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1. INLEDNING 

Fler och fler vänder sig till en alternativ hälsovård idag, det har skett en markant ökning bland 

befolkningen som deltar i veckokurser i andlig utveckling. Intresset för den personliga 

utvecklingen har alltså ökat, man vill få reda på så mycket som möjligt om sitt inre jag och även 

vad framtiden har att ge. Inom området New Age finns en uppsjö av olika inriktningar som man 

kan välja på utifrån sitt eget intresse. Det är tack vare det stora utbudet som det är relativ lätt att 

hitta en andlig väg eller för att söka vår personliga utveckling som också passar vår livsstil idag. 

Människorna har insett att trots att teknologin ständigt utvecklas så blir inte våra andliga behov 

tillfredsställda. De senaste trettio åren har ett ökat intresse för detta fenomen skett, och det är 

framförallt gamla traditioner som exempelvis shamanism, kinesiska och japanska metoder som 

återuppväckts. I och med detta har det blivit en möjlighet för oss alla att inte bara beskåda detta 

utan också har vi möjligheten att på ett individuellt plan aktivt ta del av detta fenomen i form av 

kurser, trumresor1, healing mm. I vårt stressade samhälle idag kan detta ses som en lugn och 

avskild miljö mot vardagens ”måsten”. Fler och fler söker sig också till alternativa metoder när 

den vetenskapliga medicinen inte räcker till längre. Vi har kommit på att det är nödvändigt att 

behandla hela människan, det vill säga både kroppsligt och andligt. 

 

Mitt intresse för healing och andlighet har väckts dels genom vänner som utövar healing i 

någon form och dels andra personer i min omgivning som av olika orsaker sökt sig till den 

alternativa vården och anser sig ha blivit hjälpta på något sätt. Därför är min huvudsakliga 

uppgift i den här uppsatsen att försöka få svar på vad healing är och titta närmare på några olika 

healingmetoder. Detta har jag gjort i form av intervjuer med utövare av två olika 

healingmetoder, vilken funktion de har och vilka skillnader och likheter det finns mellan dessa. 

I samband med detta kommer jag även in på faktorer som påverkar de två informanternas syn 

på healing, exempelvis deras världsbild och vad de tror orsaken till att sjukdomar uppstår är. 

 

1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en jämförelse mellan två olika healingmetoder som 

förekommer inom den så kallade neoshamanismen och i New Age sammanhang. I min 

undersökning som handlar om shamansk healing och reikihealing i dagens Gästrikland har jag 

intervjuat två utövare av dessa metoder. 

                                                 
1 Många shamanska traditioner använder en trumma för att framkalla det alternativa sinnestillstånd de behöver för 

att komma i kontakt med andevärldarna, (www.paranormal.se/topic/trumresa) 
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Mina frågeställningar är: 

 Vad menas med healing för de båda informanterna? 

 Vilka kan utöva dessa metoder enligt dem? 

 Vilka hjälpmedel använder man sig av och finns det någon form av andekontakt? 

 Vilka är i behov av healing enligt dem? 

 Varför uppstår sjukdom och kan man bota med hjälp av healing? 

 Vilken världsbild och människosyn har man? 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan de båda personernas syn på healing? 

 

1.2. METOD OCH MATERIAL 

För att få svar på de frågor jag ställt har jag använt mig av en kvalitativ metod. Med kvalitativ 

metod menas att de fenomen som studeras är så kallade ”mjukvara”. Det vill säga att det finns 

egenskaper i människors upplevelser som inte kan mätas eller beskrivas. Detta till skillnad från 

kvantitativa metoder där det studeras något som är fast eller oföränderligt. (Starrin, Svensson, 

1994, s. 55, 56) 

 

Min undersökning har ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik som vetenskaplig metod 

innebär att man söker ett budskap. Ulla Sjöström beskriver det som, ”Den kunskap som söks är 

kunskapen om hur innebörder och intentioner hos unika människor och företeelser sedda i sina 

sammanhang av tid, rum och mening kan förstås.” Hermeneutik handlar om hur dessa 

erfarenheter analyseras och tolkas och hur dessa tolkningar kan prövas för att ge ett resultat som 

förmedlar kunskap. Den hermeneutiske forskaren har som mål att förstå handlingar, företeelser 

samt att få kunskap och förståelse hur förhålla sig till människor och företeelser i deras unika 

sammanhang. (Starrin, Svensson, 1994, s 73-77). 

 

Man kan även säga att min metod har ett visst inslag av fenomenografisk metod. Där 

huvudsyftet är att beskriva hur ett objekt, fenomen eller företeelser uppfattas av människor i vår 

omvärld. Det är denna ”uppfattning” som är av vikt inom fenomenografin, ”det vill säga vilket 

innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv och något i omvärlden.” I boken Kvalitativ 

metod och vetenskapsteori skriver Alexandersson, ”När människan tänker eller agerar i ett 

sammanhang, tänker och agerar hon alltid i förhållande till något. Detta ”något” utgörs av ett 

innehåll, och det är mot detta innehåll som människan riktar sitt medvetande.” (Starrin & 

Svensson, 1994, s. 118). 
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Inom fenomenografin används detta ”innehåll” som en vad-aspekt, det vill säga objektet. 

Vidare talar man om en hur-aspekt, vilket innebär hur tanken är riktad mot objektet. Med andra 

ord betyder det att det måste finnas en uppfattning om vad en företeelse är innan det går att 

diskutera om hur den är utformad. 

 

Inom fenomenografin är intervjun den vanligaste metoden och utgångsläget innebär att det inte 

finns något rätt eller lämpligt svar. Det är en öppen intervju vilket gör att man når fram till 

intervjupersonernas ”uppfattning” om en och samma företeelse. (Starrin & Svensson, 1994, s. 

112-123). 

 

I min undersökning har jag inhämtat mitt material genom kvalitativa intervjuer. Detta har gjort 

att jag har kunnat skaffa mig unik kunskap om det studerade ämnet genom att jag fått 

möjligheten att på nära håll tagit del av intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter i 

deras arbetsmiljö. För att försöka få fram den enskilda personens uppfattning i det specifika 

ämnet har jag använt mig av den öppna intervjun som förespråkas inom fenomenografin. För att 

kunna få ett meningsfullt och sammanhängande samtal är det viktigt att den som intervjuar är 

påläst inom ämnet och det har i mitt fall skett genom litteraturstudier. 

 

För den hermeneutiskt inspirerade intervjuaren är det av betydelse att förstå vad själva 

situationen betyder för den person som undersökningen gäller. För att få ut så mycket kunskap 

om ämnet som möjligt är det viktigt att skapa så gynnsamma villkor som möjligt, exempelvis 

att ha en positiv inställning framför en fördömande inställning till det som studeras. Detta för att 

inge ett förtroende och nå en djupare förståelse för personens utövande. 

 

Vad gäller analys och tolkning av det insamlade materialet är det viktigt med dokumentationen. 

Sjöström säger, ”Då man skall tolka en handling eller en utsaga är det nödvändigt att kunna gå 

tillbaka till materialet och se efter i vilket sammanhang det kom. Kanske har man själv genom 

sitt sätt att fråga lagt svaret i munnen på den intervjuade.” (Starrin, Svensson, 1994, s. 80, 81) 

 

I mitt fall har jag under intervjuerna endast använt mig av penna och papper för att föra 

anteckningar som sedan tolkats och renskrivits. Min undersökning består av två stycken 

intervjuer och de gick till så att jag i förväg bokade in ett möte med personen i fråga. De två 

intervjuerna skilj de sig på så sätt att den ena ville ha frågorna i förväg där denne själv kunde 

skriva ner svaren för att sedan diskuteras med mig, vilket jag tillmötesgått. Det har även 
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förekommit telefonkontakt under arbetets gång. Den andra intervjupersonen träffade jag i 

avskildhet på dennes arbetsplats. Längden på intervjuerna har tagit 1 timme för shamanen och 

2,5 timmar för reikimaster. Materialet som insamlats har behandlats utifrån ett kvalitativt 

perspektiv, vilket innebär att jag har sammanställt svaren som jag sedan tolkat och indelat under 

respektive frågerubrik. 

 

1.3. DISPOSITION 

Den här uppsatsen kommer efter inledning, syfte och metod att innehålla fyra delar. I den första 

delen kommer jag att behandla shamanismens ursprung och grunder samt begreppet 

neoshamanism. Del två kommer att handla om reikihealingens ursprung och grunder. Vidare 

kommer jag att i del tre redovisa och analysera de svar som inkommit från de två intervjuer som 

gjorts i den här undersökningen. I del fyra diskuteras innehållet och svaren som presenterades i 

min undersökning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av resultatet där jag kommer att 

titta på vilka likheter och skillnader som framkommit under arbetet. 
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2. BAKGRUND 

Min undersökning behandlar två olika healingmetoder, den ena är shamansk healing främst 

inom området neoshamanism och den andra är reikihealing som är en vanligt förekommande 

kroppsterapi inom New Age-området. För att få en föreställning om vad shamanism är och i det 

här fallet healingens betydelse kommer jag först att försöka ta upp en generell beskrivning av 

den traditionella shamanismens ursprung och karaktär så gott det går. Eftersom shamanismen 

är utbredd på så stora områden med olika bakgrunder och sedvänjor, kommer det att ges 

generella och till viss del gemensamma drag inom shamanism i olika kulturer. Begreppet 

neoshamanismen, som har väckt stort intresse i vårt samhälle den senaste tiden och är den form 

av shamanism som undersöks i den här uppsatsen kommer att presenteras samt en beskrivning 

av reikihealingens ursprung och dess generella grunder. 

 

2.1. SHAMANISM 

Shamanism är en gammal tradition bland naturfolkens religioner som innefattar olika tekniker 

ursprungligen från cirkumpolära religioner.2 Den som utövar dessa metoder kallas för shaman. 

En shaman kan med hjälp av exempelvis kraftdjur och andar ”resa” mellan de olika världarna 

för att inhämta information i ett helande syfte. 

 

2.1.1. Begreppet shaman 

Shaman uppfattas komma från det sibiriska tungusfolkets språk, šamán3 och betyder ”den som 

vet”, ”den som känner” eller ”den extatiske”. Det finns många olika begrepp som används i 

liknade betydelse, till exempel medicinman, häxmästare eller trollkarl. Dessa olika begrepp 

används inom olika kulturer, exempelvis inom den amerikanska indiankulturen används 

medicinman ofta. Det som skiljer dessa begrepp åt är att häxmästare eller trollkarlar oftast 

utövar sina metoder i den materiella (synliga) världen medan en shaman även kan resa i den 

andliga världen (Larsson, 2000, s. 20). De olika benämningarna kan också användas inom en 

och samma grupp med den förklaringen att de har olika uppgifter. Dessa personer, shamanen 

och andra heliga personer specialiserar sig på olika områden som berör exempelvis helande och 

botande. 

 

                                                 
2 Cirkumpolära religioner är de som finns runt polcirkeln inklusive Sibirien, finsk-ugriska religioner (innefattande 

samisk religion). www.wapedia.mobi/sv/Religion 
3 www.wikipedia.org/wiki/Shamanism 
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2.1.2. Grunder, världsuppfattning 

En naturlig del inom shamanism är en tro på övernaturliga väsen och andar. Att vi är omgivna 

av en osynlig värld som är tillgänglig för de personer som har kunskapen om hur denna kan 

uppfattas. Det vill säga shamanen i det här fallet. En vanlig beskrivning är att kosmos består av 

flera olika världar eller nivåer, vilka en shaman kan resa mellan. En viktig punkt i den här 

världsbilden är att människan består av kropp och själ, inom vissa kulturer även flera själar. 

 

Shamansk världsbild ser ut så att det finns flera världar, undervärld (dödsriket), mellanvärld 

(vardagliga) och övervärld (himmelska). Dessa världar hålls samman med en så kallad 

världsaxel som gör det möjligt för en shaman att resa mellan de olika världarna. I den 

shamanska tidsuppfattningen finns det ingen början eller slut utan man pratar om en cirkel som 

sluts. 

 

De har en tro på att människan har flera själar (olika uppfattning hos olika stammar/folk). 

Gemensamt har de en tro på den stora guden eller skaparen som befinner sig i den högsta av de 

övre världarna (Larsson & Thörn, 2004, s 18). Shamanens uppgifter blir att tolka andevärlden 

för att kunna vägleda folket, hela sjuka, befria själar från döda och att upprätta harmonin mellan 

folket och de högre makterna. 

 

2.1.3. Att bli shaman 

Det är oftast ett kall att bli shaman som personen blir uppmärksam på i tidig ålder. En utvald 

person kan bli utsatt av prövningar från andarna genom att bli svårt sjuk, mentala fysiska 

påfrestningar som leder till nära-döden-upplevelser. Detta beror på att andarna besöker 

personen och plågar denne för att uppmärksamma honom eller henne på sitt kall. Fysiska 

tecken kan vara ovanliga drömmar och ett avvikande beteende som i vissa fall har liknats vid 

schizofreni och hysteri (Larsson, 2000, s. 18). 

 

En annan väg är att det går i arv genom familj och släkt, och kännetecken för att en person har 

dessa kunskaper kan vara att de är inåtvända och känsliga. Andra personer som känner att de 

har kunskaperna och viljan att bli shaman kan gå som lärling hos en annan shaman och studera. 

Detta tar oftast många år att bli en fullfjädrad shaman, då det är många shamanska traditioner 

och tekniker som ska kunna behärskas. 
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När en person ses som färdig sker det en så kallad initiering i form av en ceremoni för att 

bekräfta att denna är en shaman (Larsson & Thörn, 2004, s. 28). Personen som ska bli initierad 

söker sig ofta till en lugn och tyst plats där man söker efter andlig kontakt. Här kan den blivande 

shamanen få tillgång till sina sånger, som är ett viktigt redskap vid healing. Vidare tar man här 

emot kunskapen om hur man kan bemästra sin egen kropp och psyke under transen. Detta lär 

man sig genom att besöka andevärlden och att få kontakt med sina hjälpandar som kan bestå av 

andar, förfäder eller djur. Under initieringen är det vanligt att shamanen lider både mentalt och 

fysiskt av olika åkommor, men efter att initieringen är gjord anses shamanen vara redo att 

utföra olika sysslor som till exempel, healing och psykoterapi. Han eller hon kan även så 

småningom undervisa andra personer som vill bli shamaner (Stutley, 2003, s. 7) 

 

2.1.4. Aktiviteter och hjälpmedel 

Shamanen har till uppgift att var en medlare mellan de olika världarna. En central uppgift för en 

shaman är botande av sjukdom, vilket han kan göra med hjälp av sina andliga medhjälpare. 

Shamanen har flera roller som kan variera inom olika stammar men generellt kan man säga att 

dess roll är att, bota sjuka, hitta försvunna föremål (eller förirrade själar), påverka väder och 

vind och att spå om framtiden. En shaman har sin styrka genom bandet till andevärldarna. 

 

Vid till exempel helande så sätter sig shamanen i trans med hjälp av att be, sjunga, fasta och 

trumma för att komma i kontakt med de andar som kan tala om orsaken till sjukdomen för 

honom, och därefter kan shamanen besluta om vilken metod eller ceremoni han ska använda sig 

av att bota den sjuka personen (Hartz, 1997, s. 67, 68). Healing är en huvudsaklig uppgift för en 

shaman och många anser att sjukdom uppstår när relationen med andevärlden har blivit störd av 

någon anledning. 

 

2.1.5. Mentala tillstånd 

Trans är ett viktigt inslag inom shamanism, och en viktig faktor för shamanen är att bemästra 

förmågan att försätta sig i trans. Att genom den extatiska upplevelsen få kontakt med 

andevärlden för att finna kunskap och bot för olika ändamål. 

