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Abstract 

 

 

In recent studies of Western esotericism, the essentialist status and "religionist" design of the concept of gnosis 

has been disputed. Current aspects to discuss are gnosis as modern construction, as reflective surface of a secular 

worldview and as element in revisionary historiographies. This study explores the dynamic of tradition and 

renewal of the concept of gnosis, employing as a case study the Lectorium Rosicrucianum, an international 

Rosicrucian New Religious Movements group that so far has received little academic attention. Two 

methodological procedures are applied and combined here, highlighting ideological aspects as well as testing a 

viable vocabulary for discussing gnosis as experience. The first method is a weberian analysis of the LR:s 

application of the concept of gnosis in legitimation strategies and in blending charismatic appeal with claims of 

traditional authority. Secondly, Hanegraaff´s dynamic typological approach is employed, in order to break down 

gnosis into tensions and polarities that detail the ”direct experience” of gnosis. It is argued that LR:s position as 

ideological ”Gnostic dualists” rests largely on their polemical discourse, while their added dynamic dualism, 

drawing on alchemy and german mysticism, retains gnosis as both an ineffable experience and a corporeal 

phenomenon, and especially so in figurative artistic expressions. 

 

Keywords: Lectorium Rosicrucianum, gnosis, NRM, Rosicrucianism, Gnosticism, Catharism, Manichaeism, 

dualism, Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri. 
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1. Inledning 

 

Lectorium Rosicrucianum (LR) är en internationellt utbredd rosenkreutzrörelse med nyandli-

ga / ockultistiska inslag som förenar en nyläsning av antika gnostiska och hermetiska skrifter 

med kristen mystik, i synnerhet Jakob Böhmes teosofi. Ett centralt begrepp i LR:s 

”vishetsskola” är gnosis. Detta är i strikt mening förstås outsägligt, det vill säga det behöver 

förmedlas icke-diskursivt, levas eller upplevas. Gnosisbegreppet ingår dessutom både som 

element i en hårdkokt dualistisk kosmologi och som motor i rörelsens sociala organisering 

(liturgi, livsstil, etik). Föreliggande uppsats skall analysera just den roll gnosis spelar för LR. 

 

 

1.2 Bakgrund 

 

Gnosis är ett begrepp med skiftande betydelser, både då det förekommer inom esoteriska 

traditioner och i egenskap av analytiskt begrepp i akademisk forskning. I akademisk mening 

betyder gnosis vanligen en erfarenhetscentrerad religiös kunskapstyp som är starkt förknippad 

med så kallad västerländsk esoterism. Gnosis har även använts som sammanfattande 

beteckning för kärnan i denna tradition av gnostiska, hermetiska, teosofiska och 

rosenkreutziska läror. I den esoteriska förståelsen framställs gnosis ofta som en tidlös, noetisk 

kvalitet, som i hög grad undflyr försök till diskursiva förklaringar. (van den Broek 1998:403–

405) 

 Gnosisbegreppets essentialistiska status och tidigare "religionistiska" utformning har 

ifrågasatts på senare tid. Nya aspekter som kan beaktas är dess karaktär av modern 

konstruktion, reflektionsyta för en sekulär världssyn och element i revisionära historiografier. 

Begreppet visar sig även vara tillämpligt inom traditionell nominellt tros- och 

förnuftscentrerad religiositet och förefaller vara inbäddat i en vidare kultursfär, som New 

Age, litteraturkritik och populärkultur. 

 I egenskap av nyreligiös rörelse med en utsagd förankring i antik gnosticism och 

hermetism såväl som i de rosenkreutziska idétraditionerna utgör Lectorium Rosicrucianum en 

utmärkt fallstudie för att åskådliggöra det föränderliga gnosisbegreppets dynamik av tradition 

och förnyelse. Hos LR aktualiserar gnosisbegreppet universalistiska anspråk, 

självlegitimerande strategier och mytografisk kreativitet. Det omsätter även kognitiva frågor 

och en specifik andlig disposition i text och handling. LR demonstrerar dessutom intresse för 

pågående sekulär forskning. 

 



3 
 

1.3 Syfte 

 

Mitt syfte är att undersöka hur begreppet gnosis förstås och används av Lectorium 

Rosicrucianum. Jag skall försöka besvara följande frågor:  

 Vilka olika betydelser har begreppet för LR?  

 Vilka sammanhang förekommer det i?  

 Vilket förhållande har LR:s gnosisbegrepp till den förståelse av begreppet som är 

aktuell i vetenskaplig forskning?  

 Och vad kan sägas i LR:s fall om förhållandet mellan ideologiska aspekter av gnosis 

och gnosis som föregiven ”ren erfarenhet” eller existentiell kunskap / sanning? 

 

1.4 Avgränsning och metod 

 

Frågeställningen "hur förstås och används begreppet gnosis av LR" fordrar två metodologiska 

ansatser. Dels en sociologisk analys av olika former för auktoritet, som här kommer att 

baseras på Webers idealtyper så som de har problematiserats i nyare forskning med 

tillämpning på nyreligiösa rörelser. Jag stödjer mig specifikt på en undersökning av Sutcliffe 

om rosenkreutziska gruppers kunskapsöverföring, samt på Lewis respektive Hammers 

forskning på nya religiösa rörelsers legitimiseringsstrategier. Dels fordras en dynamisk 

typologisk analys av gnosis som ”outsäglig” men likväl artikulerad erfarenhet. Här stödjer jag 

mig på Hanegraaffs modell om gnostisk erfarenhet som latent psykologisk disposition, som 

ockultistisk respektive konstnärlig artikulation, som imagination och som spänning mellan 

dualism och holism. I denna typologiska analys kommer jag också att försöka dra fördel av 

resultat som framkommit i den föregående sociologiska analysen.  

 

1.5. Undersökningsmaterial 

 

Mina referat av grunddragen i LR:s lära stödjer sig till dels på Konrad Dietzfelbingers The 

Spiritual School of the Golden Rosycross: Lectorium Rosicrucianum: A Spiritual Community 

of the Present (2009) och Rosenkorsets rop, fyra seklers levande tradition (2002). 

Dietzfelbinger är en till LR knuten idag verksam fristående tysk forskare och författare av 

religiösa och historiska böcker. Hans ingående bok om LR är den enda av sitt slag och anges 

ibland som källa av akademiska forskare. Rosenkorsets rop är en historiografisk antologi 

publicerad av LR med anledning av en utställning av rosenkreutziska originalmanuskript, med 

tillhörande seminarier, som anordnades i Järna 2002 i samarbete med Antroposofiska 
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Sällskapet och medforskare knutna till Bibliotheca Philosophica Hermetica i Amsterdam. 

Jämte dessa två sentida översiktsverk om LR som kan förmodas vara mer eller mindre 

strömlinjeformade och representativa för en aktuell emisk historiografi, närläser jag grundarna 

van Rijckenborghs och Catharose de Petris verk, som representerar LR:s tidigare fas av mer 

karismatiskt ledarskap. Glappet mellan texter från dessa två faser ger anledning att 

fortlöpande reflektera över rutinisering av karisma, en för nyreligösa rörelser typisk 

överlevnadsstrategi.1 

 

1.6 Tidigare forskning 

 

LR tycks i hög grad ha undgått uppmärksamhet från forskarvärlden, vilket kan tyckas 

förvånande med tanke på rörelsens utbredning, medlemsantal och flitiga bokutgivning (se 

nedan). De substantiella forskningsbidragen är sentida och innefattar tre kortfattade men 

innehållsrika presentationer; Massimo Introvignes paper Lectorium Rosicrucianum: A Dutch 

Movement Becomes International från 1997, en artikel av samme Introvigne i Dictionary of 

Gnosis & Western Esotericism från 2006 och ett bokavsnitt i Harald Lamprechts Neue 

Rosenkreuzer (Kirche – Konfession – Religion) från 2004. Ännu ett bokavsnitt om LR finns i 

Tobias Churtons The Invisible History of the Rosicrucians: The World's Most Mysterious 

Secret Society, från 2009, där LR:s lära summeras och dess organisation beskrivs i 

sammanhanget av en vidare rosenkreutzisk kontext. Tre papers bör nämnas då de är unika i att 

de sätter in LR:s idéer i andra sammanhang än de rent historiografiska: The Use of Violence in 

Religion and Spirituality. A comparison between Dogville and The Alchemical Wedding of 

Christian Rosycross, 2004, och Globalisation or Aquarius: Are "We" Talking From the Same 

Thing? 2006, båda av Sébastien Gregov, samt ett paper av Sylvian Imbs, The concept of 

Angels: from the Early Christianism and Gnosticism to Post New Age NRMs, 2001. Mitt urval 

av övriga forskningsreferenser begränsas efter tre intresseområden: sociologiska aspekter på 

gnosis som kunskapsanspråk, gnosis som kognitiv kategori, och gnosis som mytopoetisk 

kraftkälla för konstnärliga uttryck. 

