet omkastat som hos antikens gnostiska myt/motarbete. Sophia överskred till exempel sin könsidentitet med att aktivt verka maskulint, och Sophias självpåtagna krafter att skapa och föda fram från henne själv var mer än vad Godhead/Ljusguden själv kunde åstadkomma. En mycket kraftfullt omarbetad myt, med andra ord.


Av vad jag kunnat se och förstå var och är den gnostiska traditionen mer jämlik än många andra traditioner, inte bara för att Sophia representerar det efterlängtade Mythos i vår Kristus/Logos-baserade kultur. Utan för att deras öppna och självskapande system inbjuder till möjlighet för inre mognad och insikter, likt en kontakt med en dimension bortanför vår vardagliga uppfattningsförmåga. Jag tolkar också dessa rörelser som ointresserade av andras påbjudna köns/roller, eftersom de vill undkomma yttre normer och kontroll. Men intresserade av inre utveckla av sin identitet, i gapet/voiden mellan polerna som det dualistiska systemet erbjuder. Esoterikerns identitet modifieras och fördjupas kanske på så sätt hela tiden? I mötet med den gudomliga verkligheten och med de my(s)tiska entiteterna fulla av liv.


6.3 En mixad värld av ljus och mörker


Rörelsernas gemensamma nämnare om ondska/mörker handlar om människans ignorans, omedvetenhet och egoism. För vare sig de ser på den materiella världen som fängslande eller inte, pekar alla fyra på det paradoxala och komplexa i att vara människa. En mix av krafter som hela tiden behöver integreras, för att inte ackumuleras till komplex inom människan och utmynna i mörka/onda handlingar. Men moder-gnosticism är inte en nihilistisk rörelse som bara handlar om människlig psykologi, där individen enbart måste möta sina egna komplex för att bli fri/frisk, för utan den metafysiska verkligheten kommer vi inte långt menar de. Att bli helt fri från ignoransen handlar alltså om en kommunikation mellan den fysiska och den metafysiska verkligheten, eftersom själen bara delvis anses vara fängslad till kroppen. Precis som det gudomliga bara delvis anses vara innesluten i ”Världskroppen”, dvs. all materia.


Vill man däremot konkretisera ondskan och försöka förstå några rörelser som politiska motrörelser, mot det nya Romarriket som vissa kallar den konservativa administrationen i USA idag, blir bilden en annan. Landet är inte bara ett mecka för finansiell kommers och livsstilsindustrin, utan agerar militärt runt om i världen också. De är absolut inte det enda krigsproducerande landet, varav hela världen spenderas 2,2 miljarder dollar/dag inom militärindustrin,
 men en mycket vinstgivande sådan. Det är inte konstigt om inhemska rörelser som Luminist League och Gnostics & The Social Revolution vänder sig emot galenskapen. Visioner existerar men vi kan nog inte stoppa tid och rum, som Luminist League tycks vilja, för att bilda utopiska och statiskt vackra världar heller. Den insikten tycker jag mig se i mer renodlade gnostiska rörelser som Lumen Foundation och The Gnostic Society, och kanske Gnostics & The Social Revolution om man går efter vissa texter. Delvis tror jag det beror på att dessa två (tre?) rörelser har konfronterats mer med döden/ondskan/mörkret och vuxit med insikterna, än vad utopiska rörelser har. Men mest tror jag skillnaderna handlar om hur de uppfattat och behandlar myterna, vad de anser att de egentligen handlar om och hur man bör använda sig av dem. Myter som leder oss tillbaka till vårt ursprung, till källan där det gudomliga finns och där motsättningarna kan mötas och förenas. Förbi den ”förblindande materian” och den ”sinnesbegränsade fysiken” som sätter gränser för vårt skapande och utvecklande av själen. Ett utopiskt samhälle på jorden kommer därför aldrig på tal hos de senare nämnda rörelserna, där världen/materian är och förblir en mix av mörker och ljus.