 

En shaman använder sig av transen i utförandet av till exempel helande och bot, och försätter 

sig då i ett förändrat medvetandetillstånd som i vissa fall kan benämnas ASC4. Extasen gör att 

                                                 
4 ASC = Altered States of Consciousness. Se Red Thomas P. Larsson 2000:19 
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shamanen har tillgång till andra plan eller nivåer som ”vanliga” människor endast har tillgång 

till efter döden. Hjälpmedel som används till att försätta sig i trans kan variera inom olika 

grupper, men det vanligaste är trumman, dess rytm hetsar upp shamanen och förbereder denne 

att gå in i transen. Trumman är ofta dekorerad med olika symboler som djur eller träd. Inom 

vissa kulturer används en skallra istället för trumman, men med samma funktion. Speglar är 

också vanligt förekommande föremål, de kan till exempel symbolisera ett kärl för att bevara en 

själs skugga så att shamanen kunde se den döda personen själ. Speglarna anses också vara ett 

skydd mot onda andar. Andra hjälpmedel kan vara hallucinogena droger, till exempel vissa 

sorters svampar som kan framkalla visioner och effekten blir en känsla av att kunna 

kommunicera med det gudomliga (Stutley, 2003, s. 29-47). 

 

2.1.6. Neoshamanism 

Idag finns det en uppsjö av olika riktningar inom den så kallade nyandligheten, till vilken 

neoshamanismen tillhör. Jan Svanberg förklarar i sin avhandling, Shamantropologi, i 

gränslandet mellan forskning och praktik, att neoshamanismen är ett fenomen som funnits i ca 

trettio år. Begreppet neoshamanism, eller nyshamanism som också är en vanlig benämning, 

belyser inte bara att det är något nytt utan att det också är en nyskapning av den traditionella 

shamanismen. Dess tekniker och praktiker har anpassats för att passa inom olika terapeutiska 

syften och andligt sökande i vår moderna värld (Svanberg, 2003, s. 61, 62). Han menar att de 

tillgångar vi har till shamanism idag är det resultat som forskare tidigare har kommit fram till i 

sina undersökningar. Denna neoshamanism är en ny konstruktion av olika traditionella 

modeller, eftersom det, enligt Svanberg är omöjligt att försöka återskapa den ursprungliga 

shamanismen. Han förklarar det med att det inom den skandinaviska neoshamanismen inte 

finns kunskap i hur den ursprungligen praktiserades. I denna nya konstruktion måste kunskap 

hämtas från en annan källa än från tradition och arv. Vetenskapliga rapporter blir då grunden 

för neoshamanismen (Svanberg, 2003, s. 21, 27). 

 

Två författare som brukar nämnas i dessa sammanhang och som sägs ha introducerat 

shamanismen i det västerländska samhället är Carlos Castaneda och Michael Harner. 

Castanedas böcker som utkom på 1960-70 talet påstods bygga mer på fakta än på fiction och 

sägs därmed ligga till grund för den neoshamanismiska uppkomsten (Svanberg, 2003, s 31, 33). 

Harners bok, The way of the Shaman, ses som en praktisk handbok och används av många 

neoshamaner idag. Den innehåller olika metoder och tekniker som är en blandning från olika 
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shamanska metoder världen över och benämns som ”core shamanism”, (kärnshamanism) 

(Svanberg, 2003, s. 97, 98). 

 

En viktig skillnad är att dagens utövare av shamanism iscensätter olika ritualer och ger kurser 

för att inhämta kunskap om shamanism till andra och även till sig själv. Medan man i den 

traditionella kulturen redan hade kunskapen om själva shamanismen. Det primära syftet med 

ritualerna var att använda denna kunskap till att bota och hela sjukdomar (Svanberg, 2003, s. 

64). 

 

Olav Hammer skriver i sin bok, På spaning efter helheten, att shamanismen följer ett spår som 

alla andra trosinriktningar, att den förändras över tiden. När neoshamanismen började etablera 

sig, från 1960-talet och framåt var det inte så mycket tal om att vem som helst skulle kunna lära 

sig detta. Idag märks en markant förändring på detta inom neoshamanismen. Utövare menar att 

vem som helst kan ta del av och lära sig metoder inom shamanismiska ritualer för självändamål 

medan den traditionelle shamanen hade en speciell roll i samhället och oftast såg det som ett 

kall att bli shaman (Hammer, 1997, s. 122, 123). Även här nämns Michael Harner och hans 

olika metoder inom shamanism. De olika metoderna och övningarna beskrivs på ett trovärdigt 

sätt då Harner själv varit shamanlärling och studerat olika inhemska folks shamaner. 

 

Det som karaktäriserar den nya shamanismen är att ritualer och metoder från gamla traditioner 

anpassas för att passa in i vårt västerländska tänkande. Det är vanligt att tro att det är likartade 

religionsutövningar inom alla naturfolk. I dessa nya strömmingar förekommer bland annat 

indianinfluenser eller begrepp som karma och energivibrationer som blandas med exempelvis 

jungiansk psykologi (Hammer, 1997, s. 117, 119). 

 

2.2. REIKI 

Reiki är en healingmetod som går under begreppet kroppsterapier. Reiki är en mycket vanligt 

förekommande metod inom New Age området. Kärnan i denna metod ligger i handpåläggning, 

eller som utövare av denna metod kallar det, ”att utnyttja den universella livskraften”. Teorin 

bakom denna metod är att till exempel oförlösta känslor kan skapa kroppsliga sjukdomar eller 

psykiska problem (Hammer, 1997, s. 188). 
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2.2.1. Historik 

Reiki kommer ursprungligen från Japan. Själva ordet Reiki är japanska och kan översättas till 

Universell Livskraftsenergi. Rei = univerell, Ki = vitala livskraftsenergin. Reiki är en gammal 

tibetansk vetenskap som återupptäcktes av den japanske Dr. Mikao Usui som arbetade som 

rektor på ett kristet universitet i Kyoto, Japan. Mikao började sin undersökning om healing efter 

att ha fått frågan om vi människor kunde identifiera oss med exempelvis Jesus i bibeln 

angående ”helbrägdagörelsen”. 

 

Han sökte sina svar bland annat hos buddhister eftersom han visste att Buddha var känd för sitt 

healingutövande. Efter en gemensam meditationsstund med sin vän och abbot i ett 

zenbuddistiskt kloster fick han rådet att söka sina svar på ett heligt berg ”Mount Kuri Yama”, 

där han tillbringade 21 dagar i fasta och meditation (Horan, 1995, s. 16, 20). Det var här som 

han mottog sin vision där det visades för honom bubblor innehållande skrivtecken, som han 

kunde använda i helande syfte. Han fann på sin tillbakaväg att han som genom ett mirakel 

kunde hjälpa människor med deras krämpor och problem. 

 

Usui märkte senare att healingen var lika viktig för både kropp och själ och även att det måste 

till ett energiutbyte för att människorna skulle känna ett eget värde (Horan, 1995, s. 16-24). Det 

behövs en balans som kan uppvägas genom att människor får ge tillbaka något för det de har 

tagit emot. Han insåg att det fanns en betydelse i den enskilda människans ansvar i en 

healingprocess, och därför skapade han de fem Reiki principerna som en mall att följa. Följande 

beskrivning är från Paula Horans bok, Kraft genom Reiki (s. 42-49). Horan är förutom 

författare, reikimaster och har även en PhD i psykologi. 

 

1. Bara för idag, ska jag leva i tacksamhet 

Att leva i tacksamhet beskrivs av Horan som lika med att leva i överflöd, vilket betyder att man 

inser att allt är ”ett”. Det handlar om att bli medveten om det överflöd som är vårat menar hon. 

Att arbeta för att förändra vårt tankemönster och acceptera vår ”helhetskänsla”. Detta för att 

kunna leva i harmoni med universums lagar. En anledning till att vi människor idag inte uppnår 

detta beror på att vi av olika saker inte är i förbindelse med den universella livsenergin. Det är 

därför som den här principen finns som en påminnelse om att vara tacksamma för det som finns 

runt omkring oss. 
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2. Bara för idag, ska jag inte oroa mig. 

Med detta uttryck menas det att genom att oroa sig glöms den ”gudomliga meningen” med allt 

som sker bort. Det vi ska föröka komma ihåg, skriver Horan, är att vi gör så gott vi kan i varje 

situation utifrån den kunskap vi har just då. Med andra ord så ska vi inte oroa oss för något som 

vi har gjort eller för något i framtiden, eftersom vi bara kan handla utifrån den vi är just nu. Hon 

skriver vidare att oroa sig bara skapar begränsningar, och uppmuntrar till att istället lita till vårt 

högre jag. Att allt sker utav en mening. 

 

3. Bara för idag, ska jag inte vara arg. 

Ilska anses komma från skuldkänslor, en vilja att ha kontroll. Horan menar att ilska, som alla 

andra situationer, är en reflektion av orsak och verkan i oss själva. Vi har blivit programmerade 

att visa ilska i exempelvis situationer när våra känslor blivit sårade. Här uppmuntras vi också att 

vara tacksamma för att vi får uppleva våra svaga punkter, som till exempel ilska, för att kunna 

vända ett negativt tankemönster till ett mera positivt tänkande. 

 

4. Bara för idag, ska jag utföra mitt arbete hederligt. 

Det här handlar om att vara ärlig och sann emot sig själv. Att försöka se ett samband mellan 

personer och situationer och dess betydelse i sitt liv. Om man är sann och ärlig mot sig själv 

sänder man ut och skapar en harmoni som gör att det blir lättare att utföra ett hederligt arbete 

med oss själva menar hon. 

 

5. Bara för idag, ska jag visa kärlek och respekt för varje levande varelse. 

Att visa kärlek inför allt levande på vår jord behövs för att kunna överleva. Horan säger att alla 

är en del av samma energi och därför påverkar vi varandra med vårt beteende. För att vår planet 

ska bli hel och läkande krävs ömsesidig kärlek och respekt både till oss själva och till andra. 

 

2.2.2. Grunder (världsuppfattning, initieringar) 

Horan beskriver reiki som en universell livsenergi som en healer kan överföra till en annan 

person genom att lägga händerna på denna. Det som händer är att energin dras till den personen 

och healern är endast en kanal och ger därför inte av sin egen energi. Reiki är en effektiv metod 

för att lindra stress och för att skapa en balans i vår kropp både fysiskt och mentalt, då den 

påverkar hela människan. Hur reiki påverkar en person beror helt och hållet på vilka behov 

personen har för tillfället, både medvetna och omedvetna behov. 
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Enligt Horan har alla tillgång till reikienergi. Alla kan lägga händerna på någon och ge healing. 

Det som utmärker en person som blivit initierad är att både den fysiska och eteriska kroppen har 

blivit inställd på en högre vibrationsnivå. 

 

Inom reiki healing tror man på hela människan, att hon består av kropp, själ och ande. 

Livsenergin flödar genom kroppen med hjälp av våra sju stora energicentra som också brukar 

kallas chakrapunkter.5 Chakrapunkterna är placerade utmed ryggraden med början i svanskotan 

och slutar högst uppe på hjässan. Det är dessa chakrapunkter som öppnas upp och aktiveras vid 

en initiering. 

 

2.2.3. Initiering 

Inom reiki utbildas man i tre steg och initieringarnas olika steg följer en gammal tibetansk 

teknik som endast kan genomföras av en reikimästare. Det går till så att en mästare med hjälp av 

olika symboler öppnar upp en kanal genom kronchakrat, som sitter högst upp på hjässan, för att 

energin ska kunna flöda ner genom de övre energicentren och ut genom händerna. Det som 

också sker vid en initiering är att det startas en 21 dagars lång utrensning i den blivande healern. 

Utrensningen tar bort negativa mönster och löser upp eventuella blockeringar som finns i 

kroppen. Efter en initiering stiger medvetandenivån men detta är väldigt individuellt beroende 

på vilken nivå personen ligger på från början. 

 

Det finns tre steg att gå inom reiki utbildning, och det ingår initieringar för varje steg, 

gemensamt för dem alla är att de fokuserar på att öppna de olika delarna av kroppen för att bli 

mottaglig för livsenergin. 

 

Reiki 1. Har fyra initieringar där de olika chakrana påverkas, hjärtchakra, halschakra, 

pannchakrat och sist kronchakrat för att bekräfta att kanalen är öppen. Det som fokuseras på 

reiki 1 är att öppna och förbereda den fysiska kroppen till att bli en kanal för energin. 

 

Reiki 2. Har den grunden att ställa in den eteriska kroppen och här blir pannchakrat (även kallat 

det tredje ögat) starkt påverkat. Det betyder att den intuitiva förmågan förstärks. Initieringen på 

den här nivån aktiverar olika symboler, vilka har betydelse för distanshealing. 

                                                 
5 Ordet chakra är sanskrit och betyder hjul eller cirkel, vilka relateras till en färg, en plats utmed ryggraden, ett eller 

flera inre organ och kroppsdelar, hormonproducerande körtlar och psykiska egenskaper. 
(www.paranormal.se/topic/magi/chakra) 
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Reiki 3. Här blir man initierad till mästare, energinivån förstärks och mästarsymbolen blir 

aktiverad. Ovan nämnda beskrivning om initieringar är tagna från boken, Kraft genom Reiki, 

(Paula Horan, s. 51-53) 

 

2.2.4. Utövandet 

Reikienergin flödar alltid när man så önskar genom att lägga händerna på någon och be om 

reiki. Så beskriver William Lee Rand reiki i sin bok, Reiki den helande beröringen (1999, s. 

57-59) Det som är viktigt när reiki ges är att hålla ihop fingrarna för att koncentrera energin. 

Lee Rand säger att det kan kännas som stickningar, värme eller vibrationer i händerna när reiki 

ges. Andra känslor som avslappning, glädje och ett allmänt välbefinnande kan upplevas både av 

healern och av patienten under en behandling. Han skriver vidare att man aldrig kan ge för 

mycket eller för lite reiki utan mottagaren tar emot precis så mycket som den behöver just då. 

Energin går också till det ställe där det behövs mest även om healerns händer är placerade 

någon annanstans på kroppen. Det är också viktigt att använda sin intuition vid reikihealing, att 

man ”känner” vart det aktuella området på kroppen är som behöver behandlas. 

 

Symbolerna inom reiki är heliga och uppmuntras till att behandlas konfidentiellt. Anledningen 

till detta är dels att som reikiutövare visar man dem respekt, och dels att de endast är till nytta 

för dem som blivit initierade (Lee Rand, 1999, s. 61). 

 

Många av symbolerna består av japanska kanji-tecken6 eller så kan de vara en kombination av 

sanskrit7 och kanji-tecken. 

 

De fyra vanligaste symbolerna som aktiveras vid initieringar är: 

Cho Ku Rei = Kraftsymbolen, översätts som ”genom kejsarens påbud” och används till att 

öka styrkan eller för att fokusera reikienergin (Usui Power Increase Symbol). 

 

Sei He Ki = Mental/emotional-symbolen, översätts som ”att skapa en ny vana” och används 

vid mental healing. Den sägs balansera höger och vänster hjärnhalva för att skapa harmoni 

(Usui Mental/Emotional Symbol). 

 

                                                 
6 Kanji (japanska: 漢字) är ett av fyra japanska skriftspråk och består av skrivtecken lånade från kinesiskan. 

(www.sv.wikipedia.org/wiki/Kanji) 
7 Sanskrit: ett av de två bevarade fornindiska språken. (www.sv.wikipedia.org/wiki/Sanskrit) 
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Hon Sha Ze Sho Ne = Distanshealing-symbolen, översätts som ”må Buddha i mig förbindas 

med Buddha i dig för att befrämja harmoni och frid.” Används för att kunna sända reiki på 

avstånd (Long Distance Symbol). 