 1) För analysen av gnosis som erfarenhetsanspråk, perennialistisk konstruktion och 

legitimeringstrategi refererar jag till Steven J. Sutcliffes Rosicrucians at large’: Radical 

versus qualified invention in the cultic milieu, Olav Hammers Claiming Knowledge och James 

R. Lewis Legitimating New Religions, som ger rikligt med teoretiskt stöd och empiriskt 

jämförelsematerial. 

                                                           
1  Rutinisering av karisma är en process som först beskrevs av Weber, som iakttog att en stabilisering av det 

karismatiska ledarskapet inträder då ledaren dör och organisationen behöver anpassa sig. Begreppet används 

av forskare för att förstå hur grupper successivt institutionaliseras. Det kan ske genom att kontroversiella 

idéer tonas ner eller att större vikt läggs på en respektabel framtoning i offentligheten. (Fox 2005:329) 
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  2) För en kognitiv och mystik förståelse av gnosisbegreppet, använder jag som 

teoretiskt ramverk Wouter J. Hanegraaffs metodologiska resonemang kring gnosisbegreppets 

användning i studiet av sentida västerländsk esoterism, resonemang som finns utspridda i ett 

flertal texter.  

 3) För att reflektera över kreativa och mytologiska aspekter använder jag återigen 

Hanegraaff, och för historiska perspektiv på gnosis har antologin Gnosis and hermeticism 

from antiquity to modern times varit behjälplig. 

 

1.7. Undersökningsuppläggning 

 

I första undersökningsdelen diskuteras legitimeringsstrategier, vilka därefter anknyts till LR:s 

tillkomsthistoria och den "postteosofiska miljö" där LR positionerar sig gentemot teosofin, 

antroposofin och Rosicrucian Fellowship. En underavdelning till den delen behandlar LR:s 

kosmologi som ger grunden för deras teoriutveckling, och därnäst följer en underavdelning 

som tar upp van Rijckenborghs idéer om hur ett korrekt magnetiskt polariserat förhållande 

mellan könen åstadkommer ett sändnings- och mottagningsfält för gnosis. Andra 

undersökningsdelen börjar med en diskussion av gnosis som analytisk kategori där även LR:s 

och Hanegraaffs respektive definitioner av gnosis jämförs. I fyra underavdelningar undersöks 

därefter LR:s erfarenhet av gnosis med stöd av Hanegraaffs typologi.  

 

2. Legitimeringsstrategier och kunskapsanspråk 

 

Lectorium Rosicrucianum är en ny religion, men en ny religion med stark förankring i äldre 

västerländska esoteriska traditioner. Ett uttryck för detta som kan ge en inledande 

karakteristik av LR, är deras ”tempeltjänst”, som en ny besökare kan tycka på pricken 

efterliknar en kristen gudstjänst med predikan, bön och psalmsång. Psalmerna innehåller 

emellertid såväl ålderdomligt alkemiskt bildspråk som sentida scientistiska föreställningar om 

det endokrina körtelsystemet, och de nytestamentliga predikoämnena präglas av LR:s 

anknytning till antik gnosticism och hermetism.  

LR presenterar sig som legitima förvaltare av den västerländska esoterismens mystika 

"väsen" och är starkt skeptiska till exoterisk religion och till viss ockult esoterism. Det senare 

hindrar inte att LR kan uppfattas som en ockultistisk grupp, både i termens vardagliga 

användning såsom "tro på osynliga väsen, krafter och samband" och i någon av termens 

akademiska definitioner, som: en typ av esoterism som med spekulativa (och typiskt 
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moderna) medel söker återställa eller kompensera för en avförtrollad värld.2 Det kan även 

sägas att LR hävdar sin aktualitet och sin samtida relevans genom det perennialistiska 

projektet att väcka till liv en tänkt ursprunglig universell andlighet, gemensam för alla större 

traditioner, en andlighet som föreges ha gått förlorad, förskingrats, missförståtts.3 

 Det perennialistiska projektet drar i regel fördel av moderna synsätt och strategier, 

även om dessa inte alltid ligger i öppen dager. I sentida forskning förstås traditionalismen som 

sådan gärna som en produkt av moderniteten.4 Till LR:s repertoar av moderna 

handlingsstrategier hör scientistiska anspråk, individualistisk källblandning, åberopandet av 

personlig erfarenhet och ett logiskt självupphävande agumenteringssätt. Sådana strategier 

fungerar meningsskapande och lämpar sig för vad man kan beteckna som inspirerat tal och 

skrift; de tycks i synnerhet tillhandahålla nycklar som öppnar slutna urkunders andemening. 

Dylika förhållningssätt till tidigare religiösa skrifter är dock inte oproblematiska. Skrifter kan 

omtolkas på rent formalistiska grunder för att omsätta den tolkandes önsketänkande. Textens 

ursprungliga sociala och kulturella kontexter riskerar då att förbises. En sådan problematik är 

dock förstås inget unikt för esoterism eller nya religioner. 

 Denna dynamik av förnyelse och tradition behöver preciseras, och för det ändamålet 

kan Max Webers tredelade schema av traditionell, rättslig/rationell och karismatisk 

legitimering av auktoritet användas. I Webers analys i Economy and Society är karisma den 

typ av legitimering som framhålls som utmärkande för nya religioner. Detta gäller i än högre 

grad för den moderna tidens nyreligiösa rörelser, vanligen kallade New Religious Movements 

(NRM), till vilka 1900-talets rosenkreutzsällskap brukar räknas. Eftersom de weberska 

kategorierna är idealtypiska återfinns följaktligen inga perfekta exempel på karismatisk 

auktoritet i verkligheten. Det betyder att vi i allmänhet kan förvänta oss blandade anspråk på 

auktoritet då en ny religion argumenterar för sitt berättigande. Enligt NRM-specialisten James 

R. Lewis har de akademiska diskussionerna om karisma dock sällan undersökt närmare hur 

karismatiska ledare har utnyttjat och modifierat de övriga formerna för auktoritet, som 

förnuft, tro, vetenskap, tradition. (Lewis 2003:11, 231) 

 I följande undersökning av LR:s gnosisbegrepp underförstår jag att rörelsens ledarskap 

präglas av en nyreligiös uttrycksvariant av Webers idealtypiska karismatiska ledarskap, i 

synnerhet under stiftarna Jan van Rijckenborghs (Jan Leene 1896–1968) och Catharose de 

Petris (Henny Stok-Huyser 1902–1990) levnad och ledning. Därmed menas inte att ledarna är 

dominanta extravaganta personligheter (i vardagsbetydelsen av ordet karisma) utan att 

anhängarna tillskriver ledarna kontakt med det gudomliga, anser dem vara upplysta eller 

                                                           

2 Min definition, som utgår från Hanegraaff 2006:888. 

3 Perennialism: efter Philosophia Perennis, se Hammer 2001:58, 35. 

4 I Hammers analys är traditionalismen som strategi betraktad både ett resultat av och en nostalgisk reaktion 

mot upplysningsprojektet. (Hammer 2001:508) 
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åtminstone överträffar övriga medlemmar i religiös kompetens, och inte minst att de "provide 

both mundane and supernatural benefits to followers". (ibid.:13) På vilka sätt och i vilken 

grad LR:s samfundsliv präglas av karismatisk dominans ligger inte primärt inom ramen för 

undersökningen. Mina analyser fokuserar på LR:s utgivna skrifter. Dessa är karismatiska i 

den meningen att en gudomlig vilja formuleras i dem på ett vältaligt och övertygande sätt. 

Med "övernaturliga förmåner" menas här ett intryck av förkunnelsens ”äkthet och sanning” 

vilket grundas på en exklusiv förbindelselänk till det gudomliga, som för LR är både medel 

och mål för det religiösa livet. Av särskilt intresse är att denna förbindelselänk hos LR ofta 

kallas Gnosis. I den första undersökningsdelen, som besiktigar LR:s historiska källor till 

auktoritet och några av LR:s legitimeringsstrategier, behöver Gnosis inte definieras tydligare 

än så. Tanken är att denna undersökningsdel skall exponera aspekter av LR:s karakteristiska 

användning av gnosisbegreppet, vilka också kan vara till hjälp i den andra 

undersökningsdelen, som diskuterar såväl LR:s förståelse av gnosis som etiska 

begreppsbestämningar.5  

 Gnosis i betydelsen gudskunskap behöver inte resa ett "övernaturligt" anspråk. I LR:s 

fall sammanfaller det övernaturliga partiellt med det vardagliga på så vis att begreppet Gnosis 

inte enbart betecknar gudomlig kunskap utan även den sociala organisationsform som LR 

erbjuder. I LR:s vokabulär är Gnosis alltså både en gudomlig kunskap och en vishetsskola, 

både uppenbarelseessens och socialt förkroppsligande. Eftersom gnosis därjämte refererar till 

ett centralt begrepp i västerländska esoteriska traditioner, aktualiserar LR anspråk som 

konfronterar de forskande med en skillnad: ni studerar Gnosis, vi personifierar och levandegör 

det. Att religiösa texter uttrycker skepsis mot akademisk forskning är inte ovanligt. LR:s 

gnosisbegrepp upprätthålls emellertid genom ett växelbruk av emisk historiografi och av att 

det etiska forskningsläget konsulteras.6 

 En metodologisk reservation måste anmälas. Att nagelfara en förhållandevis fromsint 

och inåtvänd grupp som LR i termer av auktoritet och legitimeringsstrategier pådiktar kanske 

gruppen alltför illavarslande eller härsklystna avsikter. Men som Lewis påpekar behöver 