6.4 Modern gnosticism - oförnuftig fantasi eller ett ljus i mörkret


För att ge ett kortfattat svar på uppsatsen titelfråga ”Modern gnosticism - oförnuftig fantasi eller ett ljus i mörkret?”, tycker jag att dessa rörelser visar på både och. Det beror på hur de tolkar myterna, och om de förlägger sina inre projekt i det yttre till att bli en sanning i tid och rum eller inte. Jag har svårt att tro på en gnosticism som inte separerar det inre arbetet från ett yttre projicerande in i vårt fysiska rum. Därför håller jag med både Armstrongs och Campbells kritik mot vår kulturs sätt att handskas med myten, speciellt med tanke på Luminist League’s utopiska ”drömsamhälle” på jorden. Det esoteriska arbetet handlar om en egen inre förändring, och inte om att försöka förändra andra människor och deras kulturer. Men hur ska vi då handskas med den mytiska världen när vi har tappat både språket och förståelsen av den? Kanske kan Pruysers bidrag ge oss en ledtråd till detta eftersom han använder sig av tre komponenter i stället för två. Två som i diskussionen om Mythos och Logos, med två olika dock komplementära sätt att tala, tänka och förvärva kunskap på.


För att fånga människors andliga intresse måste nog en djupare beröring till, och på ett plan tror jag andligheten handlar om fostrets enhetskänsla med modern som omedvetet finns kvar i oss. Att känslan av alienation startade med födseln, och att viljan tillbaka till Enheten/Modern berör oss på cellnivå. Kanske kan den djupa berörningen liknas vid mysteriereligionernas bridal chamber och hieros gamos, och den troendes extatiska möte med sin gud. Hur vi än vrider och vänder på detta så återkommer man hela tiden till Enheten/Absoluta/Pleroma, dit hela vår själ vill återkopplas tillbaka till. Att alkemiskt ”dö” är kanske också en önskan att slippa sträva för överlevnad i den fysiska världen, för att i stället få bli omfamnad och kravlöst omhändertagen av/i den tidlösa Enheten? Att baklänges transformeras tillbaka till ett ickevara vi hade i starten av våra liv, vem vet.


De arketypiska urbilderna av Fadern, Modern och Barnet samt upplevelser av lycka/smärta, kärlek/sorg med mera är i alla fall eviga, medan andra bilder om till exempel planeterna, kosmos, naturen och materian, men framför allt sociala, kulturella och politiska normer har modifierats med tidens förändringar och nya kunskap. Vissa är eviga andra inte.


Nu återgår jag till Pruyser och hans tredelade förklaring på människans icke-statiska psyke/inre, och vart den kreativa och utvecklande föreställningsvärlden hör hemma. Det vill säga i den så kallade Illusionistiska Världen, avskiljd från både den yttre logiska och sunda förnuftsvärlden han kallar Realistiska Världen samt den inre drift- och begärstyrda ”grottvärlden” som han kallar Autistiska Världen. Där allmaktstankar råder. Kanske kan man likna den Illusionistiska Världen med antikens Mythos och/eller Jungs Arketypiska värld, eftersom dessa världar beskrivs i liknande termer av att vara högt stående och överskridande. Men också för att Pruyser anser att den illusionistiska världens objekt är rotad i det kollektivt imaginära, vår kollektiva minnesbank.

Till bilden av Pruysers Illusionistiska Värld vill jag lägga forskarna R. van den Broeks och W. J. Hanegraaffs ”tredje strömning”, som de kallar den esoteriska fåran för. De menar att den esoteriska traditionen i västvärlden, förutom grundpelarna Grekisk rationalitet och Biblisk tro, har varit och är den tredje strömningen i vår kultur ”karaktäriserad av motstånd mot dominansen av ren rationalitet och/eller dogmatisk tro”.
 Jag har mött deras teori på flera ställen, att den speciella gnosis som är utmärkande för esoterisk skolning kan liknas vid en tredje strömning i vår traditions kultur. Frågan är om den tredje esoteriska strömningen och den tredje världen Pruyser kallar för den Illusionistiska, berör varandra. Jag tror det, jag tror de är ute efter samma kunskap och lärdom.