 

Dai Koo Myo = Mastersymbolen, översätts som ”den store i Universum, se mig, var min vän” 

(Usui Master Symbol).8 

                                                 
8 www.healingreiki.com 
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3. UNDERSÖKNING 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att göra en jämförelse mellan de två healingmetoderna 

reikihealing och shamansk healing. I följande redovisning återger jag frågorna som jag ställt 

under intervjuerna och redovisar i berättande form svaren från de båda intervjupersonerna. 

Tilläggas ska att svaren i vissa fall genomgått en språklig redigering och även i vissa fall 

förkortats för att lyfta fram det som är relevant för den här undersökningen. Vidare kommer 

informationen från intervjuerna att jämföras och analyseras under respektive avsnitt. 

 

3.1. INTERVJU MED: 

A: Reiki Grand Master 

Reikimastern som intervjuats har en bakgrund som undersköterska men har sedan ca 12 år 

tillbaka arbetat med healing. 

B: Shaman 

Shamanen som intervjuats har en bakgrund som bland annat massör, meditationslärare och är 

sedan år 2005 shaman. 

 

3.1.1. Vad är din beskrivning av healing? 

A säger att det är en energibalansering och påfyllnad av den universella livsenergin, med 

livsenergin menar hon den energi som allt är uppbyggt av, människor djur och växter. Den vi 

alla lever av. Kroppen och psyket försöker hela tiden hela sig själv, men vid eventuella 

blockeringar kan denna energi inte flöda fritt. Vid en healingbehandling får kroppen mer energi 

att jobba med och därmed också en balansering för att kroppen ska kunna hantera eventuella 

blockeringar bättre. 

 

B menar att healing är ett energiflöde. Healing äger rum genom att kroppens egna läkande 

processer stimuleras av påverkan från någon annan person, fysiologiskt eller mentalt. Hon 

säger att man kan jobba på flera olika plan för att hjälpa till, exempelvis lösa upp blockeringar 

från botten genom healing, fysiskt minska eller lösa upp spänningar i kroppen. Man jobbar 

också på ett känslomässigt plan, det vill säga att reda upp saker som kan ställa till problem 

andligt - att lösa upp saker på den högsta nivån. När man utövar healing på någon annan så 

kanaliserar man energin från ovan och skickar den vidare. 

 

Analys: De likheter man ser är att de båda talar om ett energiflöde och att en påfyllning av 

denna energi har betydelse för att kroppen ska kunna få hjälp med att läka sig själv, både fysiskt 
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och mentalt. Intressant är att, B säger att hon endast är en kanal för energin som kommer från 

ovan. Det betyder alltså att man inte överför sin egen energi till någon annan person. De båda 

talar om att lösa upp eventuella blockeringar. Jag tolkar det som att det kan vara exempelvis 

saker man går och oroar sig för som orsakar spänningar i kroppen som leder till smärta eller 

ångest. Att dessa problem kan lösas med hjälp av healing, både kroppsligt och mentalt. 

 

3.1.2. Vem kan utöva den här healingmetoden? 

A tror att alla kan utöva healing eftersom hon menar att vi alla är gjorda av energi så är vi en 

naturlig kanal från början. Men för att det ska bli bra resultat är det en fördel om man har gått 

första steget i reiki och genom initieringen vidgar sin kapacitet för att kunna överföra energin 

till andra. 

 

B tror att alla kan göra det, MEN hon poängterar att det är viktigt att man själv är healad först. 

Hon menar här att om man inte är healad och är i obalans med sig själv kan man inte heller 

hjälpa någon annan. När man har läkt själv kan man göra healingbehandlingar. 

 

Analys: Både A och B säger att alla kan ge healing. Det som skiljer dem åt en aning är att inom 

neoshamansk healing är det viktigt att själv vara healad och i balans innan man ger behandling 

till någon annan. Medan A säger att det räcker med att gå första steget i reiki för att vidga sin 

kapacitet i energiöverförandet. Min uppfattning är att det inom reiki blir en personlig 

utveckling när man håller på med healing. Att man kanske aldrig blir fullärd utan att man går in 

i nya faser eller nivåer under resans gång så att säga. Medan inom neoshamanismen uppfattar 

jag det som att man är, eller bör vara i stort sett ”klar” innan man börjar ge behandling. 

 

3.1.3. Vilken utbildning krävs för att kunna utföra healing? 

A säger att det inom reikihealing finns generellt tre steg att gå, Reiki 1: kontakthealing. Reiki 2: 

distanshealing. Reiki 3: reiki master. För att kunna utföra reiki räcker det med ettan, då kan man 

ge kontakthealing, det vill säga handpåläggning. 

 

Utbildningen för detta steg sker vanligtvis under en helg och en reikimaster undervisar om 

reikins ursprung och grundtankar. Man får övning i att slappna av genom meditation för att 

komma i kontakt med sitt inre som är viktigt när man praktiserar reiki. I utbildningen ingår var 

de olika chakra punkterna sitter och händernas positioner för att healingen ska bli så effektiv 

som möjligt. Man blir initierad i alla steg, det vill säga reiki 1,2 och 3, och den går till så att en 
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reikimaster öppnar upp olika chakran med hjälp av symboler för att personen ska bli en mer 

öppen kanal för energin. De chakran som behandlas är: kronchakrat, pannchakrat, hjärtchakrat 

och de större chakrana som finns i händerna. 

 

B menar att det finns lite olika utbildningar men själv har hon utbildat sig under 1,5 år för att bli 

shaman. Hon berättar att hon gått fem olika kurser med teori blandat med praktisk träning. 

Under utbildningstiden har man support av sin mästare. Hon berättar vidare att under 

initieringen får man tillgång till sina band. Med band, menar hon, att du får för ögat osynliga 

band som binder din kraft och skyddar dig 

 

Analys: I grunden är det samma upplägg mellan de båda utbildningarna. Man får både teori och 

praktik. Skillnaden ligger i att det är kortare utbildning inom reikin. A säger att 

reikiutbildningen oftast sker över några dagar, till skillnad från vad B säger om sin 

shamanutbildning på 1,5 år. En annan skillnad som jag observerar är att inom reiki blir man 

tilldelad konkreta saker som till exempel symboler, medan man inom den neoshamanska 

metoden blir tilldelad ”osynliga” hjälpmedel, exempelvis ”band” eller ”speglar” att arbeta med. 

 

3.1.4. Vilka hjälpmedel används vid healing? 

A säger att händerna är det viktigaste hjälpmedlet vid kontakthealing och att det är också viktigt 

att ha en bra arbetsställning, till exempel en bra arbetsbänk. Vid distanshealing behövs bara 

symbolerna för att kunna genomföra en healingbehandling. Symbolerna vid distanshealing 

används så att man ”ritar” dem antingen i luften eller exempelvis mot sitt ben. Vidare säger hon 

att det inte finns några speciella ritualer, det närmaste som kan liknas vid ritual är att det kan 

behövas en rening av rummet man ska vara i innan behandlingen. Detta kan göras i form av att 

sätta upp någon av symbolerna i rummet eller med hjälp av till exempel salvia rökelse. 

 

På frågan om det finns något transliknande tillstånd säger hon sig inte ha upplevt trans, men 

däremot talar hon om att det vid reikihealing blir en förhöjning av energin i rummet som gör att 

man kan tappa sitt vanliga medvetande och kommer i kontakt med andra dimensioner. 

 

B säger att det är viktigt att vara på en plats som känns bra, där det finns bra energier. Hon säger 

att det ska vara en lugn och stilla plats. En ritual som alltid genomförs när hon skall ge healing 

är att göra ett heligt rum och sedan sätter man upp en ”igloo” av speglar, där speglarna är 

utåtvända för att man inte ska kunna spåras. Med speglar menar hon ”energispeglar”, det vill 
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säga inte bokstavligt utan i tanken, som sätts upp så att om någon annan shaman vill spåra vem 

det är som gett en viss person healing så är det enda de ser, sig själva. Hon säger vidare att hon 

inte går in i direkt trans även om man går ner i ett meditationsliknande tillstånd. Sedan när allt 

är klart tar man rökelse och renar ”rummet”. Sedan stänger man ner det heliga rummet så att det 

inte blir smutsigt av negativa energier. Med det menar hon att man i tanken ”stänger” av den 

energiaktivitet som man arbetat med i rummet. 

 

Analys: Gemensamt för de båda metoderna är att de kommer ner till ett djupt meditativt 

tillstånd. En skillnad är att enligt A, så ”hamnar” man i det tillståndet på grund av den förhöjda 

energin, medan B säger att hon går ner i ett meditationsliknande tillstånd, vilket jag tolkar som 

att det är en medveten handling. En stor skillnad mellan de båda metoderna är att B använder 

sig av ritualer, vilket inte A gör i samma bemärkelse. Dessa ritualer som B utför är utav 

symbolisk karaktär och är av stor vikt för att skydda sin egen kraft från andra shamaner. Det jag 

uppfattar inom neoshamansk healing är, att det verkar finnas en tro på att det finns ”onda” 

energier som man måste skydda sig ifrån. Att det är viktigt att ”binda” sin kraft så ingen annan 

shaman får tillgång till den. Jag tolkar detta som att det krävs större skicklighet och som i det 

här fallet längre utbildning än att vad som krävs inom reikihealing. 

 

3.1.5. Finns det någon form av kontakt med andevärld? 

A säger att det finns kontakt med andar, till exempel menar hon att det kan dyka upp döda 

släktingar till patienten eller sig själv och andra andar som finns runtomkring som är där för att 

hjälpa till. Det är vanligt att man får hjälp av sin ”namne” berättar hon, det är en andlig 

personlighet som tillhör samma själ som sin egen, i vardagligt tal kan det beskrivas som ens 

tidigare reinkarnation. 

 

Vanligt är också att det förekommer olika änglaväsen som visar sig vid healing. När man håller 

på med healing och ofta kommer till ett djupare meditativt tillstånd bidrar det till att man kan 

uppfatta dessa andar som hjälpare från en annan dimension. 

 

B säger sig inte ha någon direkt andekontakt i form av exempelvis döda släktingar. Däremot 

upplever hon sig få en kontakt med andar och änglar som inte vandrat här på jorden på länge. 

 

Analys: Det är en markant skillnad på hur de ser på andar. Inom reikin ses kontakt med 

andeväsen som ett hjälpmedel, vilka jag uppfattar som att de har en anknytning till, och en 
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viktig uppgift för de inblandade personerna i healingproceduren. Detta till skillnad från B som 

talar om att hon inte upplever någon kontakt med andar i den bemärkelsen. Däremot upplever 

hon sig ha kontakt med andeväsen som inte är kopplade till människor. Min uppfattning om 

detta är att det är en naturlig del av reikihealing att få kontakt med andar. Att det ses som en del 

i ens egen utveckling och att man ser denna kontakt som ett hjälpmedel även i vardagen utanför 

healingen. 

 

3.1.6. Vilka är i behov av healing? 

A tycker att alla behöver jobba med sig själva och ge sig själva en avslappnad och avstressande 

stund i dagens stressade samhälle. Hon menar att vid reikihealing berör man även saker som har 

lagrats i kroppen som behöver rensas ut eller redas ut. Allt samlas i kroppen, till exempel 

känslor och negativa tankar som vi är specialister på att stoppa undan i olika delar av kroppen 

och som bidrar till att vi får blockeringar i våra energicentra. 

 

B säger sig uppleva att alla utan undantag kan vara i behov av healing någon gång i sitt liv. 

 

Analys: A och B tycker att alla är i behov av healing. A poängterar däremot att healing kan 

behövas för att till exempel få en avstressande stund, en paus i vardagen. Medan jag tolkar det 

som att B menar att man endast söker upp denna metod vid något särskilt behov. 

 

3.1.7. Kan man bota sjukdom med hjälp av healing? 

A uttrycker det så att genom healing kan man hjälpa en person att hjälpa sig själv. När man 

jobbar med healing, jobbar man med en helhetssyn på människan. Det betyder att personen 

kommer till insikt om vad som är den egentliga grunden till sina problem är, det kan exempelvis 

vara värk eller ångest som är orsaken till sjukdom. Hon förklarar vidare att till exempel ett 

benbrott läker sig själv men med hjälp av healing läker det fortare och ger också en 

smärtlindring. På grund av att kroppens energiresurser fylls på och att den flödar fritt genom 

kroppen så påskyndar det alla former av läkande i kroppen. 

 

B säger att man inte kan bota någon sjukdom med healing, däremot kan man stärka upp 

kroppens eget försvar så att den orkar kämpa lite till mot sjukdomen. Man tar bort blockeringar 

som sätter hinder för att man ska orka. Det betyder inte att sjukdomen botas, men hon tror att 

man kanske mår lite bättre och orkar lite till än man annars skulle ha gjort. 
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Analys: Både A och B säger sig inte kunna bota sjukdom men däremot har de lite olika syn på 

vad healing kan ha för funktion vid sjukdom. B anser att healingen endast hjälper kroppen att 

orka kämpa lite mer eller en längre tid mot en sjukdom. Till skillnad mot A som menar att man 

genom healing kan påskynda en läkningsprocess och även att personen ifråga kan komma till 

insikt om vad den verkliga orsaken till sjukdomen är. Min tolkning av detta är att fysisk 

sjukdom kan orsakas av känslomässiga problem, och genom att förstå det kan man kanske 

också lindra eller bota sin sjukdom genom att exempelvis vända negativa tankar till ett positivt 

tänkande. 

 

3.1.8. Vad anser du vara orsaken till att sjukdom uppstår? 

A säger att hon tror att vi alla är födda med olika livsuppgifter och mönster i livet. Detta 

mönster ska vi försöka leva efter för att bli så ”hela som människor” som möjligt, men på vägen 

behöver vi bryta vissa mönster för att komma vidare i vår utveckling. När vi inte gör eller lever 

efter det som är rätt för oss, utan gör olika destruktiva saker mot oss själva av olika anledningar 

kan sjukdom uppstå för att visa oss att vi gör fel. Hon menar med det att universum visar oss 

genom till exempel sjukdom vad det är vi gör med vår egen kropp, hur vi behandlar oss själva. 

En förklaring hon ger när det gäller cancer till exempel, är en påvisning av att vi lagrar en massa 

bitterhet och ilska i våra kroppar som äter upp oss inifrån, precis som cancer gör. Hon säger att 

det är viktigt att komma ihåg att oftast är vi inte medvetna om att detta är ett budskap till oss, att 

det har med vår personlighet och livsutveckling att göra. 

 

B tror att sjukdom kan uppstå på grund av olika orsaker. Hon säger sig veta att vissa sjukdomar 

uppkommer för att kroppen inte får chansen till återhämtning. Hon förklarar det med, till 

exempel diskussionen om att fibromyalgi kan uppstå för att personen har befunnit sig i ett 

stresstillstånd väldigt länge utan fått varva ner. Att man kan drabbas av så kallat ”stresshjärta”. 

 

Analys: Här skiljer sig de bådas svar åt lite grann då jag uppfattar det som att inom A: s 

arbetsområde finns en större helhetssyn. Hon säger att det handlar om vår livsuppgift och 

utveckling till att bli fria i kropp och själ. Därför uppstår också sjukdomar menar A, för att visa 

oss vad vi egentligen gör med våra liv/kroppar. Inom den neoshamanska healingen menar B att 

sjukdom kan uppstå om inte kroppen får återhämta sig från till exempel stress. Jag finner en viss 

koppling mellan kroppsligt och andligt även inom neoshamanismen men inte i samma 

utsträckning som inom reikin. 
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3.1.9. Hur ser din världsbild ut? 