åberopanden av auktoritet, det han kallar legitimeringsstrategier, inte implicera att ledarskapet 

har en medveten eller genomtänkt plan för att uppnå dominans. Oftast uppkommer 

legitimeringsstrategier enligt Lewis "spontant ur det pågående samfundslivet". (Lewis 

2003:13) Det analytiska intresset i denna undersökning riktas heller inte mot ledarskapets 

motiv. Min tanke är att diskurser, praktiker och attityder som framkommer i det Lewis kallar 

legitimeringsstrategier kan uppenbara hur Gnosis används och förstås av LR, oavsett om den 

                                                           

5 För att ge LR:s ledare denna karismatiska profil har Fox 2005:327–328 använts. 

6 Med emisk historiografi menas här informanternas eller de troendes betraktelsesätt och redogörelser, vilka 

därmed särskiljs från forskarnas sekulära studier, som kallas etiska, se t ex Hammer 2001:86. 
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så kallade maktutövningen tilldelas ett subjekt eller ej. 

 Åtminstone två forskare har uppmärksammat LR i relation till legitimeringsstrategier 

och kunskapsanspråk. Sutcliffe nämner i förbigående LR som en av de institutioner som 

rutiniserade "den moderna rosenkreutziska sökaren" och påpekar att LR hör till de grupper 

vars historia ej har utforskats i detta avseende, detta till skillnad från de mer 

uppmärksammade sällskapen Rosicrucian Fellowship och Hermetic Order of the Golden 

Dawn. (Sutcliffe 2013:429) 

 Introvigne har noterat van Rijckenborghs intresse för att omtolka Nya testamentets 

evangelier som en initiationsprocess, genom vilken initianden skall "evolve from John (the 

seeker) to Jesus (the twice born) to the Christ (the transfigured human being)". (Introvigne 

2006:993) 

 Han gör dessutom följande mer översiktliga iakttagelse: 

 

As every esoteric group, the LR also claims a certain legitimacy of origin particularly through 

Gadal's neo-Catharism yet this element very rarely comes to the fore. In fact the most important 

element for the LR is the doctrine and the contact with the eternal gnosis as a spiritual current. 

The gnosis is a manifestation of the radiation field of Christ, a "Universal Brotherhood" which 

is not limited to its human manifestations. (Introvigne 1997, 1998:4) 
 

 

Min inledande arbetshypotes är att tillgången till "den eviga gnosis som andlig impuls", 

oavsett om den i grunden vilar på en tidlös självständig erfarenhet, också innebär ett arbete 

med att finna historiskt adekvata och socialt gångbara gestalningar av den. Jag skall följa upp 

Sutcliffes uppslag och granska LR:s variant av den rosenkreutziska historiografin, och även 

vidga sonderingen av LR:s historiska källor till legitimitet. Av skäl som kommer att framgå 

kommer jag att lägga mer tyngdpunkt på manikeismen än på den av Introvigne utpekade 

katarismen. 

 

 

2.1 Tillkomstmiljö 

 

2.1.1 Den horisontella anknytningen: kultisk miljö och historiska förebilder 

 

I mitten av kaos, likt en lysande meteor från yttre rymden, uppenbarade sig år 1924 en 

gnostisk magnetisk eldkropp i det dialektiska existensfältet, det horisontala planet, vårt livsfält 

för närvarande. Ett byggnadsarbete tog vid, med oumbärligt bistånd av den gnostiska 

Brödrakedjan. Sedan 20 augusti 1953 har Skolans magnetiska vehikel varit självskapande, 

självuppenbarande och dess magnetiska kropp fullvuxen, redo att manifestera sig. En yttre 
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cirkel av "besynnerlig, dynamisk, gnostisk utstrålning" kan nu förnimmas av särskilt sensibla 

personer, som skall drabbas av längtan att närma sig LR:s gruppenhets gnostiska magnetfält. 

(van Rijckenborgh 1980:164–166). 

 Denna mytografiska återblick, som hittas i The Gnosis in Present-Day Manifestation 

från 1955, sveper in LR:s historiska ursprung i ett legendariskt ljustöcken, punkterat av exakta 

datumangivelser där annars bara grova drag skymtar fram. Mytografin tycks emellertid vara 

angelägen om att lyfta fram de sociala och organisatoriska aspekterna av LR:s Gnosisbegrepp. 

Vi delges att Gnosis är överjordisk, magnetisk, kroppsligt påtaglig, tilldragande, intelligent, 

men kanske framför allt gåtfull och strålande – egenskaper som om de hade beskrivit en 

personlighet lämpligen kunde sammanfattas med begreppet karisma. Vi får också veta att den 

begynnande Skolan efter sin förbindelse med Gnosis år 1924 stegvis får dess karismatiska 

egenskaper överflyttade på den sociala strukturen. Och att Skolans självständiga, 

organismliknande och kämpande gestalt år 1953 blir ett med Gnosis kropp. Förebilder för 

denna identifikation är sannolikt två historiska influenser, som LR räknar som gnostiska 

institutioner: den manikeiska kyrkan (ekklēsia) som brukade beskrivas som Manis kropp, och 

Paulus beskrivning av den kristna kyrkan som Kristi kropp (van Oort 1998:40).  

 Det mytografiska stycket gestaltar enligt min mening tre kunskapsanspråk som här 

skall lyftas fram. Först en dualistisk insikt, som innebär att Skolan framställs som denna 

ekklēsia, eller med irreligiös vokabulär: en från högre ort bemyndigad bosättning på en 

främmande planet. Sedan, en monistisk prognos, vilken förutser att de som attraheras av 

Skolans Gnosis kommer att bli delaktiga i en större enhet, en magnetisk, karismatisk, 

alternativ kroppslighet av kosmiska dimensioner. Sist, en tillgång till radikal annanhet, som 

åberopas genom hänvisning till att något enormt, ovetbart och exklusivt är i görningen istället 

för, som hos några av LR:s närmaste kollegor, genom hänvisning till specifika löften om 

ockulta krafter eller expansivt medvetande. 

 Det "byggnadsarbete" som nämns i mytografin anspelar på LR:s utveckling av en egen 

identitet från slutet av 1910-talet fram till ungefär decenniet efter andra världskrigets slut. Det 

religiösa sökandet inleds enligt Dietzfelbinger med en period då bröderna Z.W. och Jan Leene 

ingår i en kristendomsreformistisk krets kring den då välkände nederländske teologen A. H. 

de Hartog. Dennes Böhmeinfluerade teologi om Ordet som skapande, prototypiskt och 

inkarnerat sätter spår i brödernas försök att omsider etablera en lära grundad på egna religiösa 

erfarenheter. de Hartog förkunnade en religiös filosofi om underliggande, kreativa kraftlinjer 

vilka kan påträffas i alla utvecklingsprocesser, i exceptionella individer som Jesus och i Helig 

Skrift. Det gudomliga Ordet, som via dessa tre manifestationsvägar utgår från Böhmes 

ovetbara urgrund, tillåter således den "radikalt andra" anden att manifesteras i kött, i handling 

och i skrift. (Dietzfelbinger 2009:62–63) I mitt referat av tillkomstmytografin ovan, kan de 
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Hartogs "kreativa kraftlinjer" skönjas som en underliggande struktur för den så småningom 

anammade "ockulta magnetismens" kraftmodell, som jag skall titta närmare på senare. Det 

vore dock för mycket sagt att LR:s lära utformas efter tidigt fastslagna filosofiska 

grundprinciper, dessa eller andra. 

 de Hartogs kombination av teologi och filosofi, modernism och ortodoxi, bör ha varit 

alltför abstrakt för att i längden tillfredsställa bröderna Leene, som 1924 blir ledare för den 

nederländska avdelningen av Rosicrucian Fellowship, som hade startats av Max Heindel 

(1865–1919) i Los Angeles 1907. (Introvigne 1997, 1998:2) Sentida såväl emisk som etisk 

historieskrivning uppger att bröderna snart blir missbelåtna med att "svartmagiska element" 

tillåts av sällskapet och en strävan uppstår hos dem att styra Rosicrucian Fellowship i riktning 

mot "a Gnostic vision of Rosicrucianism". (Dietzfelbinger 2009:68, Introvigne 2006:993) 

Samtidigt genomgår RF en kris i USA då olika fraktioner är inbegripna i en legitimitetsstrid, 

vilket får till följd att den haarlemska filialen 1933 döps om till Max Heindel-Stiftelsen. 