Det leder vidare till frågan om rörelserna utbildning över nätet, eftersom alla erbjuder någon form av skolning. Om den kan anses vara legitim eller inte. Alla anser att arbetet med att lära känna den gnostiska traditionen går bra över Internet, samt att jobba vidare på sin egen inre kunskap. Men det tycks bara vara Gnostic Society/Ecclesia Gnostica som anser att det riktigt djupa själsarbetet bara kan ske i personligt möte med initierade gnostiker, som har både kunskap/gnosis och vetskap om hur man vägleder.


Pruyser betonade också hur viktigt det var att inte blanda ihop den Illusionistiska världens språklek med de andra två, eftersom det mytiska innehållet varken får bokstavstolkas eller konkretiseras. Därför krävs det en intellektuell och språkmässig kunskap, en handledd vägledning av dem som har gått före och vet skillnaderna mellan det mytiska/illusionistiska och de andra världarnas språk. Samt kunskap om mänskliga och psykologiska fallgropar.


Det växande intresset för människors deltagande i nyandliga former av rituella möten, ledda meditationer, mytiskt berättande/lyssnande med mera, kanske vittnar om behovet av den Illusionistiska Världen. Ett intresse vi ser i den ökade mångfalden av virtuella och fysiska rörelser, någonting mina studier även pekar på. Men många famlar lite ostrukturerat omkring efter någonting mer, utan att veta riktigt vad, vilket gör det lätt att falla för oseriösa och okunniga ledare och rörelser. Därför är det viktigt att hitta en insiktsfull och ansvarstagande ledare/rörelse med kunskaper om och i sin mytiska tradition, samt en religiositet som inte förvandlats till ett vinstdrivande affärsprojekt. När en rådande traditions myt har blivit statisk och inte berör individer längre, ett problem uppsatsens rörelser tar upp, finns det alltså utrymme för nya och nygamla idéer att ta plats på arenan igen. Ett sätt att särskilja dessa rörelser, mellan De som har blandat samman alla tre Världar vs. De som har avskiljt den Illusionistisk Världen från de andra två. Samt undvikit fallgroparna Campbell och Armstrong betonar. Kanske kan gå via den tredje vägen och/eller Pruysers uppdelning, via det tankesystem som har bevarat myten där den hör hemma, inom människan själv, men ändå behållit Mythos som en verksam och levande verklighet. Vare sig man söker individuellt eller kollektivt blir det stora värdet, med en fungerande esoterism/gnosticism förlagd i den illusionistiska världen, en vinst i form av glädje, tröst, lust och kraft för individen. Det är min slutsats! Jag tror med andra ord att en fungerande illusionistisk värld kan ge energi till de energilösa, i en värld full av oro, rädsla, depression och missbruk med mera. Skulle vi bara få till en fungerande tillit och verksamhet kring detta, om den mytiska världen full av kreativitet och om/skapande, skulle nog denna allvarsamma lek ge en känsla av mening och mål. I växelverkan och för mognad. Med insikter om både liv och död i mörker och ljus, på en jord/natur väl värd att bevaras och insiktsfullt leva med i. I den formen kan modern gnosticism vara ett ljus i mörkret!
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� På sid. 176-77 skriver Hoeller i sin bok ”Gnosticism” att kvinnliga prästämbeten mm. föregicks av Jules Doinel i Frankrike redan i slutet av 1800-talet, när den gnostiska kyrkan uppstod igen.


� Hoeller (2002) Sid. 178.