A säger sig inte ha någon anknytning till någon religion och använder sig inte heller av ordet 

gud. Däremot tror hon att det finns någon form av ett stort ”världsallt” som har skapat allt från 

början, att det egentligen inte finns någon början eller slut. Vi lever i en process i liv efter liv för 

att till slut komma fram till den nivå då vi är hela och klara som människor, till evigheten som 

hon kallar det. Vidare säger hon att vi människor har EN själ (storsjälen) som delar på en massa 

olika personligheter över tid och rum, detta för att lära sig saker och växa till en gemensamhet, 

en helhet. Och det är när vi når den här helheten som vi kommer till evigheten, som hon kallar 

det. Genom att arbeta med healing och den universella livsenergin får man ett högre 

medvetande, och man höjer successivt sitt medvetande genom att man utvecklas andligt och 

blir mer medveten om sitt eget liv. Hon menar att vår uppgift här är att vi ska lära oss olika 

saker, bryta vissa mönster, lösa konflikter för att till slut bli hela människor. 

 

B förklarar sin världsbild med att runt omkring finns andar och negativa energier. Alldeles för 

många har sett och upplevt (inkl. henne själv) saker som inte borde finnas enligt vetenskapen 

men som i alla fall finns. Då det gäller religion förklarar hon att hon inte har någon speciell gud 

utan hon tror att det finns flera höga gudar eller änglar. 

 

Analys: Både A och B säger sig inte ha någon anknytning till någon religion. Däremot menar A 

att ”alltet” eller en större makt skulle ha skapat allting från början. Tron på reinkarnation är 

också central för A, då hon tror att vi lever flera liv för att kunna utvecklas till hela människor. 

 

B säger sig ha en tro på flera gudar eller till och med änglar och tar inte upp så mycket om sin 

egen relation till världen utan uppfattar att vi har olika energier omkring oss. Min uppfattning är 

att det som A beskriver i sin världsbild är något som ligger henne nära i hennes vardagliga liv. 

Skillnaden mellan dessa båda är att för B verkar detta inte vara en lika viktig punkt i hennes 

arbete eller vardag då hon talar kortfattat om det. Jag upplever det som att det går en röd tråd 

genom de svar som A ger. Det bottnar i en helhetssyn och en strävan efter andlig utveckling 

inom de olika områden som beskrivs i texten. 

 

3.1.10. Vad är din beskrivning av en människa? 

A säger att vi människor är en kropp som tillhör en själ (storsjälen) som har ett ego. Det vill 

säga att egot är vår personlighet som påverkar oss i livet. Anden är kopplad till vår personlighet, 
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och det är den som vi kan få kontakt med i andevärlden (andarna). Hon förklarar det så att när vi 

dör släpper själen taget om oss och återvänder till storsjälen. 

 

B säger att en människa består av en kropp och en själ. Sedan tror hon också att man har en 

ljuskropp eller aura runt sig. 

 

Analys: Att en människa består av både en kropp och en själ är både A och B överens om. A 

menar dock att vårt ego är lika med vår personlighet och att vår själ tillhör en ”storsjäl” som den 

återvänder till när vi dör. Även här kan jag se att A har ett djupare resonemang kring vad en 

människa är och de livsuppgifter vi har. 
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4. DISKUSSION 

I det här arbetet har jag kommit fram till att de båda informanternas syn på healing har fler 

likheter än skillnader. De båda förespråkar att det är viktigt att energin som vi alla är uppbyggda 

av kan flöda fritt genom kroppen. Detta för att undvika blockeringar som i sin tur kan orsaka 

vissa sjukdomar. Vidare tycks det inte finnas något hinder för vem som kan utöva dessa 

metoder. Jag upplever också att det finns vissa skillnader i utbildningen dem emellan, allt från 

längden på utbildningen till praktiska tekniker eller ritualer. Detta tror jag beror på att de 

grundar sig på gamla traditionella metoder, exempelvis shamanismen. Det är märkbart inom 

neoshamanismen, där det verkar vara ett större användande av ritualer än inom reiki. Däremot 

uppfattar jag reikin mer som en metod för personlighetsutveckling och att det gradvis sker en 

ökad självmedvetenhet vid reikibehandlingar. 

 

Efter att ha jämfört resultatet från min undersökning med den tidigare forskning, som jag 

redovisat i bakgrundskapitlet, har jag funnit att det inte längre finns många likheter mellan den 

traditionella shamanismen och neoshamanismen. Detta beror naturligtvis på att dagens 

shamanism är omgjord till ”vårt” levnadssätt. Reiki däremot är ett relativt nytt fenomen inom 

den nyandlighet som finns i vårt samhälle idag. Det som jag ser som en röd tråd i A:s svar är 

också det jag kan koppla ihop med de fem principerna som beskrivs på sid. 12. Där framgår 

olika uppmaningar om vad som bör tänkas på och efterföljas för att få ett så rikt och 

utvecklande liv som möjligt, vilket jag tycker genomsyrar A:s argumentation i stort. Vidare kan 

jag dra paralleller mellan det A säger till det Paula Horan talar om på sid. 13, om att ha en 

helhetssyn på människan, att man utvecklar sitt medvetande och kommer till insikt genom de 

olika initieringarna. Det gäller även den tanken om att alla kan lägga händerna på någon och ge 

healing. 

 

När det handlar om neoshamansk healing så kan den inte jämföras med den traditionella 

shamanismen. En viss likhet kan man dock upptäcka, som nämns på sid. 7, och det är tron på 

övernaturliga väsen och andar, som B också uttalar sig om. Vidare kan man också se tendenser 

om att det i dagens shamanism även finns en tro på onda andar eller negativa energier som man 

måste skydda sig emot. B talar här om sina ”energispeglar” som har den funktionen, vilket 

också verkar ha varit vanligt i den traditionella shamanismen. 

 

Den stora skillnaden som jag har sett när det handlar om neoshamansimen är att transen inte 

verkar ha lika stor betydelse längre. Och till följd av det inte heller att kunna resa mellan olika 
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världar som förespråkas flitigt inom den traditionella metoden. Det som istället betonas är att gå 

ner i ett djupt meditativt tillstånd, vilket jag tycker kan vara ett liknande tillstånd som transen är. 

En annan viktig förändring som beskrivs på sid. 10, är att neoshamanismen har blivit anpassad 

till vårt västerländska tänkande, och det är vanligt med begrepp som karma, energivibrationer 

och jungiansk psykologi. Dessa termer används idag inom de flesta alternativa metoder och 

framförallt inom healingen. 

 

En anledning till de många likheter som finns mellan de båda healingmetoderna tror jag beror 

på, som jag nämnt tidigare, att det just har blivit anpassat till det västerländska sättet att tänka. 

Jag menar att det finns ett stort utbud av kurser och healingutbildningar inom nyandligheten i 

vårt samhälle idag, och därför blir det i grund och botten liknande resultat. De flesta 

healingmetoder liknar varandra men har bevarat vissa ”traditionella” faktorer som gör att de 

kan placeras inom olika kategorier. De resultat som jag har kommit fram till i den här uppsatsen 

kan kopplas ihop med det budskap som presenteras inom nyandliga rörelser, främst inom 

begreppet New Age, idag. Där fokus ligger på individens strävan efter personlig utveckling och 

självförverkligande. Det är fritt att själv välja vad som passar ens livsstil just för stunden, vilket 

gör att det finns något för alla att hämta här. 

 

Inom de metoder som erbjuder healing ligger betoningen på en strävan efter att nå balans och 

harmoni mellan kropp och själ. Detta har också framkommit i min undersökning där en obalans 

mellan dessa anses vara en orsak till att sjukdom uppstår. Man menar att tankar och känslor kan 

påverka den fysiska kroppen och tvärtom. Som sagt verkar det finnas stora likheter mellan olika 

healingmetoder i dag. En anledning till det tror jag är för att det finns så stor frihet i hur man 

väljer att utöva ”sin” metod. Man har sina grunder från gamla traditioner, men kan i övrigt 

blanda olika tekniker från olika traditioner efter eget önskemål. 

 

Orsaker till att det finns ganska många skillnader mellan exempelvis den traditionella 

shamanismen och neoshamanismen tror jag först och främst beror på världsuppfattningen. Vi 

har inte samma världsuppfattning idag som de gamla naturfolken i Sibirien hade eller som 

Nordamerikas indianer hade. 

 

Skillnaden ligger också i att vi här i västvärlden inte utövar dessa metoder i vardagen, medan en 

shaman kan ha en viktig funktion och position i samhället på annat håll i världen. Jag tror att 

personer som uppsökte en traditionell shaman eller en annan helig person litade på att denne 
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skulle kunna hjälpa dem. I dag har i stället begreppet shaman tillsammans med andra alternativa 

fenomen blivit något som är lite mystiskt och spännande. Många uppsöker en shaman eller en 

reikiutövare i det syftet att man är nyfiken helt enkelt. 

 

Som jag nämnde i inledningen så har vi människor förstått att vi måste ta hand om ”hela 

människan”, både kroppsligt och andligt för att uppnå ett välbefinnande. Detta är något som vi 

under en tid verkar ha glömt bort, men som nu återuppväcks i dessa olika gamla traditioner och 

tekniker som shamansim och reiki är. 
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5. SAMMANFATTNING 

Här redovisas i punktform en sammanfattning av svaren på mina frågor som jag ställde 

inledningsvis under ”Syfte och frågeställning”. Sammanfattningen visar på de likheter och 

skillnader som framkommit mellan de båda informanterna i min undersökning där A är 

reikimaster och B shaman. 

 

■ Vad menas med healing för de båda informanterna? 

Det är stora likheter med hur de båda informanterna definierar healing. De talar båda om ett 

energiflöde som hjälper till att lösa upp eventuella blockeringar i kroppen. De blockeringar som 

uppstår kan vara av både fysisk eller psykisk orsak, exempelvis negativa känslor som lagrats i 

kroppen. Med healing menar man att man kan föra över energi till andra personer och B menar 

att man endast är en kanal för energin som kommer från ovan. 

 

■ Vilka kan utöva dessa metoder enligt dem? 

De båda informanterna är överens om att alla kan utöva dessa metoder. Detta för att vi är gjorda 

av energi och en naturlig kanal från början. Skillnaden mellan dessa metoder ligger i synen på 

utbildning och personlig utveckling. Inom reiki talar A om att det räcker med att gå steg 1 för att 

kunna ge healing. Detta för att man genom initiering har vidgat sin kapacitet för 

energiöverförandet. Inom neoshamansk healing däremot menar B att det är viktigt att själv vara 

healad och i balans innan man ger någon annan healing. Ytterligare en skillnad ligger i 

utbildningstiden för de båda metoderna. Reikiutbildningen sker oftast över en helg, medan det 

tar betydligt längre tid att bli shaman, i det här fallet 1,5 år. 

 

■ Vilka hjälpmedel använder man sig av och finns det någon form av andekontakt? 

I de båda metoderna används främst händerna i form av handpåläggning. Gemensamt för de 

båda är att de säger sig komma ner i ett djupt meditativt tillstånd. En skillnad när det gäller det 

meditationsliknande tillståndet är att A säger sig ”hamna” i detta tillstånd på grund av den 

förhöjda energin medan B säger sig medvetet ”gå ner” i detta tillstånd. En annan skillnad är att 

inom reiki tilldelas man konkreta hjälpmedel så som symboler i form av japanska skrivtecken 

medan B beskriver sina hjälpmedel som ”osynliga” symboler. Hon talar om energispeglar och 

band som i tanken används i olika ritualer. De båda informanterna talar också om kontakt med 

andevärlden. Skillnaden är att inom reiki ser man denna andekontakt som ett hjälpmedel, 

exempelvis kan det vara döda släktingar eller änglaväsen som hjälper till vid healing. Hon 

menar att man kan uppfatta dessa andar på grund av det meditativa tillståndet som uppstår vid 
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healing. Den andekontakt som B upplever sig ha är däremot andar som inte är kopplade till 

människor. 

 

■ Vilka är i behov av healing enligt dem? 

De är överens om att alla kan behöva healing. Den stora skillnaden är att A ser healing som en 

avslappnande stund i ett stressat samhälle. Med healing kan man få hjälp att rensa ut till 

exempel känslor som lagrats i kroppen. Detta till skillnad från B som menar att man kan vara i 

behov av healing någon gång i sitt liv. En shaman uppsöks vid något särskilt behov medan man 

kan få en reikibehandling endast i ett avstressande syfte. 

 

■ Varför uppstår sjukdom och kan man bota med hjälp av healing? 

Här ses ganska stora skillnader på orsaken till att sjukdom uppstår. A menar att sjukdom 

uppstår när vi gör destruktiva saker mot oss själva, till exempel inte lever efter de livsmönster 

som hon anser att vi är födda med. Inom reiki talar man om en helhetssyn. Att vi har en 

livsuppgift och att sjukdom kan vara ett budskap till oss om att vår kropp och själ inte är i 

harmoni med varandra. B däremot tror att sjukdom uppstår när kroppen inte får en chans att 

återhämta sig. På frågan om man kan bota sjukdom med hjälp av healing, säger de båda nej. 

Däremot har de olika syn på vilken funktion healingen kan ha vid sjukdom. 

 

Inom reiki menar A att med hjälp av healing kan man få en person att förstå grunden till 

exempelvis sin sjukdom. Det betyder att man kan hjälpa en person att hjälpa sig själv. Genom 

att fylla på energin och därmed lösa upp eventuella blockeringar kan det påskynda en läkning i 

kroppen, anser hon. Inom reiki anser man även att fysisk sjukdom kan orsakas av 

känslomässiga problem. Det finns alltså en koppling mellan kroppsligt och andligt. Inom 

neoshamanismen menar B istället att healing endast hjälper kroppen att orka kämpa lite längre 

mot sjukdomen. 

 

■ Vilken världsbild och människosyn har man? 

Gemensamt för de båda är att de inte har någon anknytning till någon religion, och därför 

använder de inte gärna begreppet gud. A talar istället om det stora ”alltet” som har skapat 

allting, och B säger sig ha en tro på flera höga gudar eller änglar. En stor skillnad mellan de 

båda är att för A är detta en viktig punkt i hennes arbete och vardag. Hon talar om tron på 

reinkarnation som leder till att vi kommer till evigheten. Hon menar också att genom healing 

kan man höja sitt medvetande och en andlig utveckling. Vidare framhåller hon att vår uppgift är 
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att lära oss olika saker och bryta vissa mönster för att bli ”hela” människor. A arbetar alltså med 

en mycket större helhetssyn och en strävan efter en personlig utveckling för både kropp och 

själ. Den världsbild som A har är något som går som en röd tråd genom hennes liv både när det 

gäller arbetet och privat. B däremot talar kortfattat om att i hennes världsbild finns det andar 

och negativa energier runt omkring oss. Till skillnad från A så verkar detta inte vara en lika 

viktig punkt i B:s arbete eller vardag. När det handlar om deras människosyn är de överens om 

att vi består av en kropp och en själ, men B menar också att vi har en ljuskropp (aura). 

 

■ Vilka skillnader och likheter finns mellan de båda personernas syn på healing? 

Det finns stora likheter mellan de båda metoderna, till exempel talar de båda om energiflödet i 

kroppen som behöver fyllas på och balanseras för att vi ska må bra. De har även lika 

uppfattningar om att alla kan utöva healing, och att alla mer eller mindre är i behov av healing. 

Vidare är de också överens om att healing inte kan bota någon sjukdom, utan det är i stort sett en 

hjälp till att kroppen stärks och påskyndar en läkning istället. Vissa likheter finns om varför 

sjukdomar uppstår, exempelvis att kroppen inte hinner återhämta sig kan vara en orsak. Vidare 

likheter är att de båda inte anser sig anknuten till någon speciell religion och att deras syn på en 

människa innefattar en kropp och en själ. 