Oenigheterna gör att en brytning med RF blir oundviklig, men den sker först 1935. Kort 

därefter offentliggör Leenebröderna tillsammans med Henny Stok-Huyser den egna gruppens 

självständighet, först under namnet Rozekruisers Genootschap, året därpå ändras namnet till 

Orde der Manicheen, 1941 till Jacob-Boehme Genootschap och 1946 slutligen till Lectorium 

Rosicrucianum: Det gyllene Rosenkorsets Vishetsskola. Efter Z.W. Leenes förtidiga död 1938 

börjar Jan Leene och Henny Stok-Huyser, under pseudonymerna Jan van Rijckenborgh och 

Catharose de Petri, skriva böcker tillsammans som sammanfattar gruppens lära. (Rosenkorsets 

rop, 2002:73, Dietzfelbinger 2009:68) 

 Gruppens namnbyten under "byggnadsarbetet" är signifikanta. De kan läsas som en 

rekapitulering av de historiska källor till auktoritet som utprövades som bärande element i 

preciseringen av den avknoppade rörelsens särart. Den emiska historiografin anger att 

sökandet kulminerar det betydelsefulla året 1945, då det sensationella fyndet av gnostiska 

texter gjordes i Nag Hammadi, varefter "Begreppet 'gnosis' får en betydelsefull plats i de läror 

som van Rijckenborgh sprider." (Rosenkorsets rop, 2002:81) Som följande översikt kommer 

att visa, ingår emellertid flera varianter av historisk gnosis i de källor till auktoritet som 

Haarlemgruppen vid det laget har utprövat.  

 Den huvudsakliga traditionella auktoriteten för LR är de rosenkreutziska narrativen 

från 1600-talet, vilka förutom sitt esoteriskt kristna idéinnehåll även tillhandahåller en 

suggestiv legend om den mystifierade sammanslutningens upplysta grundare Kristian 

Rosenkors (på tyska: Christian Rosencreutz) eller CRC. Legenden om rosenkreutzarna 

uppkom 1614–1616 då några anonymt utgivna manifest samt en fantastisk allegorisk roman 

lät påskina att ett hemligt sällskap av protestantiska reformatorer med kunskaper i medicin, 

alkemi och andlig vetenskap hade instiftats. Ryktet vederlades aldrig men inspirerade 
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esoteriker till att i slutet av århundradet stifta mer eller mindre uttalat rosenkreutziska 

initiationssällskap. Nya sådana sällskap uppstod ända in på 1900-talet, då oberoende 

forskning som ifrågasatte det ursprungliga sällskapets historiska autenticitet fick (större) 

genomslag.  

 Inte sällan drog de nybildade sällskapen fördel av en efterkonstruerad idé om en 

personligt men i hemlighet överförd kunskap från invigd till invigd ända från Kristian 

Rosenkors fram till idag. (Sutcliffe 2013:426) Ett anspråk på genuin härstamning kunde 

innebära en konkurrensfördel. Detta gällde inte minst i den uppsjö av ordenssällskap som 

utvecklades kring Hermetic Order of the Golden Dawn och Teosofiska Samfundet 

decennierna kring sekelskiftet. En av huvudschismerna i denna miljö handlade om huruvida 

den etablerade teosofin var förenlig med spekulativa kristna inslag. Schismen utmynnade i en 

rosenkreutzisk utbrytargrupp från Teosofiska Samfundet under Rudolf Steiners ledning. Med 

en lära som han sedermera kom att göra världskänd under namnet antroposofi, populariserade 

Steiner en inriktning som blandade teosofi, magiska / imaginativa tekniker och kristen 

esoterism. (van Egmond 1998:332–341) Även om exklusivistiska anspråk formuleras av LR 

framledes, är det denna kristna teosofiska inriktning som LR, via Rosicrucian Fellowships 

förmedling, på avgörande sätt personifierar. 

 Sutcliffe återger hur det tidiga 1900-talets rosenkreutziska grupper vanligen 

anammade antingen en radikal eller en kvalificerad strategi för att göra anspråk på en "dold 

överföring" av kunskap. (Sutcliffe 2013:426) Med radikal menar Sutcliffe höga men ej 

verifierbara anspråk på den egna rörelsens historiska förbindelse med och insyn i "den 

ursprungliga" rosenkreutzrörelsen. Med kvalificerad menar han en mer genomtänkt 

rationalisering av en sådan förbindelse och insyn. Mitt intryck är att LR:s anspråk på 

förvaltarskap av denna tradition är förhållandevis kvalificerat. Det främsta skälet för den 

bedömningen är att de aldrig blir exklusivt beroende av de rosenkreutziska fiktionerna för att 

legitimera sig. Under LR:s "karismatiska" skede hävdar van Rijckenborgh visserligen 

kännedom om att Kristian Rosenkors var en historiskt och biografiskt verklig person och att 

"we know people who were his contemporaries, who saw him and lived quite close to him". 

(Dietzfelbinger 2009:97) Det är ett radikalt anspråk, men om det har bistått LR att göra sig 

gällande under detta skede är svårt att avgöra. Det låter sig inte utläsas av skrifterna, i vilka 

CRC i regel diskuteras som en symbol för andlig omvandling. 

 I Rosenkorsets rop (2002:77–78) citeras ett stycke ur van Rijckenborghs förord till en 

nyutgåva av Fama Fraternitatis (1614), skrivet 1939. Detta stycke håller utan tvivel måttet 

för en mer kvalificerad framtoning:  

 

Vi lämnar dock den historiska forskningen för vad den är, och vill tala om en 'människa'. Låt oss 

anta att det nu lever en människa som heter C.R.C. Att vi alla känner honom, att vi iakttar hans 
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kämpande. Jag framkallar således inför er en människa, en fantasi, och tillsammans besjälar vi 

denna mytiska gestalt, tills den börjar leva inför oss. 
 

Dietzfelbinger intar drygt ett halvt decennium senare en liknande kvalificerad orientering, då 

han återger van Rijckenborghs radikala uttalande utan något ställningstagande för eller emot. 

Han framhåller istället gestaltens symboliska natur och dess tillgänglighet för envar såsom 

både ett inre tillstånd och ett yttre tidsbundet "atmosfäriskt andefält", eller figurligt: den 

andliga potentialens slutna rosenknopp på materiens kors. (Dietzfelbinger 2009:88–94)  

 Några demonstrativa hänvisningar till en aktad rosenkreutzisk stamtavla görs alltså 

inte, däremot används Kristian Rosenkors, nu som då, för att framställa den esoteriska 

kristendom som LR företräder som rättmätig. CRC skall nämligen i första hand förstås som en 

symbol för den mänskliga transfigurationen i alla traditioner. Han är en kristlig 

förnyelseimpuls som fått namn av sin specifika manifestation i personen Jesus och en formel 

för den esoteriska kristendomen såsom väsen i alla religioners kärna. (ibid.: 92–94) Den som 

hör "Gnosis rop" behöver ej öda tid på att eftersöka autentiska data om Rosenkorsets 

brödraskap. (van Rijckenborgh, de Petri 1980:179–180) 

 I den sorts konfrontationer av emisk historiografi med sekulär forskning som är 

typiska i modern tid, behöver LR i detta fall knappast revidera eller försvara tidigare radikala 

anspråk. LR kan relativt friktionsfritt inta en flexibel position och retirera från icke-

verifierbara anspråk till ett försvar för sina universalistiska anspråk, vanligen sammanfattade 

som "Den Universella Doktrinen".7 Enligt Dietzfelbinger utsätts Andeskolans Universella 

Doktrin för anklagelsen att den är "artificially assembled from all possible elements of 

different origin, that it is lacking in originality, and that it actually only lives from the 

experiences of others". Dietzfelbinger är avgjort bekymrad över att LR:s anspråk ska 

förväxlas med ekumeniska strävanden, akademisk komparativism och i synnerhet synkretism. 

Därför understryker han tydligt att den universella doktrinen utvecklas utifrån djupa, 

autentiska personliga erfarenheter, eller närmare bestämt: stiftarnas erfarenheter, som kan bli 

anhängarnas erfarenheter. (Dietzfelbinger 2009:117–118) 

 Det finns ytterligare en bakgrund till LR:s djupa misstro mot synkretism, som 

Dietzfelbinger inte nämner. 1956 förutspådde van Rijckenborgh i boken Demasqué att ett 

internationellt sällskap, bestående av såväl döda som levande, under skenet av synkretistisk-

ekumeniska ambitioner skulle komma att påtvinga mänskligheten en regim av teokratisk 

fascism genom att iscensätta Kristi återkomst i ett utarbetat mediaspektakel. Enligt Imbs har 

LR ägnat ett flertal artiklar och konferenser åt denna konspirationsteori, "which the bulk of 

                                                           

7 Begreppet "Den Universella doktrinen" är troligen övertaget från Blavatsky, som med sin theosophia 

perennis, eller ”universella” hemliga doktrin, menar ”den enhetliga källan till alla stora världsreligioner”. 