� �HYPERLINK "http://www.gnosis.com/welcome.html"�http://www.gnosis.com/welcome.html� ”The Gnosis Archive” och ”The Gnostic Society” sköts och underhålls ihop. ”The Gnosis Archive” finns också upptagen i ”Encyclopedia Britannica” och ”Encarta” (Utskrift 2005-02-16).


� S. A. Hoeller (född 1931 i Ungern) kom till USA 1952, där han under tidigt 70-tal blev docent och sedermera chef för ”the Deparment of Compararive Religion” i ”Collage of Oriental Studies”, Los Angeles. Han har också arbetat på UCLA samt rest runt i världen och hållit föredrag (även i Sverige). Arbetet som ledare och lärare för ”Gnostic Society” (LA/USA) intog han 1963, medan det prästerliga ämbetet startade redan 1958. Han är nu biskop i ”Ecclesia Gnostica”. För mer info. se � HYPERLINK "http://www.questbooks.net/author.cfm?authornum=14" ��http://www.questbooks.net/author.cfm?authornum=14�.


� � HYPERLINK "http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm" ��http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm� (Utskrift 2004-11-09).


� � HYPERLINK "http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm" ��http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm� Sid. 2. Citat ur Ioan P. Culianus bok ”The Gnostic Revenge: Gnosticism and Romantic Literature”. Se not 1/sid. 7 i Hoeller’s text för fullkomliga hänvisningar.


� Robinson (1990)/ R. Smith ”The Modern Relevance of Gnosticism”. Sid. 540-41.


� � HYPERLINK "http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm" ��http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm� Sid. 4.


� � HYPERLINK "http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm" ��http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm� Not 6. Sid. 8. Clark Emery, William Blake: The Book of Urizen (Coral Gables, Flo.: University of Miami Press. 1966), pp. 13-14.


� � HYPERLINK "http://www.gnosis.org/jung_alchemy.htm" ��http://www.gnosis.org/jung_alchemy.htm� (Utskrift 2004-11-08).


� Ibid. Sid. 1.


� I medeltidens naturfilosofi ingick t.ex. kosmologi, astrologi, Kabbala, Hermetism och magi (magia), den sista i betydelsen ”magiska visioner om/av naturen … som en levande varelse full av tecken och motsvar, som kan tydas och uttolkas” skriver A. Faivre på sidan 110-111 i van den Broeks och Hanegraaffs bok Gnosis and Hermeticism. Se även 2.2 i uppsatsen.


� � HYPERLINK "http://www.gnosis.org/jung_alchemy.htm" ��http://www.gnosis.org/jung_alchemy.htm� Sid. 3.


� Ibid. Sid. 5.


� Ibid. Sid. 8.


� �HYPERLINK "http://www.gnosis.org/iniquity.htm"�http://www.gnosis.org/iniquity.htm� (Utskrift 2005-02-16) Av Stephan A. Hoeller.


� Ibid. Sid. 6.


� 1) I den engelska webbtexten står det Mythologem, som i Hoellers bok Gnosticism (2002) förklaras på sid. 34 & 40-41 med ”mytologiska teman som undflyr förståelsen av både psykologin och Bibelforskningen” samt ”den inneboende eller, … ontologiska sidan av dessa mytologem var alltid närvarande i gnostiska tankar.”


2) Och på hemsidan � HYPERLINK "http://www.wordinfo.info/L-Gk-myth-words.html" ��http://www.wordinfo.info/L-Gk-myth-words.html� ”Ett regelbundet återkommande mönster, händelser, eller teman i myter”.


� � HYPERLINK "http://www.gnosis.org/valentinus.htm" ��http://www.gnosis.org/valentinus.htm� (Utskrift 2004-11-08) Den här sidan och ”What is a Gnostic?” m.fl. rekommenderades av � HYPERLINK "http://www.gnosis.org" ��http://www.gnosis.org� som bra läsning för vad modern gnosticism är och betyder.