 

De skillnader som uppmärksammats är att de använder sig av lite olika hjälpmedel. Inom den 

neoshamanska metoden använder man sig mer av ritualer och man går ”medvetet” ner i ett 

meditativt tillstånd, vilket kan vara ett arv från den traditionella shamanismens trans. En annan 

skillnad är synen på orsaken till att sjukdom uppstår och vilken funktion healing har då. 

Ytterligare skillnader syns i beskrivningen av deras världsbilder, då man inom reiki har en tro 

på reinkarnation och dess betydelse för en människas utveckling. 

 

Avslutningsvis vill jag tillägga att det har varit intressant att undersöka dessa metoder. Det har 

även varit svårt att få grepp om vissa saker då det är ett abstrakt fenomen som undersökts. Jag är 

förvånad över att det fanns så många likheter mellan dem. En anledning till att de liknar 

varandra kan vara att det finns många healingutövare idag som väljer fritt från olika traditioner. 

Jag tror också att många som håller på med healing vidareutbildar sig i form av olika kurser 

som återfinns inom de alternativa metoderna inom dagens nyandlighet. Detta medför 

naturligtvis att det blir denna blandning av tekniker från olika traditioner. 
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7. BILAGA 

Frågeformulär till intervjuerna 

 

1. Vad är din beskrivning av healing? 

2. Vem kan utöva den här healingmetoden? 

3. Vilken utbildning krävs för att kunna utföra healing? 

4. Vilka hjälpmedel används vid healing? 

5. Finns det någon form av kontakt med andevärld? 

6. Vilka är i behov av healing? 

7. Kan man bota sjukdom med hjälp av healing? 

8. Vad anser du vara orsaken till att sjukdom uppstår? 

9. Hur ser din världsbild ut? 

10. Vad är din beskrivning av en människa? 
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1. INLEDNING


Fler och fler vänder sig till en alternativ hälsovård idag, det har skett en markant ökning bland befolkningen som deltar i veckokurser i andlig utveckling. Intresset för den personliga utvecklingen har alltså ökat, man vill få reda på så mycket som möjligt om sitt inre jag och även vad framtiden har att ge. Inom området New Age finns en uppsjö av olika inriktningar som man kan välja på utifrån sitt eget intresse. Det är tack vare det stora utbudet som det är relativ lätt att hitta en andlig väg eller för att söka vår personliga utveckling som också passar vår livsstil idag. Människorna har insett att trots att teknologin ständigt utvecklas så blir inte våra andliga behov tillfredsställda. De senaste trettio åren har ett ökat intresse för detta fenomen skett, och det är framförallt gamla traditioner som exempelvis shamanism, kinesiska och japanska metoder som återuppväckts. I och med detta har det blivit en möjlighet för oss alla att inte bara beskåda detta utan också har vi möjligheten att på ett individuellt plan aktivt ta del av detta fenomen i form av kurser, trumresor
, healing mm. I vårt stressade samhälle idag kan detta ses som en lugn och avskild miljö mot vardagens ”måsten”. Fler och fler söker sig också till alternativa metoder när den vetenskapliga medicinen inte räcker till längre. Vi har kommit på att det är nödvändigt att behandla hela människan, det vill säga både kroppsligt och andligt.


Mitt intresse för healing och andlighet har väckts dels genom vänner som utövar healing i någon form och dels andra personer i min omgivning som av olika orsaker sökt sig till den alternativa vården och anser sig ha blivit hjälpta på något sätt. Därför är min huvudsakliga uppgift i den här uppsatsen att försöka få svar på vad healing är och titta närmare på några olika healingmetoder. Detta har jag gjort i form av intervjuer med utövare av två olika healingmetoder, vilken funktion de har och vilka skillnader och likheter det finns mellan dessa. I samband med detta kommer jag även in på faktorer som påverkar de två informanternas syn på healing, exempelvis deras världsbild och vad de tror orsaken till att sjukdomar uppstår är.


1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING


Syftet med den här uppsatsen är att göra en jämförelse mellan två olika healingmetoder som förekommer inom den så kallade neoshamanismen och i New Age sammanhang. I min undersökning som handlar om shamansk healing och reikihealing i dagens Gästrikland har jag intervjuat två utövare av dessa metoder.


Mina
frågeställningar är:

· Vad menas med healing för de båda informanterna?

· Vilka kan utöva dessa metoder enligt dem?


· Vilka hjälpmedel använder man sig av och finns det någon form av andekontakt?


· Vilka är i behov av healing enligt dem?


· Varför uppstår sjukdom och kan man bota med hjälp av healing?


· Vilken världsbild och människosyn har man?


· Vilka skillnader och likheter finns det mellan de båda personernas syn på healing?


1.2. METOD OCH MATERIAL


För att få svar på de frågor jag ställt har jag använt mig av en kvalitativ metod. Med kvalitativ metod menas att de fenomen som studeras är så kallade ”mjukvara”. Det vill säga att det finns egenskaper i människors upplevelser som inte kan mätas eller beskrivas. Detta till skillnad från kvantitativa metoder där det studeras något som är fast eller oföränderligt. (Starrin, Svensson, 1994, s. 55, 56)


Min undersökning har ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik som vetenskaplig metod innebär att man söker ett budskap. Ulla Sjöström beskriver det som, ”Den kunskap som söks är kunskapen om hur innebörder och intentioner hos unika människor och företeelser sedda i sina sammanhang av tid, rum och mening kan förstås.” Hermeneutik handlar om hur dessa erfarenheter analyseras och tolkas och hur dessa tolkningar kan prövas för att ge ett resultat som förmedlar kunskap. Den hermeneutiske forskaren har som mål att förstå handlingar, företeelser samt att få kunskap och förståelse hur förhålla sig till människor och företeelser i deras unika sammanhang. (Starrin, Svensson, 1994, s 73-77).

Man kan även säga att min metod har ett visst inslag av fenomenografisk metod. Där huvudsyftet är att beskriva hur ett objekt, fenomen eller företeelser uppfattas av människor i vår omvärld. Det är denna ”uppfattning” som är av vikt inom fenomenografin, ”det vill säga vilket innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv och något i omvärlden.” I boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori skriver Alexandersson, ”När människan tänker eller agerar i ett sammanhang, tänker och agerar hon alltid i förhållande till något. Detta ”något” utgörs av ett innehåll, och det är mot detta innehåll som människan riktar sitt medvetande.” (Starrin & Svensson, 1994, s. 118).


Inom fenomenografin används detta ”innehåll” som en vad-aspekt, det vill säga objektet. Vidare talar man om en hur-aspekt, vilket innebär hur tanken är riktad mot objektet. Med andra ord betyder det att det måste finnas en uppfattning om vad en företeelse är innan det går att diskutera om hur den är utformad.


Inom fenomenografin är intervjun den vanligaste metoden och utgångsläget innebär att det inte finns något rätt eller lämpligt svar. Det är en öppen intervju vilket gör att man når fram till intervjupersonernas ”uppfattning” om en och samma företeelse. (Starrin & Svensson, 1994, s. 112-123).


I min undersökning har jag inhämtat mitt material genom kvalitativa intervjuer. Detta har gjort att jag har kunnat skaffa mig unik kunskap om det studerade ämnet genom att jag fått möjligheten att på nära håll tagit del av intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter i deras arbetsmiljö. För att försöka få fram den enskilda personens uppfattning i det specifika ämnet har jag använt mig av den öppna intervjun som förespråkas inom fenomenografin. För att kunna få ett meningsfullt och sammanhängande samtal är det viktigt att den som intervjuar är påläst inom ämnet och det har i mitt fall skett genom litteraturstudier.


För den hermeneutiskt inspirerade intervjuaren är det av betydelse att förstå vad själva situationen betyder för den person som undersökningen gäller. För att få ut så mycket kunskap om ämnet som möjligt är det viktigt att skapa så gynnsamma villkor som möjligt, exempelvis att ha en positiv inställning framför en fördömande inställning till det som studeras. Detta för att inge ett förtroende och nå en djupare förståelse för personens utövande.


Vad gäller analys och tolkning av det insamlade materialet är det viktigt med dokumentationen. Sjöström säger, ”Då man skall tolka en handling eller en utsaga är det nödvändigt att kunna gå tillbaka till materialet och se efter i vilket sammanhang det kom. Kanske har man själv genom sitt sätt att fråga lagt svaret i munnen på den intervjuade.” (Starrin, Svensson, 1994, s. 80, 81)


I mitt fall har jag under intervjuerna endast använt mig av penna och papper för att föra anteckningar som sedan tolkats och renskrivits. Min undersökning består av två stycken intervjuer och de gick till så att jag i förväg bokade in ett möte med personen i fråga. De två intervjuerna skilj de sig på så sätt att den ena ville ha frågorna i förväg där denne själv kunde skriva ner svaren för att sedan diskuteras med mig, vilket jag tillmötesgått. Det har även förekommit telefonkontakt under arbetets gång. Den andra intervjupersonen träffade jag i avskildhet på dennes arbetsplats. Längden på intervjuerna har tagit 1 timme för shamanen och 2,5 timmar för reikimaster. Materialet som insamlats har behandlats utifrån ett kvalitativt perspektiv, vilket innebär att jag har sammanställt svaren som jag sedan tolkat och indelat under respektive frågerubrik.


1.3. DISPOSITION


Den här uppsatsen kommer efter inledning, syfte och metod att innehålla fyra delar. I den första delen kommer jag att behandla shamanismens ursprung och grunder samt begreppet neoshamanism. Del två kommer att handla om reikihealingens ursprung och grunder. Vidare kommer jag att i del tre redovisa och analysera de svar som inkommit från de två intervjuer som gjorts i den här undersökningen. I del fyra diskuteras innehållet och svaren som presenterades i min undersökning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av resultatet där jag kommer att titta på vilka likheter och skillnader som framkommit under arbetet.


2. BAKGRUND


Min undersökning behandlar två olika healingmetoder, den ena är shamansk healing främst inom området neoshamanism och den andra är reikihealing som är en vanligt förekommande kroppsterapi inom New Age-området. För att få en föreställning om vad shamanism är och i det här fallet healingens betydelse kommer jag först att försöka ta upp en generell beskrivning av den traditionella shamanismens ursprung och karaktär så gott det går. Eftersom shamanismen är utbredd på så stora områden med olika bakgrunder och sedvänjor, kommer det att ges generella och till viss del gemensamma drag inom shamanism i olika kulturer. Begreppet neoshamanismen, som har väckt stort intresse i vårt samhälle den senaste tiden och är den form av shamanism som undersöks i den här uppsatsen kommer att presenteras samt en beskrivning av reikihealingens ursprung och dess generella grunder.


2.1. Shamanism


Shamanism är en gammal tradition bland naturfolkens religioner som innefattar olika tekniker ursprungligen från cirkumpolära religioner.
 Den som utövar dessa metoder kallas för shaman. En shaman kan med hjälp av exempelvis kraftdjur och andar ”resa” mellan de olika världarna för att inhämta information i ett helande syfte.


2.1.1.
Begreppet shaman


Shaman uppfattas komma från det sibiriska tungusfolkets språk, šamán
 och betyder ”den som vet”, ”den som känner” eller ”den extatiske”. Det finns många olika begrepp som används i liknade betydelse, till exempel medicinman, häxmästare eller trollkarl. Dessa olika begrepp används inom olika kulturer, exempelvis inom den amerikanska indiankulturen används medicinman ofta. Det som skiljer dessa begrepp åt är att häxmästare eller trollkarlar oftast utövar sina metoder i den materiella (synliga) världen medan en shaman även kan resa i den andliga världen (Larsson, 2000, s. 20). De olika benämningarna kan också användas inom en och samma grupp med den förklaringen att de har olika uppgifter. Dessa personer, shamanen och andra heliga personer specialiserar sig på olika områden som berör exempelvis helande och botande.

2.1.2.
Grunder, världsuppfattning


En naturlig del inom shamanism är en tro på övernaturliga väsen och andar. Att vi är omgivna av en osynlig värld som är tillgänglig för de personer som har kunskapen om hur denna kan uppfattas. Det vill säga shamanen i det här fallet. En vanlig beskrivning är att kosmos består av flera olika världar eller nivåer, vilka en shaman kan resa mellan. En viktig punkt i den här världsbilden är att människan består av kropp och själ, inom vissa kulturer även flera själar.


Shamansk världsbild ser ut så att det finns flera världar, undervärld (dödsriket), mellanvärld (vardagliga) och övervärld (himmelska). Dessa världar hålls samman med en så kallad världsaxel som gör det möjligt för en shaman att resa mellan de olika världarna. I den shamanska tidsuppfattningen finns det ingen början eller slut utan man pratar om en cirkel som sluts.


De har en tro på att människan har flera själar (olika uppfattning hos olika stammar/folk). Gemensamt har de en tro på den stora guden eller skaparen som befinner sig i den högsta av de övre världarna (Larsson & Thörn, 2004, s 18). Shamanens uppgifter blir att tolka andevärlden för att kunna vägleda folket, hela sjuka, befria själar från döda och att upprätta harmonin mellan folket och de högre makterna.


2.1.3.
Att bli shaman


Det är oftast ett kall att bli shaman som personen blir uppmärksam på i tidig ålder. En utvald person kan bli utsatt av prövningar från andarna genom att bli svårt sjuk, mentala fysiska påfrestningar som leder till nära-döden-upplevelser. Detta beror på att andarna besöker personen och plågar denne för att uppmärksamma honom eller henne på sitt kall. Fysiska tecken kan vara ovanliga drömmar och ett avvikande beteende som i vissa fall har liknats vid schizofreni och hysteri (Larsson, 2000, s. 18).


En annan väg är att det går i arv genom familj och släkt, och kännetecken för att en person har dessa kunskaper kan vara att de är inåtvända och känsliga. Andra personer som känner att de har kunskaperna och viljan att bli shaman kan gå som lärling hos en annan shaman och studera. Detta tar oftast många år att bli en fullfjädrad shaman, då det är många shamanska traditioner och tekniker som ska kunna behärskas.


När en person ses som färdig sker det en så kallad initiering i form av en ceremoni för att bekräfta att denna är en shaman (Larsson & Thörn, 2004, s. 28). Personen som ska bli initierad söker sig ofta till en lugn och tyst plats där man söker efter andlig kontakt. Här kan den blivande shamanen få tillgång till sina sånger, som är ett viktigt redskap vid healing. Vidare tar man här emot kunskapen om hur man kan bemästra sin egen kropp och psyke under transen. Detta lär man sig genom att besöka andevärlden och att få kontakt med sina hjälpandar som kan bestå av andar, förfäder eller djur. Under initieringen är det vanligt att shamanen lider både mentalt och fysiskt av olika åkommor, men efter att initieringen är gjord anses shamanen vara redo att utföra olika sysslor som till exempel, healing och psykoterapi. Han eller hon kan även så småningom undervisa andra personer som vill bli shamaner (Stutley, 2003, s. 7)


2.1.4.
Aktiviteter och hjälpmedel


Shamanen har till uppgift att var en medlare mellan de olika världarna. En central uppgift för en shaman är botande av sjukdom, vilket han kan göra med hjälp av sina andliga medhjälpare. Shamanen har flera roller som kan variera inom olika stammar men generellt kan man säga att dess roll är att, bota sjuka, hitta försvunna föremål (eller förirrade själar), påverka väder och vind och att spå om framtiden. En shaman har sin styrka genom bandet till andevärldarna.


Vid till exempel helande så sätter sig shamanen i trans med hjälp av att be, sjunga, fasta och trumma för att komma i kontakt med de andar som kan tala om orsaken till sjukdomen för honom, och därefter kan shamanen besluta om vilken metod eller ceremoni han ska använda sig av att bota den sjuka personen (Hartz, 1997, s. 67, 68). Healing är en huvudsaklig uppgift för en shaman och många anser att sjukdom uppstår när relationen med andevärlden har blivit störd av någon anledning.