(van Egmond 1998:315) 
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the members of the movement endorse". (Imbs 2001) 

 För att återgå till den personliga erfarenheten, utgör en betoning av denna ett av de 

drag som Sutcliffe framhäver som specifikt modernt i de senare rosenkreutzarnas attityd. Han 

menar att CRC ska förstås som en personifikation av den sentida vishetssökaren som 

konfronteras med en mångfald av oliktänkande källor. CRC står alltså som modell för 

"sökaren" i den kultiska miljön8, fungerar som prototyp för en attityd av "epistemologisk 

individualism" och förkroppsligar till och med, om det marknadsekonomiska perspektivet 

poängteras, en "funktionell anpassning till den moderna konsumtionens villkor." Med CRC 

får ("köper") anhängaren en modell för den egna erfarenheten. (Sutcliffe 2013:428) 

 Den kristet universalistiska tendensen hittas även i nästa utprövade källa till auktoritet, 

manikeismen. Denna nu utdöda världsreligion hade som bekant en "religionsblandad" 

karaktär med markant framträdande gnostiska, kristna och dualistiska drag. Det ordas inte 

mycket om manikeism i de skrifter av LR som jag har läst.9 För att utreda manikeismens 

eventuella attraktionskraft på LR kan i stället den akademiska forskningen konsulteras. 

Experten på gnosticism och tidig kristendom Johannes van Oort, har i sin artikel 

”Manichaeism: Its Sources and Influences on Western Christianity” (van Oort 1998) angett 

följande element i manikeismen, vilka åtminstone översiktligt skulle kunna beskriva LR:s 

egen dualism, gnostiska kristendom respektive gnosticism. I tur och ordning: 

 Den manikeiska dualismen: lär ut att tillvaron är en oreda av gott och ont, död och liv, 

ljus och mörker, och att renhet kan uppnås endast genom vetskap om hur dessa storheter hålls 

isär. En sådan vetskap eller specialkunskap innebär en typ av en inre uppenbarelse, som 

uttryckligen kallas gnosis. (ibid.:42) Med tanke på att gnosis i flera andra rörelser och 

sammanhang betonas i sin aspekt av outsäglig helhetsupplevelse, är det anmärkningsvärt att 

denna manikeiska variant av gnosis ger ett visst företräde åt dugliga expertomdömen 

angående redan bekanta polariteter. Det finns anledning att återkomma till denna 

gnosisförståelse, som tycks mig vara en adekvat referens när det gäller LR:s renhetssträvan, 

vilken framhävs i deras polemiska och apologetiska diskurser. 

 Manikeismens "gnostiska kristendom": har en "Ljusets Jesus" som uppfattas som en 

"emanation av det Gudomliga Nous" (eller Intuition, Insikt, Gnosis). (ibid. s.44) En sådan 

emanation proklameras i evolutionistisk utformning av Rudolf Steiner, under beteckningen 

Kristusimpuls, vilken vi också får anledning att återkomma till. 

 Den manikeiska gnosticismen, förtäljer bland annat myten om hur Nous räddar psychè, 

                                                           

8 Kultisk miljö: term myntad av Colin Campbell; en undergroundsfär bestående av personer som anammar 

vissa nyreligiösa idéer utan att fördenskull uttrycka dem i organiserade former, se t ex Hammer 2004:27–29. 

 

9 I van Rijckenborgh 1979:237 likställs Mani med Jesus. Båda framhävs som verksamma för en religiös 

utveckling, vilken ej stod i kyrkans tjänst och ”som i inget enda avseende kunde förklaras ur dialektiken”. 
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som är den gudomliga livsgnistan i människan. Denna "makromyt", motsvaras av profeten 

Manis möte med sin syzygos (himmelska tvilling eller transcendenta själv). Den enskilda 

anhängaren av manikeismen lär genom denna förebild ha givits tillfälle att uppleva 

mötet/räddningen på det mikrokosmiska planet. (ibid.:46) Detta element återfinns i den post-

teosofiska miljön, då ett möte med det högre självet genom magiska eller imaginativa tekniker 

utgör ett centralt åtagande i åtskilliga av dess esoteriska skolor. LR motsätter sig magiska 

tekniker i de flesta syften, med ett väsentligt undantag. De företräder en "kristlig" bildmagi 

eller bildkontemplativ teknik. Denna innebär att Jesus är den "Gudsbild" som finns latent i 

människan, en "andegnistatom", vars aktivering konstruerar en ny personlighet. 

(Dietzfelbinger 2009:114) Människans situation, efter att tidigare ha varit fullständigt ett med 

Gud, är idag att vara "en Guds bildbärare", representera Gud i sig. (van Rijckenborgh 

1979:140) 

 Manikeismen i sig kan inte gärna fattas som en gångbar källa till nyreligiös auktoritet, 

då den förmodligen var obekant för de flesta. Vissa drag i den kan emellertid ha kompletterat 

de rosenkreutziska narrativen och målat upp en framgångsrik historisk förebild för en gnostisk 

eller för-ortodox världsreligion. Trots att manikeismen står främmande för atmosfären i de 

ursprungliga rosenkreutziska manifesten har den så att säga bestått provet som 

inspirationskälla. Varför? van Oort påpekar att de gnostiska inslagen i manikeismen, 

exempelvis den psalmiska fromheten, förmedlades (via den från manikeismen konverterade 

kyrkofadern Augustinus) till den ortodoxa kristendomen och vidare in i den västerländska 

kulturen, varefter källorna glömdes. (van Oort 1998:46–47) För en "nymanikeisk" orden 

borde dylika spår av manikeisk gnosis implicera en kongenial historisk form för den sorts 

"glömda kunskap" som esoteriska rörelser gärna hänvisar till. Sådana lämningar, vare sig de 

är empiriskt påvisbara eller förmodade, kan rimligtvis avkodas i termer av idealet om en 

kristen universalism upphöjd till kommande världsreligion. En sådan vision närdes i LR:s 

"post-teosofiska" härstamningslinje, i synnerhet av Heindel, och förekommer förstås mer 

allmänt i det esoteriska missnöjet med den kristna ortodoxin. 

 Senare upparbetar LR en likartad, men desto mer uttalad idealisering av katarerna, en 

gruppbenämning på ett flertal dualistiska sekter som uppkom i Europa på slutet av 1000-talet 

och förintades av katolska kyrkan i slutet av 1200-talet. LR igenkänner katarerna som en 

medeltida utgrening av gnosticism och manikeism och "det sista andliga samfundet i Europa 

som hade en internationell organisation". (Dietzfelbinger 2009:100) Långt ifrån alla forskare 

har funnit skäl för att klassificera katarismen som gnostisk, bland annat eftersom den var en 

sakramental typ av kristendom som helt saknade betoning av gnosis som frälsande kunskap. 

van den Broek (1998:88, 93) menar emellertid att katarismen kan kallas gnostisk i en 

fenomenologisk bemärkelse, på grundval av en orubblig dualism, en doktrin om två världar; 
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en gudomlig och en naturlig, den senare skapad av en ond demiurg, samt själens inlåsthet i 

kroppen. Det är också dessa drag som utgör grunden för LR:s identitet som nykatarisk grupp. 

(Dietzfelbinger 2009:104–106) Som Introvigne påpekar utgör denna identitet till formen ett 

legitimitetsanspråk, vilket dock sällan förs fram i förgrunden. Sedan 1948 utväxlar LR 

ömsesidiga legitimitetsbetygelser med nykatarismens patriark Antonin Gadal och hans 

rörelse, och det är möjligt att, som Introvigne föreslår, "apply to the LR several conclusions 

that recent scholarship applies to the medieval Cathar movement". (Introvigne 1997, 1998:3)  

 En av mina frågeställningar är: vilka sammanhang förekommer begreppet gnosis i? 

Ovanstående analys borde visa att LR utför en sorts identitetssökande sondering av de 

historiska sammanhang där begreppet gnosis förekommer. Hur skall dessa utprövade 

förbindelser förstås? Med Lewis går det att tala om den för ”revitaliseringsrörelser” vanliga 

legitimeringsstrategin att åkalla en bild av grupper eller rörelser som är avlägsna i tiden eller 

rummet och vars existens förefaller stärka den egna rörelsens anspråk. (Lewis 2003:151) Här 

rör det sig emellertid om en rörelse i tillblivelse, som prövar en serie av sådana bilder men 

inte låter sig inkapslas av någon av dem, knappast ens av katarismen. Något i denna frihet blir 

bestående då LR så småningom bildas. Med bibehållen självständighet kan de till exempel 

förankra sig i frimurarna, som är en samtida och empiriskt verifierbar organisation, och 

manifestera en "epistemologisk individualism" (Sutcliffes term) i form av ett "självfrimureri" 

(van Rijckenborghs term). Terminologin och symbolismen från frimureriet sätts i arbete för 

den egna saken utan anspråk på medlemskap i eller representation av någon 

frimurarorganisation. (Sutcliffe 2013:428, van Rijckenborgh 1980:165)  

 Det kan eventuellt sägas att LR förhärligar moderna tendenser som synkretism och 

individualism genom att ge dem en rosenkreutzisk klädnad. Samt att de gjuter nytt liv i 

modern kristen universalism och dualism med en gnostisk-manikeisk främmande mystik 

(medräknade de paulinska och katariska varianterna). Men något fattas i den ekvationen. 