� � HYPERLINK "http://www.gnosis.org/valentinus.htm" ��http://www.gnosis.org/valentinus.htm� Sid. 3.


� Ibid.


� Ibid. Sid. 7.


� � HYPERLINK "http://www.laweekly.com/ink/printme.php?eid=5350" ��http://www.laweekly.com/ink/printme.php?eid=5350� (Utskrift 2004-12-13).


� Ett exempel inom kvantfysiken, är upptäckten av en tudelad atoms fortsatta sammanband med varandra. Trots medvetet riktad påverkan på enbart den ena hälften, rörde sig även den andra hälften utan yttre påverkan.


� � HYPERLINK "http://www.gnostics.com/editorials-2001.html" ��http://www.gnostics.com/editorials-2001.html� Sid. 1&2. (Utskrift 2004-10-19).


� � HYPERLINK "http://www.gnostics.com/editorials-98.html" ��http://www.gnostics.com/editorials-98.html� Sid. 5. (Utskrift 2004-10-19).


� Vem som har myntat begreppet ”Traditionalisterna” vet jag inte, men hos ovan nämnda grupp och i texter skrivna av Hoeller vill de inte förknippas med Traditionalister som René Guénon och Frithjof Schuon. Personer, ofta akademiker och/eller marknadsentreprenörer menar GP, som drar radikal linje mellan vad de anser var sann respektive falsk gnosticism. För mer info se: � HYPERLINK "http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm" ��http://www.gnosis.org/whatisgnostic.htm� sidan 3.


� � HYPERLINK "http://www.gnostics.com/editorials-2004.html" ��http://www.gnostics.com/editorials-2004.html� Sid. 3. (Utskrift 2004-10-19).


� � HYPERLINK "http://www.luminist.org/church/6.htm" ��http://www.luminist.org/church/6.htm� Sid. 7.


� � HYPERLINK "http://www.luminist.org/church/1.htm" ��http://www.luminist.org/church/1.htm� Sid. 3.


� S. Hoeller är ledaren för Ecclesia Gnostica men bara en av frontfigurerna för det Gnostiska Sällskapet, trots det väljer jag av tillgång på material låta Hoellers röst höras då han känns som språkröret för hela rörelsen.


� Hoeller (2002) Sid. 216.


� Ibid. Sid. 206.


� Ibid. Sid. 208.


� � HYPERLINK "http://www.gnostics.com/editorials-2001.html" ��http://www.gnostics.com/editorials-2001.html� Sid. 6.


� � HYPERLINK "http://www.gnostics.com/editorials-2004.html" ��http://www.gnostics.com/editorials-2004.html� Sid. 4.


� � HYPERLINK "http://www.luminist.org/church/6.htm" ��http://www.luminist.org/church/6.htm� Sid. 6.


� � HYPERLINK "http://www.lumen.org/intros/intro17.html" ��http://www.lumen.org/intros/intro17.html� Sid. 2.


� Hoeller Sid. 52. (2002).


� Ibid. Sid. 53.


� Ibid. Sid. 45.


� � HYPERLINK "http://www.gnostics.com/review4-99.html" ��http://www.gnostics.com/review4-99.html� Sid. 3. (Utskrift 2004-11-22).


� � HYPERLINK "http://www.gnostics.com/essays-99.html" ��http://www.gnostics.com/essays-99.html� (Utskrift 2004-11-20).


� Hoeller (2002) Sid. 79.


� Ibid.


� Tydligen talar Berlin-skrifterna mer positivt om de kvinnliga visdomskrafterna, än vissa skrifter i NHC med många kristna inslag i.


� Lloyd, Genevieve. (1999) Hon skriver om den feminina lusten i vår kultur, som setts som sämre, ickegudomlig och del av den råa naturen/materian.


� Aftonbladets kultursida 21/7-2005. Text: Eduardo Galeano/Uruguay.


� van den Broek & Hanegraaff. Sid. vii. / i Förord.
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