2.1.5.
Mentala tillstånd


Trans är ett viktigt inslag inom shamanism, och en viktig faktor för shamanen är att bemästra förmågan att försätta sig i trans. Att genom den extatiska upplevelsen få kontakt med andevärlden för att finna kunskap och bot för olika ändamål.


En shaman använder sig av transen i utförandet av till exempel helande och bot, och försätter sig då i ett förändrat medvetandetillstånd som i vissa fall kan benämnas ASC
. Extasen gör att shamanen har tillgång till andra plan eller nivåer som ”vanliga” människor endast har tillgång till efter döden. Hjälpmedel som används till att försätta sig i trans kan variera inom olika grupper, men det vanligaste är trumman, dess rytm hetsar upp shamanen och förbereder denne att gå in i transen. Trumman är ofta dekorerad med olika symboler som djur eller träd. Inom vissa kulturer används en skallra istället för trumman, men med samma funktion. Speglar är också vanligt förekommande föremål, de kan till exempel symbolisera ett kärl för att bevara en själs skugga så att shamanen kunde se den döda personen själ. Speglarna anses också vara ett skydd mot onda andar. Andra hjälpmedel kan vara hallucinogena droger, till exempel vissa sorters svampar som kan framkalla visioner och effekten blir en känsla av att kunna kommunicera med det gudomliga (Stutley, 2003, s. 29-47).

2.1.6.
Neoshamanism


Idag finns det en uppsjö av olika riktningar inom den så kallade nyandligheten, till vilken neoshamanismen tillhör. Jan Svanberg förklarar i sin avhandling, Shamantropologi, i gränslandet mellan forskning och praktik, att neoshamanismen är ett fenomen som funnits i ca trettio år. Begreppet neoshamanism, eller nyshamanism som också är en vanlig benämning, belyser inte bara att det är något nytt utan att det också är en nyskapning av den traditionella shamanismen. Dess tekniker och praktiker har anpassats för att passa inom olika terapeutiska syften och andligt sökande i vår moderna värld (Svanberg, 2003, s. 61, 62). Han menar att de tillgångar vi har till shamanism idag är det resultat som forskare tidigare har kommit fram till i sina undersökningar. Denna neoshamanism är en ny konstruktion av olika traditionella modeller, eftersom det, enligt Svanberg är omöjligt att försöka återskapa den ursprungliga shamanismen. Han förklarar det med att det inom den skandinaviska neoshamanismen inte finns kunskap i hur den ursprungligen praktiserades. I denna nya konstruktion måste kunskap hämtas från en annan källa än från tradition och arv. Vetenskapliga rapporter blir då grunden för neoshamanismen (Svanberg, 2003, s. 21, 27).


Två författare som brukar nämnas i dessa sammanhang och som sägs ha introducerat shamanismen i det västerländska samhället är Carlos Castaneda och Michael Harner. Castanedas böcker som utkom på 1960-70 talet påstods bygga mer på fakta än på fiction och sägs därmed ligga till grund för den neoshamanismiska uppkomsten (Svanberg, 2003, s 31, 33). Harners bok, The way of the Shaman, ses som en praktisk handbok och används av många neoshamaner idag. Den innehåller olika metoder och tekniker som är en blandning från olika shamanska metoder världen över och benämns som ”core shamanism”, (kärnshamanism) (Svanberg, 2003, s. 97, 98).


En viktig skillnad är att dagens utövare av shamanism iscensätter olika ritualer och ger kurser för att inhämta kunskap om shamanism till andra och även till sig själv. Medan man i den traditionella kulturen redan hade kunskapen om själva shamanismen. Det primära syftet med ritualerna var att använda denna kunskap till att bota och hela sjukdomar (Svanberg, 2003, s. 64).


Olav Hammer skriver i sin bok, På spaning efter helheten, att shamanismen följer ett spår som alla andra trosinriktningar, att den förändras över tiden. När neoshamanismen började etablera sig, från 1960-talet och framåt var det inte så mycket tal om att vem som helst skulle kunna lära sig detta. Idag märks en markant förändring på detta inom neoshamanismen. Utövare menar att vem som helst kan ta del av och lära sig metoder inom shamanismiska ritualer för självändamål medan den traditionelle shamanen hade en speciell roll i samhället och oftast såg det som ett kall att bli shaman (Hammer, 1997, s. 122, 123). Även här nämns Michael Harner och hans olika metoder inom shamanism. De olika metoderna och övningarna beskrivs på ett trovärdigt sätt då Harner själv varit shamanlärling och studerat olika inhemska folks shamaner.


Det som karaktäriserar den nya shamanismen är att ritualer och metoder från gamla traditioner anpassas för att passa in i vårt västerländska tänkande. Det är vanligt att tro att det är likartade religionsutövningar inom alla naturfolk. I dessa nya strömmingar förekommer bland annat indianinfluenser eller begrepp som karma och energivibrationer som blandas med exempelvis jungiansk psykologi (Hammer, 1997, s. 117, 119).


2.2. Reiki


Reiki är en healingmetod som går under begreppet kroppsterapier. Reiki är en mycket vanligt förekommande metod inom New Age området. Kärnan i denna metod ligger i handpåläggning, eller som utövare av denna metod kallar det, ”att utnyttja den universella livskraften”. Teorin bakom denna metod är att till exempel oförlösta känslor kan skapa kroppsliga sjukdomar eller psykiska problem (Hammer, 1997, s. 188).

2.2.1.
Historik


Reiki kommer ursprungligen från Japan. Själva ordet Reiki är japanska och kan översättas till Universell Livskraftsenergi. Rei = univerell, Ki = vitala livskraftsenergin. Reiki är en gammal tibetansk vetenskap som återupptäcktes av den japanske Dr. Mikao Usui som arbetade som rektor på ett kristet universitet i Kyoto, Japan. Mikao började sin undersökning om healing efter att ha fått frågan om vi människor kunde identifiera oss med exempelvis Jesus i bibeln angående ”helbrägdagörelsen”.


Han sökte sina svar bland annat hos buddhister eftersom han visste att Buddha var känd för sitt healingutövande. Efter en gemensam meditationsstund med sin vän och abbot i ett zenbuddistiskt kloster fick han rådet att söka sina svar på ett heligt berg ”Mount Kuri Yama”, där han tillbringade 21 dagar i fasta och meditation (Horan, 1995, s. 16, 20). Det var här som han mottog sin vision där det visades för honom bubblor innehållande skrivtecken, som han kunde använda i helande syfte. Han fann på sin tillbakaväg att han som genom ett mirakel kunde hjälpa människor med deras krämpor och problem.


Usui märkte senare att healingen var lika viktig för både kropp och själ och även att det måste till ett energiutbyte för att människorna skulle känna ett eget värde (Horan, 1995, s. 16-24). Det behövs en balans som kan uppvägas genom att människor får ge tillbaka något för det de har tagit emot. Han insåg att det fanns en betydelse i den enskilda människans ansvar i en healingprocess, och därför skapade han de fem Reiki principerna som en mall att följa. Följande beskrivning är från Paula Horans bok, Kraft genom Reiki (s. 42-49). Horan är förutom författare, reikimaster och har även en PhD i psykologi.


1.
Bara för idag, ska jag leva i tacksamhet


Att leva i tacksamhet beskrivs av Horan som lika med att leva i överflöd, vilket betyder att man inser att allt är ”ett”. Det handlar om att bli medveten om det överflöd som är vårat menar hon. Att arbeta för att förändra vårt tankemönster och acceptera vår ”helhetskänsla”. Detta för att kunna leva i harmoni med universums lagar. En anledning till att vi människor idag inte uppnår detta beror på att vi av olika saker inte är i förbindelse med den universella livsenergin. Det är därför som den här principen finns som en påminnelse om att vara tacksamma för det som finns runt omkring oss.


2.
Bara för idag, ska jag inte oroa mig.


Med detta uttryck menas det att genom att oroa sig glöms den ”gudomliga meningen” med allt som sker bort. Det vi ska föröka komma ihåg, skriver Horan, är att vi gör så gott vi kan i varje situation utifrån den kunskap vi har just då. Med andra ord så ska vi inte oroa oss för något som vi har gjort eller för något i framtiden, eftersom vi bara kan handla utifrån den vi är just nu. Hon skriver vidare att oroa sig bara skapar begränsningar, och uppmuntrar till att istället lita till vårt högre jag. Att allt sker utav en mening.


3.
Bara för idag, ska jag inte vara arg.


Ilska anses komma från skuldkänslor, en vilja att ha kontroll. Horan menar att ilska, som alla andra situationer, är en reflektion av orsak och verkan i oss själva. Vi har blivit programmerade att visa ilska i exempelvis situationer när våra känslor blivit sårade. Här uppmuntras vi också att vara tacksamma för att vi får uppleva våra svaga punkter, som till exempel ilska, för att kunna vända ett negativt tankemönster till ett mera positivt tänkande.


4.
Bara för idag, ska jag utföra mitt arbete hederligt.


Det här handlar om att vara ärlig och sann emot sig själv. Att försöka se ett samband mellan personer och situationer och dess betydelse i sitt liv. Om man är sann och ärlig mot sig själv sänder man ut och skapar en harmoni som gör att det blir lättare att utföra ett hederligt arbete med oss själva menar hon.


5.
Bara för idag, ska jag visa kärlek och respekt för varje levande varelse.


Att visa kärlek inför allt levande på vår jord behövs för att kunna överleva. Horan säger att alla är en del av samma energi och därför påverkar vi varandra med vårt beteende. För att vår planet ska bli hel och läkande krävs ömsesidig kärlek och respekt både till oss själva och till andra.

2.2.2.
Grunder (världsuppfattning, initieringar)


Horan beskriver reiki som en universell livsenergi som en healer kan överföra till en annan person genom att lägga händerna på denna. Det som händer är att energin dras till den personen och healern är endast en kanal och ger därför inte av sin egen energi. Reiki är en effektiv metod för att lindra stress och för att skapa en balans i vår kropp både fysiskt och mentalt, då den påverkar hela människan. Hur reiki påverkar en person beror helt och hållet på vilka behov personen har för tillfället, både medvetna och omedvetna behov.


Enligt Horan har alla tillgång till reikienergi. Alla kan lägga händerna på någon och ge healing. Det som utmärker en person som blivit initierad är att både den fysiska och eteriska kroppen har blivit inställd på en högre vibrationsnivå.


Inom reiki healing tror man på hela människan, att hon består av kropp, själ och ande. Livsenergin flödar genom kroppen med hjälp av våra sju stora energicentra som också brukar kallas chakrapunkter.
 Chakrapunkterna är placerade utmed ryggraden med början i svanskotan och slutar högst uppe på hjässan. Det är dessa chakrapunkter som öppnas upp och aktiveras vid en initiering.

2.2.3.
Initiering


Inom reiki utbildas man i tre steg och initieringarnas olika steg följer en gammal tibetansk teknik som endast kan genomföras av en reikimästare. Det går till så att en mästare med hjälp av olika symboler öppnar upp en kanal genom kronchakrat, som sitter högst upp på hjässan, för att energin ska kunna flöda ner genom de övre energicentren och ut genom händerna. Det som också sker vid en initiering är att det startas en 21 dagars lång utrensning i den blivande healern. Utrensningen tar bort negativa mönster och löser upp eventuella blockeringar som finns i kroppen. Efter en initiering stiger medvetandenivån men detta är väldigt individuellt beroende på vilken nivå personen ligger på från början.


Det finns tre steg att gå inom reiki utbildning, och det ingår initieringar för varje steg, gemensamt för dem alla är att de fokuserar på att öppna de olika delarna av kroppen för att bli mottaglig för livsenergin.


Reiki 1. Har fyra initieringar där de olika chakrana påverkas, hjärtchakra, halschakra, pannchakrat och sist kronchakrat för att bekräfta att kanalen är öppen. Det som fokuseras på reiki 1 är att öppna och förbereda den fysiska kroppen till att bli en kanal för energin.


Reiki 2. Har den grunden att ställa in den eteriska kroppen och här blir pannchakrat (även kallat det tredje ögat) starkt påverkat. Det betyder att den intuitiva förmågan förstärks. Initieringen på den här nivån aktiverar olika symboler, vilka har betydelse för distanshealing.


Reiki 3. Här blir man initierad till mästare, energinivån förstärks och mästarsymbolen blir aktiverad. Ovan nämnda beskrivning om initieringar är tagna från boken, Kraft genom Reiki, (Paula Horan, s. 51-53)


2.2.4.
Utövandet


Reikienergin flödar alltid när man så önskar genom att lägga händerna på någon och be om reiki. Så beskriver William Lee Rand reiki i sin bok, Reiki den helande beröringen (1999, s. 57-59) Det som är viktigt när reiki ges är att hålla ihop fingrarna för att koncentrera energin. Lee Rand säger att det kan kännas som stickningar, värme eller vibrationer i händerna när reiki ges. Andra känslor som avslappning, glädje och ett allmänt välbefinnande kan upplevas både av healern och av patienten under en behandling. Han skriver vidare att man aldrig kan ge för mycket eller för lite reiki utan mottagaren tar emot precis så mycket som den behöver just då. Energin går också till det ställe där det behövs mest även om healerns händer är placerade någon annanstans på kroppen. Det är också viktigt att använda sin intuition vid reikihealing, att man ”känner” vart det aktuella området på kroppen är som behöver behandlas.


Symbolerna inom reiki är heliga och uppmuntras till att behandlas konfidentiellt. Anledningen till detta är dels att som reikiutövare visar man dem respekt, och dels att de endast är till nytta för dem som blivit initierade (Lee Rand, 1999, s. 61).


Många av symbolerna består av japanska kanji-tecken
 eller så kan de vara en kombination av sanskrit
 och kanji-tecken.

De fyra vanligaste symbolerna som aktiveras vid initieringar är:


Cho Ku Rei = Kraftsymbolen, översätts som ”genom kejsarens påbud” och används till att öka styrkan eller för att fokusera reikienergin (Usui Power Increase Symbol).


Sei He Ki = Mental/emotional-symbolen, översätts som ”att skapa en ny vana” och används vid mental healing. Den sägs balansera höger och vänster hjärnhalva för att skapa harmoni (Usui Mental/Emotional Symbol).

Hon Sha Ze Sho Ne = Distanshealing-symbolen, översätts som ”må Buddha i mig förbindas med Buddha i dig för att befrämja harmoni och frid.” Används för att kunna sända reiki på avstånd (Long Distance Symbol).


Dai Koo Myo = Mastersymbolen, översätts som ”den store i Universum, se mig, var min vän” (Usui Master Symbol).


3. UNDERSÖKNING


Mitt syfte med den här uppsatsen är att göra en jämförelse mellan de två healingmetoderna reikihealing och shamansk healing. I följande redovisning återger jag frågorna som jag ställt under intervjuerna och redovisar i berättande form svaren från de båda intervjupersonerna. Tilläggas ska att svaren i vissa fall genomgått en språklig redigering och även i vissa fall förkortats för att lyfta fram det som är relevant för den här undersökningen. Vidare kommer informationen från intervjuerna att jämföras och analyseras under respektive avsnitt.


3.1. Intervju med:


A: Reiki Grand Master


Reikimastern som intervjuats har en bakgrund som undersköterska men har sedan ca 12 år tillbaka arbetat med healing.

B: Shaman


Shamanen som intervjuats har en bakgrund som bland annat massör, meditationslärare och är sedan år 2005 shaman.


3.1.1.
Vad är din beskrivning av healing?


A säger att det är en energibalansering och påfyllnad av den universella livsenergin, med livsenergin menar hon den energi som allt är uppbyggt av, människor djur och växter. Den vi alla lever av. Kroppen och psyket försöker hela tiden hela sig själv, men vid eventuella blockeringar kan denna energi inte flöda fritt. Vid en healingbehandling får kroppen mer energi att jobba med och därmed också en balansering för att kroppen ska kunna hantera eventuella blockeringar bättre.