Introvigne kommer något på spåren då han noterar LR:s ovilja mot att vara moderna och deras 

oförmögenhet att vara helt förmoderna. Med reservation mot termens halhet föreslår han att 

LR:s relativa framgång på något sätt kan ha att göra med ett postmodernt klimat, där moderna 

kärnvärden står på tillbakagång och förmoderna rörelser kan titta fram: "The LR is 

postmodern in the sense that it criticises rationalism and modernity, yet does not promote a 

return to premodern values nor does it regard premodernity as a whole as a golden age." 

(Introvigne 1997, 1998:5) 

 Han drar emellertid slutsatsen att LR befinner sig på synnerligen långt avstånd från en 

postmodern anda, eftersom de "affirms its gnosis as an absolute and universal truth". (ibid.) 

Slutsatsen är enligt min mening rimlig, med ett tillrättaläggande: åtskilligt i LR:s skrifter tyder 

på att de egentligen inte förkunnar en absolut abstrakt dualism av typen ont–gott osv utan en 
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dynamisk eller konkret dualism, där den bortre polen förblir radikalt annan och outsäglig och 

den hitre polen innebär ett potentiallt förkroppsligande av den förra. Som Dietzfelbinger 

påpekade tidigare vilar LR:s Universella Doktrin inte på en filosofisk idé utan på de 

personliga erfarenheternas "levande verklighet". Följande uttalande av van Rijckenborgh ger 

exakt besked om en sådan erfarenhets prioritet: 

 "Den som studerar Rosenkorsets mysterier kommer att förstå, att vi inte gör anspråk på 

att vilja överbringa ett absolut Gudsbegrepp. Vi vittnar bara om "Gud, uppenbarad i köttet", 

det vill säga om de Gudskrafter, om den gudomliga Beröring, som vi kan närma oss nerifrån-

och-upp." (van Rijckenborgh 1979:22) 

 Som vi skall se är detta nerifrån-och-upp, eller den vertikala anknytningen, dels ett 

gnostiskt-kristet strålningsfält, dels en kroppslig och social erfarenhet. 

 

2.1.2 Den vertikala anknytningen: klärvoajans och hemliga mästare 

 

I begynnelsefasen tycks LR ha intagit en prövande sedan allt mer kraftmätande hållning 

gentemot teosofin och de äldre post-teosofiska syskonrörelserna. Denna process har 

införlivats som en serie självdefinierande element i LR:s historieskrivning. I vad som kan 

kallas ett narrativ om rivalitet tilldelas auktoriteterna på andeskådarfältet, H.P. Blavatsky 

(1831–1891), Rudolf Steiner (1861–1925) och Max Heindel både lovord och klander, något 

jag skall titta närmare på här och i nästa kapitel. Trion ges kollektivt beröm av den sentide 

Dietzfelbinger för den betydande pionjärinsatsen att ha "broken through the hard crust of 

materialism and re-enlivened traditional spiritual paths" (Dietzfelbinger 2009:65). Beroendet 

av föregångarna sträcker sig dock betydligt längre än till deras enighet om att "övervinna den 

samtida materialismen". (Hammer 2001:198) Övertaget gods från föregångarnas 

”andeforskning” (för att använda Steiners term) etablerar ett fundament i LR:s egen lära, som 

med vissa avgörande modifikationer har blivit bestående. Det är en sorts kultisk allmänning, 

en barock förrådskammare av motkulturella idéer, visionära kartografier och numerologiskt 

motiverade sambandsutredningar. I föreliggande perspektiv, som fokuserar övertagna sätt att 

hävda auktoritet, identitetsskapande innovationer och utprövning av gångbara idéer, ter sig 

mycket av detta idégods överflödigt. Det kan antas att det har assimilerats av helt andra skäl 

än vad som anges i det mytografiska narrativet: att stiftarna genomsökte den religiösa 

samtiden på jakt efter idéer som var sanna emedan de uttryckte deras redan personliga 

erfarenheter. 

 Erkännandet av Blavatsky, Steiner och Heindel skall ses mot bakgrund av att van 

Rijckenborgh och de Petri övertar dessa etablerade andeforskares metoder och därför inte 



17 
 

gärna kan kasta sten i glashus. Det är karakteristiskt att metoderna sällan beskrivs närmare. 

Klärvoajans och visionära undersökningar var godtagbara kunskapskällor i den kultiska 

miljöns världsbild och dessa karismatiska ledare sågs som andliga pionjärer som försåg sina 

mindre införstådda anhängare med information. Religiösa innovationer, nyheter från 

andevärlden och profetiska uppenbarelser ingick i det uppenbarande uppdraget. Bristen på 

information om vilken metod som används har inte ansetts misskrediterande. Dessa metoders 

värde tycks ligga i att de möjliggör att häpnadsväckande eller overifierbara påståenden om 

människan, kosmos och okända makrohistoriska omständigheter kan presenteras och godtas 

som fakta. Den bemyndigade bara säger, eller bara vet, som om själva det slående i denna typ 

av påståenden bevisar metodens tillförlitlighet, eller att ett vidare omfång av verkligheten har 

öppnat sig för personen ifråga.10  

 Ett av klärvoajansens ändamål är profetiskt. Lewis poängterar att profeter inte enbart 

förlitar sig på karisma som källa till auktoritet, de planterar även sina visioner "in the fertile 

fields of pre-existing religious ideas, an approach that allows their new teachings to appear 

plausible to potential recruits". (Lewis 2003:18) Denna operation flyttar över en del av 

valideringsansvaret från profeten själv till den religiösa allmäningen. Om nya visioner 

uppfattas som hemhöriga i en sådan allmänning kan till och med extremt okonventionella 

inslag i en lära accepteras som "plausibla", menar Lewis, eller med andra ord: de förefaller 

legitima för lärans anhängare. Det kan iakttas att den teosofiska miljöns "bördiga fält av 

religiösa idéer" bistår LR att kultivera sina unika anspråk på religiösa innovationer. En av 

dessa innovationer skall granskas här, LR:s kristocentristiska omarbetning av den tidigare 

mycket beprövade idén om hemliga mästare. 

 Lanseringen av ett begrepp om gnosis som sätter Kristus i centrum är inte mer radikal 

än att LR kan dra fördel av en redan inarbetad och så att säga normaliserad föreställning om 

teosofiska ledares privilegierade inblick i andevärlden. Därför behöver också brotten med det 

gamla eller skillnaderna mot de konkurrerande grupperna framhållas (Både Blavatsky och 

Steiner använde begreppet gnosis, även om det kanske inte var lika centralt för dem som det 

blev för LR). Dietzfelbinger bedyrar i det ärendet att LR aldrig eftersökte några band vare sig 

med "de döda" i andevärlden, eller med den sorts sägenartade men föregivet levande mästare 

från Orienten som från 1880-talet fortlöpande skall ha kommunicerat med Blavatsky. 

(Dietzfelbinger 2009:66) 

 I gengäld etablerade LR ett band mellan människans "andliga princip" och vad de 

kallar (bland många andra namn) Livets brödraskap. "This bond exists in a completely 

                                                           

10 Immuniteten mot kontrollmetoder betyder emellertid inte att visionära kunskapsanspråk inte motiveras. 

Steiner utformade en epistemologi som tillät honom att hävda att andevetenskap och empiriska vetenskaper 

”kompletterar” varandra”. Se Hammer 2001:225–227. 
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different manner in the super-nature and is totally inaccessible to the personal consciousness 

of the known being of this side and the beyond". (ibid.:66) Inslaget av radikal annanhet gör 

onekligen definitionen av Brödraskapet en aning konturlös. Trots detta fungerar anknytningen 

som en legitimering av den egna rörelsen, vilket framgår av deras förekomst i det 

mytografiska tillkomstnarrativ som refererades tidigare. Brödraskapets funktion är densamma 

som Max Heindels Elder Brothers; ett hemligt sällskap av äldre rosenkreutziska mentorer som 

bakom kulisserna vägleder mänsklighetens utveckling och ger bemärkta esoteriker mandat att 

starta nya organisationer.11 Idén om ett förbund av hemliga mästare kan enligt vissa härledas 

till Karl von Eckhartshausens ”Secret Chiefs”, vilka enligt Lewis upptogs av Golden Dawn 

och kodifierades i teosofin av Blavatsky, som Ascended Masters eller Great White 

Brotherhood, varifrån de passerade vidare in i New Age, till exempel i den scientistiska 