B menar att healing är ett energiflöde. Healing äger rum genom att kroppens egna läkande processer stimuleras av påverkan från någon annan person, fysiologiskt eller mentalt. Hon säger att man kan jobba på flera olika plan för att hjälpa till, exempelvis lösa upp blockeringar från botten genom healing, fysiskt minska eller lösa upp spänningar i kroppen. Man jobbar också på ett känslomässigt plan, det vill säga att reda upp saker som kan ställa till problem andligt - att lösa upp saker på den högsta nivån. När man utövar healing på någon annan så kanaliserar man energin från ovan och skickar den vidare.


Analys: De likheter man ser är att de båda talar om ett energiflöde och att en påfyllning av denna energi har betydelse för att kroppen ska kunna få hjälp med att läka sig själv, både fysiskt och mentalt. Intressant är att, B säger att hon endast är en kanal för energin som kommer från ovan. Det betyder alltså att man inte överför sin egen energi till någon annan person. De båda talar om att lösa upp eventuella blockeringar. Jag tolkar det som att det kan vara exempelvis saker man går och oroar sig för som orsakar spänningar i kroppen som leder till smärta eller ångest. Att dessa problem kan lösas med hjälp av healing, både kroppsligt och mentalt.


3.1.2.
Vem kan utöva den här healingmetoden?


A tror att alla kan utöva healing eftersom hon menar att vi alla är gjorda av energi så är vi en naturlig kanal från början. Men för att det ska bli bra resultat är det en fördel om man har gått första steget i reiki och genom initieringen vidgar sin kapacitet för att kunna överföra energin till andra.


B tror att alla kan göra det, MEN hon poängterar att det är viktigt att man själv är healad först. Hon menar här att om man inte är healad och är i obalans med sig själv kan man inte heller hjälpa någon annan. När man har läkt själv kan man göra healingbehandlingar.


Analys: Både A och B säger att alla kan ge healing. Det som skiljer dem åt en aning är att inom neoshamansk healing är det viktigt att själv vara healad och i balans innan man ger behandling till någon annan. Medan A säger att det räcker med att gå första steget i reiki för att vidga sin kapacitet i energiöverförandet. Min uppfattning är att det inom reiki blir en personlig utveckling när man håller på med healing. Att man kanske aldrig blir fullärd utan att man går in i nya faser eller nivåer under resans gång så att säga. Medan inom neoshamanismen uppfattar jag det som att man är, eller bör vara i stort sett ”klar” innan man börjar ge behandling.


3.1.3.
Vilken utbildning krävs för att kunna utföra healing?


A säger att det inom reikihealing finns generellt tre steg att gå, Reiki 1: kontakthealing. Reiki 2: distanshealing. Reiki 3: reiki master. För att kunna utföra reiki räcker det med ettan, då kan man ge kontakthealing, det vill säga handpåläggning.


Utbildningen för detta steg sker vanligtvis under en helg och en reikimaster undervisar om reikins ursprung och grundtankar. Man får övning i att slappna av genom meditation för att komma i kontakt med sitt inre som är viktigt när man praktiserar reiki. I utbildningen ingår var de olika chakra punkterna sitter och händernas positioner för att healingen ska bli så effektiv som möjligt. Man blir initierad i alla steg, det vill säga reiki 1,2 och 3, och den går till så att en reikimaster öppnar upp olika chakran med hjälp av symboler för att personen ska bli en mer öppen kanal för energin. De chakran som behandlas är: kronchakrat, pannchakrat, hjärtchakrat och de större chakrana som finns i händerna.


B menar att det finns lite olika utbildningar men själv har hon utbildat sig under 1,5 år för att bli shaman. Hon berättar att hon gått fem olika kurser med teori blandat med praktisk träning. Under utbildningstiden har man support av sin mästare. Hon berättar vidare att under initieringen får man tillgång till sina band. Med band, menar hon, att du får för ögat osynliga band som binder din kraft och skyddar dig


Analys: I grunden är det samma upplägg mellan de båda utbildningarna. Man får både teori och praktik. Skillnaden ligger i att det är kortare utbildning inom reikin. A säger att reikiutbildningen oftast sker över några dagar, till skillnad från vad B säger om sin shamanutbildning på 1,5 år. En annan skillnad som jag observerar är att inom reiki blir man tilldelad konkreta saker som till exempel symboler, medan man inom den neoshamanska metoden blir tilldelad ”osynliga” hjälpmedel, exempelvis ”band” eller ”speglar” att arbeta med.


3.1.4.
Vilka hjälpmedel används vid healing?


A säger att händerna är det viktigaste hjälpmedlet vid kontakthealing och att det är också viktigt att ha en bra arbetsställning, till exempel en bra arbetsbänk. Vid distanshealing behövs bara symbolerna för att kunna genomföra en healingbehandling. Symbolerna vid distanshealing används så att man ”ritar” dem antingen i luften eller exempelvis mot sitt ben. Vidare säger hon att det inte finns några speciella ritualer, det närmaste som kan liknas vid ritual är att det kan behövas en rening av rummet man ska vara i innan behandlingen. Detta kan göras i form av att sätta upp någon av symbolerna i rummet eller med hjälp av till exempel salvia rökelse.


På frågan om det finns något transliknande tillstånd säger hon sig inte ha upplevt trans, men däremot talar hon om att det vid reikihealing blir en förhöjning av energin i rummet som gör att man kan tappa sitt vanliga medvetande och kommer i kontakt med andra dimensioner.


B säger att det är viktigt att vara på en plats som känns bra, där det finns bra energier. Hon säger att det ska vara en lugn och stilla plats. En ritual som alltid genomförs när hon skall ge healing är att göra ett heligt rum och sedan sätter man upp en ”igloo” av speglar, där speglarna är utåtvända för att man inte ska kunna spåras. Med speglar menar hon ”energispeglar”, det vill säga inte bokstavligt utan i tanken, som sätts upp så att om någon annan shaman vill spåra vem det är som gett en viss person healing så är det enda de ser, sig själva. Hon säger vidare att hon inte går in i direkt trans även om man går ner i ett meditationsliknande tillstånd. Sedan när allt är klart tar man rökelse och renar ”rummet”. Sedan stänger man ner det heliga rummet så att det inte blir smutsigt av negativa energier. Med det menar hon att man i tanken ”stänger” av den energiaktivitet som man arbetat med i rummet.


Analys: Gemensamt för de båda metoderna är att de kommer ner till ett djupt meditativt tillstånd. En skillnad är att enligt A, så ”hamnar” man i det tillståndet på grund av den förhöjda energin, medan B säger att hon går ner i ett meditationsliknande tillstånd, vilket jag tolkar som att det är en medveten handling. En stor skillnad mellan de båda metoderna är att B använder sig av ritualer, vilket inte A gör i samma bemärkelse. Dessa ritualer som B utför är utav symbolisk karaktär och är av stor vikt för att skydda sin egen kraft från andra shamaner. Det jag uppfattar inom neoshamansk healing är, att det verkar finnas en tro på att det finns ”onda” energier som man måste skydda sig ifrån. Att det är viktigt att ”binda” sin kraft så ingen annan shaman får tillgång till den. Jag tolkar detta som att det krävs större skicklighet och som i det här fallet längre utbildning än att vad som krävs inom reikihealing.


3.1.5.
Finns det någon form av kontakt med andevärld?


A säger att det finns kontakt med andar, till exempel menar hon att det kan dyka upp döda släktingar till patienten eller sig själv och andra andar som finns runtomkring som är där för att hjälpa till. Det är vanligt att man får hjälp av sin ”namne” berättar hon, det är en andlig personlighet som tillhör samma själ som sin egen, i vardagligt tal kan det beskrivas som ens tidigare reinkarnation.


Vanligt är också att det förekommer olika änglaväsen som visar sig vid healing. När man håller på med healing och ofta kommer till ett djupare meditativt tillstånd bidrar det till att man kan uppfatta dessa andar som hjälpare från en annan dimension.


B säger sig inte ha någon direkt andekontakt i form av exempelvis döda släktingar. Däremot upplever hon sig få en kontakt med andar och änglar som inte vandrat här på jorden på länge.


Analys: Det är en markant skillnad på hur de ser på andar. Inom reikin ses kontakt med andeväsen som ett hjälpmedel, vilka jag uppfattar som att de har en anknytning till, och en viktig uppgift för de inblandade personerna i healingproceduren. Detta till skillnad från B som talar om att hon inte upplever någon kontakt med andar i den bemärkelsen. Däremot upplever hon sig ha kontakt med andeväsen som inte är kopplade till människor. Min uppfattning om detta är att det är en naturlig del av reikihealing att få kontakt med andar. Att det ses som en del i ens egen utveckling och att man ser denna kontakt som ett hjälpmedel även i vardagen utanför healingen.


3.1.6.
Vilka är i behov av healing?


A tycker att alla behöver jobba med sig själva och ge sig själva en avslappnad och avstressande stund i dagens stressade samhälle. Hon menar att vid reikihealing berör man även saker som har lagrats i kroppen som behöver rensas ut eller redas ut. Allt samlas i kroppen, till exempel känslor och negativa tankar som vi är specialister på att stoppa undan i olika delar av kroppen och som bidrar till att vi får blockeringar i våra energicentra.


B säger sig uppleva att alla utan undantag kan vara i behov av healing någon gång i sitt liv.


Analys: A och B tycker att alla är i behov av healing. A poängterar däremot att healing kan behövas för att till exempel få en avstressande stund, en paus i vardagen. Medan jag tolkar det som att B menar att man endast söker upp denna metod vid något särskilt behov.


3.1.7.
Kan man bota sjukdom med hjälp av healing?


A uttrycker det så att genom healing kan man hjälpa en person att hjälpa sig själv. När man jobbar med healing, jobbar man med en helhetssyn på människan. Det betyder att personen kommer till insikt om vad som är den egentliga grunden till sina problem är, det kan exempelvis vara värk eller ångest som är orsaken till sjukdom. Hon förklarar vidare att till exempel ett benbrott läker sig själv men med hjälp av healing läker det fortare och ger också en smärtlindring. På grund av att kroppens energiresurser fylls på och att den flödar fritt genom kroppen så påskyndar det alla former av läkande i kroppen.


B säger att man inte kan bota någon sjukdom med healing, däremot kan man stärka upp kroppens eget försvar så att den orkar kämpa lite till mot sjukdomen. Man tar bort blockeringar som sätter hinder för att man ska orka. Det betyder inte att sjukdomen botas, men hon tror att man kanske mår lite bättre och orkar lite till än man annars skulle ha gjort.


Analys: Både A och B säger sig inte kunna bota sjukdom men däremot har de lite olika syn på vad healing kan ha för funktion vid sjukdom. B anser att healingen endast hjälper kroppen att orka kämpa lite mer eller en längre tid mot en sjukdom. Till skillnad mot A som menar att man genom healing kan påskynda en läkningsprocess och även att personen ifråga kan komma till insikt om vad den verkliga orsaken till sjukdomen är. Min tolkning av detta är att fysisk sjukdom kan orsakas av känslomässiga problem, och genom att förstå det kan man kanske också lindra eller bota sin sjukdom genom att exempelvis vända negativa tankar till ett positivt tänkande.


3.1.8.
Vad anser du vara orsaken till att sjukdom uppstår?


A säger att hon tror att vi alla är födda med olika livsuppgifter och mönster i livet. Detta mönster ska vi försöka leva efter för att bli så ”hela som människor” som möjligt, men på vägen behöver vi bryta vissa mönster för att komma vidare i vår utveckling. När vi inte gör eller lever efter det som är rätt för oss, utan gör olika destruktiva saker mot oss själva av olika anledningar kan sjukdom uppstå för att visa oss att vi gör fel. Hon menar med det att universum visar oss genom till exempel sjukdom vad det är vi gör med vår egen kropp, hur vi behandlar oss själva. En förklaring hon ger när det gäller cancer till exempel, är en påvisning av att vi lagrar en massa bitterhet och ilska i våra kroppar som äter upp oss inifrån, precis som cancer gör. Hon säger att det är viktigt att komma ihåg att oftast är vi inte medvetna om att detta är ett budskap till oss, att det har med vår personlighet och livsutveckling att göra.


B tror att sjukdom kan uppstå på grund av olika orsaker. Hon säger sig veta att vissa sjukdomar uppkommer för att kroppen inte får chansen till återhämtning. Hon förklarar det med, till exempel diskussionen om att fibromyalgi kan uppstå för att personen har befunnit sig i ett stresstillstånd väldigt länge utan fått varva ner. Att man kan drabbas av så kallat ”stresshjärta”.


Analys: Här skiljer sig de bådas svar åt lite grann då jag uppfattar det som att inom A: s arbetsområde finns en större helhetssyn. Hon säger att det handlar om vår livsuppgift och utveckling till att bli fria i kropp och själ. Därför uppstår också sjukdomar menar A, för att visa oss vad vi egentligen gör med våra liv/kroppar. Inom den neoshamanska healingen menar B att sjukdom kan uppstå om inte kroppen får återhämta sig från till exempel stress. Jag finner en viss koppling mellan kroppsligt och andligt även inom neoshamanismen men inte i samma utsträckning som inom reikin.

3.1.9.
Hur ser din världsbild ut?


A säger sig inte ha någon anknytning till någon religion och använder sig inte heller av ordet gud. Däremot tror hon att det finns någon form av ett stort ”världsallt” som har skapat allt från början, att det egentligen inte finns någon början eller slut. Vi lever i en process i liv efter liv för att till slut komma fram till den nivå då vi är hela och klara som människor, till evigheten som hon kallar det. Vidare säger hon att vi människor har EN själ (storsjälen) som delar på en massa olika personligheter över tid och rum, detta för att lära sig saker och växa till en gemensamhet, en helhet. Och det är när vi når den här helheten som vi kommer till evigheten, som hon kallar det. Genom att arbeta med healing och den universella livsenergin får man ett högre medvetande, och man höjer successivt sitt medvetande genom att man utvecklas andligt och blir mer medveten om sitt eget liv. Hon menar att vår uppgift här är att vi ska lära oss olika saker, bryta vissa mönster, lösa konflikter för att till slut bli hela människor.


B förklarar sin världsbild med att runt omkring finns andar och negativa energier. Alldeles för många har sett och upplevt (inkl. henne själv) saker som inte borde finnas enligt vetenskapen men som i alla fall finns. Då det gäller religion förklarar hon att hon inte har någon speciell gud utan hon tror att det finns flera höga gudar eller änglar.


Analys: Både A och B säger sig inte ha någon anknytning till någon religion. Däremot menar A att ”alltet” eller en större makt skulle ha skapat allting från början. Tron på reinkarnation är också central för A, då hon tror att vi lever flera liv för att kunna utvecklas till hela människor.


B säger sig ha en tro på flera gudar eller till och med änglar och tar inte upp så mycket om sin egen relation till världen utan uppfattar att vi har olika energier omkring oss. Min uppfattning är att det som A beskriver i sin världsbild är något som ligger henne nära i hennes vardagliga liv. Skillnaden mellan dessa båda är att för B verkar detta inte vara en lika viktig punkt i hennes arbete eller vardag då hon talar kortfattat om det. Jag upplever det som att det går en röd tråd genom de svar som A ger. Det bottnar i en helhetssyn och en strävan efter andlig utveckling inom de olika områden som beskrivs i texten.


3.1.10.
Vad är din beskrivning av en människa?


A säger att vi människor är en kropp som tillhör en själ (storsjälen) som har ett ego. Det vill säga att egot är vår personlighet som påverkar oss i livet. Anden är kopplad till vår personlighet, och det är den som vi kan få kontakt med i andevärlden (andarna). Hon förklarar det så att när vi dör släpper själen taget om oss och återvänder till storsjälen.