Heaven’s Gate-sektens variant av uråldriga utomjordiska astronauter. (Lewis 2003:126) En i 

detta sammanhang intressant variant av idén från tidigt 1920-tal är Alice Baileys lokalisering 

av högkvarteret för Shamballahs brödraskap, en utplacering som visar metafysisk snarare än 

geografisk precision; det låg i Gobiöknen, på "Den vita ön", i den eteriska materien, och i en 

"vidsträckt energisk fokalpunkt som sammanhålls av den planetariska Logos." (Hammer 

2001:102–103) 

 LR:s idé om hemliga mästare utgör ett hopplock av ovanstående influenser, men deras 

variant får en karakteristisk mystik-gnostisk prägel. Deras Brödraskap tycks delvis vara 

utformat efter Baileys ovan återgivna empiriskt icke-verifierbara modell, möjligen som en 

omorientering orsakad av att teosofiska anspråk på kunskapsöverföring från nu levande 

mästare hade ifrågasatts. Om radikalisering i detta sammanhang tas i betydelsen "to hold to 

what we might call the ‘historiography of the imagination’, enhancing invention but risking 

diminishing demographic returns by eschewing the ‘reality principle’, tar LR Baileys 

radikalisering ett steg vidare. (Sutcliffe 2013:439) Med LR:s Världsbrödraskap 

avförkroppsligas kunskapstraderingen, avlidna mästare inkluderas i deras led och figurliga 

beskrivningar blandas med konkreta; det är en andeskola, en Herrens Brud, en ecclesia, "en 

gnostisk levande kropp som innehåller alla de levande mysterierna", Pistis Sophia, en ark, ett 

himmelskt skepp. (van Rijckenborgh 1980:262–263) 

 Denna uppluckring av verklighetsprincipen är en reform för vilken Kristus ges 

förtjänsten. Den innebär i någon mån en demokratisering emedan ledarna ej längre besitter 

ensamrätt till Brödraskapets gunst. Men trots att brödraskapet är öppet för alla – "I Kristus är 

vägen till självauktoritet säkerställd för varje människa" – ansluter sig initianden till en 

hierarki av transcendentalt verksamma gudsarbetare, vilka graderas efter religiös erfarenhet. 

                                                           

11 Se t ex Heindel 2012:113. 
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Brödraskapets åtagande har en andligt men knappast socialt revolutionär tendens. Denna 

"Kristus-Hierarki" anges nyligen ha bildats för att uppfylla Kristus krav på en ny magisk 

metod, som Brödraskapet har iordningställt. Det är en metod som alstrar ett horisontellt 

strålningsfält som omspänner hela världen och bokstavligen kommer att åstadkomma en 

revolutionär förändring av atmosfären. (van Rijckenborgh 1979:138) 

 I förra kapitlet undersöktes LR:s bemödanden att förankra gnosis i historiska 

sammanhang som manikeism, gnosticism och katarism. I detta kapitel ser vi hur begreppet 

förankras i kultiska samtidsformer vilka ej i sig tidigare behöver ha haft med gnosis att göra, 

som klärvoajans, magi, profetism. Dessutom kan en intressant dynamik mellan ett anspråk på 

hemlig kunskapsöverföring och ett mer derealiserat överföringsbegrepp iakttas. 

 

 

2.2 Kosmologin och polemiken 

 

Efter Blavatskys död 1891 började en selektiv appropriering av kristna element märkas av i 

den postteosofiska miljön. Därförinnan hade teosofin karakteriserats av en perennialistisk 

inriktning, som sökte religionens eviga kärna, helst lät sig inspireras av orientalisk visdom och 

följaktligen inte gav kristendomen en särställning framför andra exoteriska religioner. Den 

nytillkomna floran av spekulationer om Jesus, både som kosmisk princip och historisk person, 

kan enligt Hammer ha haft två möjliga orsaker. Dels hade Blavatsky personligen varit 

påtagligt negativt inställd till kristendomen, åtminstone i dess egenskap av organiserad 

religion och kulturell impuls, dels hade pågående sekularisering med lättnader i lagstiftningen 

sannolikt hunnit medföra större svängrum för kristen spekulation. Jesuslegenderna lanserades 

– eller, som i de fall då gnostiska källor nyttjades, återintroducerades – med olika syften och 

uttryckte olika idéer men förenades förstås av att de på avgörande sätt stod i konflikt med de 

bibliska legenderna och deras ortodoxa uttolkning. (Hammer 2001:141–142)  

 Missnöjet med ortodoxin medförde i detta skede en debatt om "den sanna 

kristendomen", där en av debattpunkterna var frågan om Jesus kunde lyftas fram som 

historisk företrädare för perennialismen. Vissa legender anspelar på en sådan idé, som då 

Jesus skildras som en guru som gör resor i Österlandet, som en esseisk konvertit eller som en 

initiand i de egyptiska mysterierna. Utmärkande för de rosenkreutzrörelser som berörs här – 

antroposofin, Rosicrucian Fellowship och LR – var att en underström av mystika, 

"antimaskulina" och erfarenhetscentrerade drag i kristendomen gavs en central plats i den 

teosofiska utvecklingsläran. Det begynnande 1900-talets rosenkreutzare lyfte fram tidigare 

former av kristen teosofi, som hade blandat alkemi, paracelsism och hermetism med 
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"höggermansk mystik", en blandning som ofta kom till uttryck i storslagna illustrerade 

tabeller över korrespondenser. (Versluis 1998:235, 219) 

 Den sannolikt mest inflytelserike av dessa teosofiska föregångare var Jakob Böhme 

(1575–1624), den teosofiske pionjären som, samtida med de rosenkreutziska mystifkatörerna, 

utvecklade en alkemisk-kosmisk Kristusprincip där Kristus död och återuppståndelse 

framställs mindre i termer av en historisk Jesusperson och mer som en princip i en flerfaldig 

cyklisk utvecklingsprocess, vilken äger rum i evigheten men likväl återspeglas överallt i tiden. 

(Weeks 2006:189–190) Det sentida rosenkreutziska intresset för den personliga Jesusgestalten 

betingades således av om den kunde kombineras med en Kristusprincip i Böhmes anda. Detta 

gäller åtminstone för Rudolf Steiner, vars väldiga mytografiska meddelelsebehov tillät honom 

att utveckla båda positionerna och att kombinera dem; dels talar Steiner om en prototypisk 

Jesus vars evangeliska biografi han menar bör avkodas som en initiationteknik för de antika 

mysterierna, dels skall "Kristusimpulsen" förstås som ett rent andevärldsligt inflytande i 

mänsklighetens utvecklingsgång. Sammantaget är Kristusimpulsen i religiös mening en 

makrokosmisk händelse som har förvaltats i de därtill ägnade initiationssällskapens ecclesia. 

Steiner talar också om den ur en epistemologisk synvinkel som ett kognitivt förvärv som har 

möjliggjort att det lägre jaget kan falla ifrån och lämna plats för det sanna jaget. (Steiner 

1997:96, 99) 

 Steiners koncept ”Kristusimpuls” övertas av van Rijckenborgh, som anspelar på den 

under det astrologiska täcknamnet Vattumannenaspekten.12 Denna astrologiska rationalisering 

förefaller i efterhand ungefärlig eller provisorisk, vilket styrks av att begreppet senare har 

kompletterats med andra icke-mekanistiska modeller, som Jungs begrepp om synkronicitet 

och Sheldrakes morfogenetiska fält. Innebörden förblir ungefär densamma: en "kosmisk 

intention" som medför "medvetenhetsblivandets" historiska inträde på världsscenen i slutet av 

1800-talet. Möjligen har LR:s variant av impulsen en långsammare eller vågliknande 

kraftutveckling, för enligt Dietzfelbinger blev responsen märkbar i mitten eller slutet av 1800-

talet, ungefär samtidigt med det Teosofiska Samfundets internationella etablering. 

(Dietzfelbinger 2009:48–49)  

 För att återvända till narrativet om rivalitet, anmäler LR förstås även invändningar mot 

Steiner. I sin skildring av det sanna jagets framträdande röjer Steiner en sorts monistiskt 

världstillvända tendenser, vilka LR avvisar utifrån en dualistisk hållning som kräver en skarp 

åtskillnad av det andliga från såväl materien som sinnena och själslivet. Steiner anses inte gå i 

land med att tydligt separera den rena andevärlden från de översinnliga högre världarna, vilka 

enligt LR består av subtil materia mättad av fördärvligt självuppehållande krafter. Följden 

                                                           
12   Eftersom begreppet syftar på Kristi ankomst är innebörden, trots en del likheter, ej identisk med New Age-

idén om Vattumannens tidsålder. För Age of Aquarius i esoterisk mytografi i allmänhet, se Hammer 2001:28. 
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härav blir att det sanna självet och det personliga jaget riskerar att beblandas. De andliga 

övningar och utlovade förmågor som Steiners gnosis erbjuder, och som han lägger fram i Hur 

uppnår man kunskap om de högre världarna, löper då fara att tillgodogöras av "fel" jag. 