B säger att en människa består av en kropp och en själ. Sedan tror hon också att man har en ljuskropp eller aura runt sig.


Analys: Att en människa består av både en kropp och en själ är både A och B överens om. A menar dock att vårt ego är lika med vår personlighet och att vår själ tillhör en ”storsjäl” som den återvänder till när vi dör. Även här kan jag se att A har ett djupare resonemang kring vad en människa är och de livsuppgifter vi har.


4. DISKUSSION


I det här arbetet har jag kommit fram till att de båda informanternas syn på healing har fler likheter än skillnader. De båda förespråkar att det är viktigt att energin som vi alla är uppbyggda av kan flöda fritt genom kroppen. Detta för att undvika blockeringar som i sin tur kan orsaka vissa sjukdomar. Vidare tycks det inte finnas något hinder för vem som kan utöva dessa metoder. Jag upplever också att det finns vissa skillnader i utbildningen dem emellan, allt från längden på utbildningen till praktiska tekniker eller ritualer. Detta tror jag beror på att de grundar sig på gamla traditionella metoder, exempelvis shamanismen. Det är märkbart inom neoshamanismen, där det verkar vara ett större användande av ritualer än inom reiki. Däremot uppfattar jag reikin mer som en metod för personlighetsutveckling och att det gradvis sker en ökad självmedvetenhet vid reikibehandlingar.


Efter att ha jämfört resultatet från min undersökning med den tidigare forskning, som jag redovisat i bakgrundskapitlet, har jag funnit att det inte längre finns många likheter mellan den traditionella shamanismen och neoshamanismen. Detta beror naturligtvis på att dagens shamanism är omgjord till ”vårt” levnadssätt. Reiki däremot är ett relativt nytt fenomen inom den nyandlighet som finns i vårt samhälle idag. Det som jag ser som en röd tråd i A:s svar är också det jag kan koppla ihop med de fem principerna som beskrivs på sid. 12. Där framgår olika uppmaningar om vad som bör tänkas på och efterföljas för att få ett så rikt och utvecklande liv som möjligt, vilket jag tycker genomsyrar A:s argumentation i stort. Vidare kan jag dra paralleller mellan det A säger till det Paula Horan talar om på sid. 13, om att ha en helhetssyn på människan, att man utvecklar sitt medvetande och kommer till insikt genom de olika initieringarna. Det gäller även den tanken om att alla kan lägga händerna på någon och ge healing.


När det handlar om neoshamansk healing så kan den inte jämföras med den traditionella shamanismen. En viss likhet kan man dock upptäcka, som nämns på sid. 7, och det är tron på övernaturliga väsen och andar, som B också uttalar sig om. Vidare kan man också se tendenser om att det i dagens shamanism även finns en tro på onda andar eller negativa energier som man måste skydda sig emot. B talar här om sina ”energispeglar” som har den funktionen, vilket också verkar ha varit vanligt i den traditionella shamanismen.


Den stora skillnaden som jag har sett när det handlar om neoshamansimen är att transen inte verkar ha lika stor betydelse längre. Och till följd av det inte heller att kunna resa mellan olika världar som förespråkas flitigt inom den traditionella metoden. Det som istället betonas är att gå ner i ett djupt meditativt tillstånd, vilket jag tycker kan vara ett liknande tillstånd som transen är. En annan viktig förändring som beskrivs på sid. 10, är att neoshamanismen har blivit anpassad till vårt västerländska tänkande, och det är vanligt med begrepp som karma, energivibrationer och jungiansk psykologi. Dessa termer används idag inom de flesta alternativa metoder och framförallt inom healingen.


En anledning till de många likheter som finns mellan de båda healingmetoderna tror jag beror på, som jag nämnt tidigare, att det just har blivit anpassat till det västerländska sättet att tänka. Jag menar att det finns ett stort utbud av kurser och healingutbildningar inom nyandligheten i vårt samhälle idag, och därför blir det i grund och botten liknande resultat. De flesta healingmetoder liknar varandra men har bevarat vissa ”traditionella” faktorer som gör att de kan placeras inom olika kategorier. De resultat som jag har kommit fram till i den här uppsatsen kan kopplas ihop med det budskap som presenteras inom nyandliga rörelser, främst inom begreppet New Age, idag. Där fokus ligger på individens strävan efter personlig utveckling och självförverkligande. Det är fritt att själv välja vad som passar ens livsstil just för stunden, vilket gör att det finns något för alla att hämta här.


Inom de metoder som erbjuder healing ligger betoningen på en strävan efter att nå balans och harmoni mellan kropp och själ. Detta har också framkommit i min undersökning där en obalans mellan dessa anses vara en orsak till att sjukdom uppstår. Man menar att tankar och känslor kan påverka den fysiska kroppen och tvärtom. Som sagt verkar det finnas stora likheter mellan olika healingmetoder i dag. En anledning till det tror jag är för att det finns så stor frihet i hur man väljer att utöva ”sin” metod. Man har sina grunder från gamla traditioner, men kan i övrigt blanda olika tekniker från olika traditioner efter eget önskemål.


Orsaker till att det finns ganska många skillnader mellan exempelvis den traditionella shamanismen och neoshamanismen tror jag först och främst beror på världsuppfattningen. Vi har inte samma världsuppfattning idag som de gamla naturfolken i Sibirien hade eller som Nordamerikas indianer hade.


Skillnaden ligger också i att vi här i västvärlden inte utövar dessa metoder i vardagen, medan en shaman kan ha en viktig funktion och position i samhället på annat håll i världen. Jag tror att personer som uppsökte en traditionell shaman eller en annan helig person litade på att denne skulle kunna hjälpa dem. I dag har i stället begreppet shaman tillsammans med andra alternativa fenomen blivit något som är lite mystiskt och spännande. Många uppsöker en shaman eller en reikiutövare i det syftet att man är nyfiken helt enkelt.


Som jag nämnde i inledningen så har vi människor förstått att vi måste ta hand om ”hela människan”, både kroppsligt och andligt för att uppnå ett välbefinnande. Detta är något som vi under en tid verkar ha glömt bort, men som nu återuppväcks i dessa olika gamla traditioner och tekniker som shamansim och reiki är.


5. SAMMANFATTNING


Här redovisas i punktform en sammanfattning av svaren på mina frågor som jag ställde inledningsvis under ”Syfte och frågeställning”. Sammanfattningen visar på de likheter och skillnader som framkommit mellan de båda informanterna i min undersökning där A är reikimaster och B shaman.


■ Vad menas med healing för de båda informanterna?


Det är stora likheter med hur de båda informanterna definierar healing. De talar båda om ett energiflöde som hjälper till att lösa upp eventuella blockeringar i kroppen. De blockeringar som uppstår kan vara av både fysisk eller psykisk orsak, exempelvis negativa känslor som lagrats i kroppen. Med healing menar man att man kan föra över energi till andra personer och B menar att man endast är en kanal för energin som kommer från ovan.


■ Vilka kan utöva dessa metoder enligt dem?


De båda informanterna är överens om att alla kan utöva dessa metoder. Detta för att vi är gjorda av energi och en naturlig kanal från början. Skillnaden mellan dessa metoder ligger i synen på utbildning och personlig utveckling. Inom reiki talar A om att det räcker med att gå steg 1 för att kunna ge healing. Detta för att man genom initiering har vidgat sin kapacitet för energiöverförandet. Inom neoshamansk healing däremot menar B att det är viktigt att själv vara healad och i balans innan man ger någon annan healing. Ytterligare en skillnad ligger i utbildningstiden för de båda metoderna. Reikiutbildningen sker oftast över en helg, medan det tar betydligt längre tid att bli shaman, i det här fallet 1,5 år.

■ Vilka hjälpmedel använder man sig av och finns det någon form av andekontakt?


I de båda metoderna används främst händerna i form av handpåläggning. Gemensamt för de båda är att de säger sig komma ner i ett djupt meditativt tillstånd. En skillnad när det gäller det meditationsliknande tillståndet är att A säger sig ”hamna” i detta tillstånd på grund av den förhöjda energin medan B säger sig medvetet ”gå ner” i detta tillstånd. En annan skillnad är att inom reiki tilldelas man konkreta hjälpmedel så som symboler i form av japanska skrivtecken medan B beskriver sina hjälpmedel som ”osynliga” symboler. Hon talar om energispeglar och band som i tanken används i olika ritualer. De båda informanterna talar också om kontakt med andevärlden. Skillnaden är att inom reiki ser man denna andekontakt som ett hjälpmedel, exempelvis kan det vara döda släktingar eller änglaväsen som hjälper till vid healing. Hon menar att man kan uppfatta dessa andar på grund av det meditativa tillståndet som uppstår vid healing. Den andekontakt som B upplever sig ha är däremot andar som inte är kopplade till människor.


■ Vilka är i behov av healing enligt dem?


De är överens om att alla kan behöva healing. Den stora skillnaden är att A ser healing som en avslappnande stund i ett stressat samhälle. Med healing kan man få hjälp att rensa ut till exempel känslor som lagrats i kroppen. Detta till skillnad från B som menar att man kan vara i behov av healing någon gång i sitt liv. En shaman uppsöks vid något särskilt behov medan man kan få en reikibehandling endast i ett avstressande syfte.


■ Varför uppstår sjukdom och kan man bota med hjälp av healing?


Här ses ganska stora skillnader på orsaken till att sjukdom uppstår. A menar att sjukdom uppstår när vi gör destruktiva saker mot oss själva, till exempel inte lever efter de livsmönster som hon anser att vi är födda med. Inom reiki talar man om en helhetssyn. Att vi har en livsuppgift och att sjukdom kan vara ett budskap till oss om att vår kropp och själ inte är i harmoni med varandra. B däremot tror att sjukdom uppstår när kroppen inte får en chans att återhämta sig. På frågan om man kan bota sjukdom med hjälp av healing, säger de båda nej. Däremot har de olika syn på vilken funktion healingen kan ha vid sjukdom.


Inom reiki menar A att med hjälp av healing kan man få en person att förstå grunden till exempelvis sin sjukdom. Det betyder att man kan hjälpa en person att hjälpa sig själv. Genom att fylla på energin och därmed lösa upp eventuella blockeringar kan det påskynda en läkning i kroppen, anser hon. Inom reiki anser man även att fysisk sjukdom kan orsakas av känslomässiga problem. Det finns alltså en koppling mellan kroppsligt och andligt. Inom neoshamanismen menar B istället att healing endast hjälper kroppen att orka kämpa lite längre mot sjukdomen.


■ Vilken världsbild och människosyn har man?


Gemensamt för de båda är att de inte har någon anknytning till någon religion, och därför använder de inte gärna begreppet gud. A talar istället om det stora ”alltet” som har skapat allting, och B säger sig ha en tro på flera höga gudar eller änglar. En stor skillnad mellan de båda är att för A är detta en viktig punkt i hennes arbete och vardag. Hon talar om tron på reinkarnation som leder till att vi kommer till evigheten. Hon menar också att genom healing kan man höja sitt medvetande och en andlig utveckling. Vidare framhåller hon att vår uppgift är att lära oss olika saker och bryta vissa mönster för att bli ”hela” människor. A arbetar alltså med en mycket större helhetssyn och en strävan efter en personlig utveckling för både kropp och själ. Den världsbild som A har är något som går som en röd tråd genom hennes liv både när det gäller arbetet och privat. B däremot talar kortfattat om att i hennes världsbild finns det andar och negativa energier runt omkring oss. Till skillnad från A så verkar detta inte vara en lika viktig punkt i B:s arbete eller vardag. När det handlar om deras människosyn är de överens om att vi består av en kropp och en själ, men B menar också att vi har en ljuskropp (aura).


■ Vilka skillnader och likheter finns mellan de båda personernas syn på healing?


Det finns stora likheter mellan de båda metoderna, till exempel talar de båda om energiflödet i kroppen som behöver fyllas på och balanseras för att vi ska må bra. De har även lika uppfattningar om att alla kan utöva healing, och att alla mer eller mindre är i behov av healing. Vidare är de också överens om att healing inte kan bota någon sjukdom, utan det är i stort sett en hjälp till att kroppen stärks och påskyndar en läkning istället. Vissa likheter finns om varför sjukdomar uppstår, exempelvis att kroppen inte hinner återhämta sig kan vara en orsak. Vidare likheter är att de båda inte anser sig anknuten till någon speciell religion och att deras syn på en människa innefattar en kropp och en själ.


De skillnader som uppmärksammats är att de använder sig av lite olika hjälpmedel. Inom den neoshamanska metoden använder man sig mer av ritualer och man går ”medvetet” ner i ett meditativt tillstånd, vilket kan vara ett arv från den traditionella shamanismens trans. En annan skillnad är synen på orsaken till att sjukdom uppstår och vilken funktion healing har då. Ytterligare skillnader syns i beskrivningen av deras världsbilder, då man inom reiki har en tro på reinkarnation och dess betydelse för en människas utveckling.


Avslutningsvis vill jag tillägga att det har varit intressant att undersöka dessa metoder. Det har även varit svårt att få grepp om vissa saker då det är ett abstrakt fenomen som undersökts. Jag är förvånad över att det fanns så många likheter mellan dem. En anledning till att de liknar varandra kan vara att det finns många healingutövare idag som väljer fritt från olika traditioner. Jag tror också att många som håller på med healing vidareutbildar sig i form av olika kurser som återfinns inom de alternativa metoderna inom dagens nyandlighet. Detta medför naturligtvis att det blir denna blandning av tekniker från olika traditioner.
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7. BILAGA


Frågeformulär till intervjuerna


1. Vad är din beskrivning av healing?

2. Vem kan utöva den här healingmetoden?


3. Vilken utbildning krävs för att kunna utföra healing?


4. Vilka hjälpmedel används vid healing?


5. Finns det någon form av kontakt med andevärld?


6. Vilka är i behov av healing?


7. Kan man bota sjukdom med hjälp av healing?


8. Vad anser du vara orsaken till att sjukdom uppstår?

9. Hur ser din världsbild ut?

10. Vad är din beskrivning av en människa?

� Många shamanska traditioner använder en trumma för att framkalla det alternativa sinnestillstånd de behöver för att komma i kontakt med andevärldarna, (� HYPERLINK "http://www.paranormal.se/topic/trumresa" ��www.paranormal.se/topic/trumresa�)


� Cirkumpolära religioner är de som finns runt polcirkeln inklusive Sibirien, finsk-ugriska religioner (innefattande samisk religion). � HYPERLINK "http://www.wapedia.mobi/sv/Religion" ��www.wapedia.mobi/sv/Religion�


� � HYPERLINK "http://www.wikipedia.org/wiki/Shamanism" ��www.wikipedia.org/wiki/Shamanism�


� ASC = Altered States of Consciousness. Se Red Thomas P. Larsson 2000:19


� Ordet chakra är sanskrit och betyder hjul eller cirkel, vilka relateras till en färg, en plats utmed ryggraden, ett eller flera inre organ och kroppsdelar, hormonproducerande körtlar och psykiska egenskaper. (� HYPERLINK "http://www.paranormal.se/topic/magi/chakra" ��www.paranormal.se/topic/magi/chakra�)


� Kanji (japanska: 漢字) är ett av fyra japanska skriftspråk och består av skrivtecken lånade från kinesiskan. (� HYPERLINK "http://www.sv.wikipedia.org/wiki/Kanji" ��www.sv.wikipedia.org/wiki/Kanji�)


� Sanskrit: ett av de två bevarade fornindiska språken. (� HYPERLINK "http://www.sv.wikipedia.org/wiki/Sanskrit" ��www.sv.wikipedia.org/wiki/Sanskrit�)


� � HYPERLINK "http://www.healingreiki.com" ��www.healingreiki.com�
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