Således förleder Steiner enligt LR läsaren att tro att enbart ett lägre jag behöver åsidosättas. 

Det förbises att ett högre "översinnligt" jag, som fungerar lika självuppehållande som 

driftsjaget, har ett motsvarande behov av att undanröjas. (ibid.:49) 

 Om denna (icke ömsesidiga, eftersom Steiner dog 1925) oenighet med Steiner inte 

fattas som en legitimeringsstrategi, blir det svårt att inse varför LR gör så stor sak av den. 

LR:s polemiska poäng kan visserligen betraktas som ett rent teologiskt argument: det 

gudomliga yttrar sig på det här viset, inte på det där viset. Å andra sidan ger 

meningsskiljaktigheten LR tillfälle att så att säga "spela ut det gnostiska kortet". Genom att 

insistera på en åtskillnad av personlighetens ockulta strävanden från den ”tranfigurativistiska” 

processen – det förra betyder här: imitera Kristus, men falla offer för reflektionssfären – tycks 

LR ta parti för de tidiga gnostikernas övertygelse att det högsta goda är "ofattbart" för nous 

eller det mänskliga medvetandet. (van Rijckenborgh, de Petri 1980:135) Steiners uppfattning i 

frågan uttrycker i så fall samstämmighet med hermetikernas position, (som dessa f ö delade 

med somliga tidigkristna teologer) vilka såg nous som "ett användbart, om än imperfekt 

instrument för Gudskunskap". (van den Broek 1998:7) Om denna analys är riktig 

åstadkommer LR:s polemiska utspel en återupprepning på den post-teosofiska scenen av en 

under antiken förekommande skiljaktighet mellan kristen och hermetisk gnosticism. 

 Dietzfelbingers tonläge här kan dessutom påstås vara varnande eller alarmistiskt. LR:s 

transfigurativistiska väg, menar han, likviderar såväl elevens lägre som högre jag, vilket 

förhindrar att det högre jaget snärjs av religiösa exploatörer. (Dietzfelbinger 2009:231) Frågan 

om vem eller vilka som är exploatörer blir hängande i luften, men argumentet mot Steiner är i 

stort sett detsamma som det van Rijckenborgh och de Petri annars använder mot 

"naturreligionen".13 Kristusimpulsens rätta funktion innebär enligt LR upplösningen av båda 

de självuppehållande systemen, ett engagemang som förbereder framväxten av en radikalt 

annan enhet, "människans inre Kristus". Med åberopandet av de två personlighetssystemen 

gör LR anspråk på den diskriminerande typ av "manikeisk gnosis" (skilja på gott och ont, ljus 

och mörker osv) som tidigare har omnämnts. En sådan gnosis, eller användning av gnosis, blir 

i så fall iögonfallande i en polemisk diskurs. 

 Steiners inflytande på LR får dock inte underskattas. Inte minst då hans kristna 

esoteriska lära är synnerligen betydelsefull för grundaren av The Rosicrucian fellowship, Max 

                                                           

13 Argumentet går ut på att naturreligion, vare sig den är ockult eller mystikt inklinerad, projicerar en reviderad 

version av sig själv i framtiden med hjälp av en religiös, ockult eller humanistisk prototyp, som Gud, Jesus, 

Buddha. Således är naturreligonernas strävan ”animalistiskt självuppehållande”, vare sig förlossningen 

föreställs som en subtil nåd eller en guidad evolutionsprocess. (van Rijckenborgh, de Petri. 1980:70) 
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Heindel, som tillägnade honom det esoteriska mastodontverket The Rosicrucian Cosmo-

Conception (1909). I detta brokiga arbete, som förkunnar själavandring, "karmisk" 

konsekvensetik, vegetarianism, och som anammar den teosofiska historiografin om "rotraser", 

hittade bröderna Leene framför allt en kosmologi som "närde det andemedvetande som 

behövde utvecklas 1924". (ibid.:2009:64) 

 De flesta av LR:s extrema eller svårfattliga idéer klargörs något om de förstås mot 

bakgrund av huvuddragen i den kosmologi som utvecklades, med snöbollseffekt, av 

Blavatsky, Steiner och slutligen av Heindel. Den heindelska kosmologin utmärks av 

omfattande perioder av involution och evolution vilka avlöser varandra cykliskt. Heindel 

fattar involution som den existensperiod som ägnas åt skapandet av en serie kroppar genom 

vilka anden materialiseras och människan slutligen ernår självmedvetande. Involution kan 

också förstås som en process av kristallisering då anden stegvis "involverar" sig i ”vehiklar” 

av allt grövre material. Med förvärvet av självmedvetande når involutionen sin lägsta punkt, 

eller "materialitetens nadir", vilket beskriver människans nuvarande belägenhet. I detta 

prekära läge hotas människan såsom andevarelse av att materialiseras bortom all räddning. 

Den efterföljande existensperioden, under vilken den individuella människan utvecklar 

självmedvetandet till gudomligt medvetande, kallar Heindel evolution. (Heindel 2012:128, 

135, 185) 

 Ett mer eller mindre uttalat inslag i denna post-teosofiska kosmologi är den gnostiskt-

nyplatonska emanationsteorin, enligt vilken människans andliga strävan består i att söka rätta 

till den inskränkning av det gudomliga som skall ha inträffat när världen och materien 

skapades.14 Heindel utvecklar såvitt jag kan utröna inget gnosisbegrepp. Emellertid 

kompletterar han involutionens och den kristusdrivna evolutionens latent verkande 

utvecklingsprinciper med en kraft som verkar manifest för individualiserad, mångförgrenad 

evolution. Geni (Genius), manifesterat som epigenesis, förser den evolverande individen med 

skapande originalitet, medvetande och fri vilja, åtminstone om astrologiskt gynnsamma 

betingelser och individuell karmisk mognad föreligger. Med hjälp av denna kreativa instinkt 

kan nya vehiklar byggas för det andeliv som gudsblivandet fordrar och de kan även begagnas 

i den fysiska världen. (Heindel 2012:380–382.) 

 Med termerna geni och epigenesis åsyftar Heindel sannolikt samma översinnliga 

organ, varmed Steiner menade att världen "sådan den är" skulle komma att förnimmas då 

högre inspiration, intuition och imagination hade utvecklats. (Steiner 1971) Båda tycks måna 

om att utforma sina begrepp med någon sorts scientistisk trovärdighet, psykologisk såväl som 

                                                           

14 Hammer om vad han kallar The Redemptive Narrative: "This U-shaped time-line might be attributed to the 

Neoplatonic (and possibly Gnostic) influence on the Esoteric Tradition in general and writers such as 

Blavatsky in particular." Hammer 2001:167. 
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naturvetenskaplig (utan att någon av dem fördenskull tillgodoser vetenskapliga krav). Detta 

gäller inte minst deras omarbetningar av den naturvetenskapliga utvecklingsläran, vilken 

insätts i en andevetenskaplig kontext.15  

 Även för LR är andevärlden “objektivt” förnimbar medelst ett perceptionsorgan som 

skiljer sig från den typ av medvetande som förblir knutet till sinnena. (Dietzfelbinger 

2009:44) van Rijckenborgh godtar emellertid inte den teosofiska (och post-teosofiska) idén att 

hela mänskligheten genomgår en spiralformig progression och sedan några århundraden 

tillbaka är "i färd med evolution, uppstigandet, förandligandet, befrielsen". Han avvisar 

bestämt alla teleologiska föreställningar om en ovillkorligt naturnödvändig "skola för 

mänskligheten", liksom idéerna om ett straff för en revolt eller en pilgrimsfärd i Guds plan. 

(van Rijckenborgh 1979:61, 65) Med sådana ställningstaganden intar LR en oförsonlig 

polemisk position i rosenkreutzarnas interna meningsutbyte; varken någon evolutionistisk 

genväg eller de initiatoriska sällskapens påskyndande procedurer bedöms vara möjliga. 

Följden härav är uppenbarligen att rosenkreutzismen i stort behöver rensas på ”negativa 

ockultistiska” tendenser och personer: 

 

Då vi år 1925 började vårt arbete, fann vi i världen en Rosenkorsrörelse, som endast hade namnet 

gemensamt med Rosenkorset. Över hela linjen tillämpades bara yoga-metoder, med alla följder 

detta hade. Rörelsen var fullsatt med negativa ockultister, som aldrig skulle kunna komma vidare, 

och som var mycket sjuka. Vidare ett stort antal "svart"-villiga, som trängde igenom överallt. Och 

till sist några seriösa, som ledda på fel spår sålde sin sanna födslorätt för en förment lycka.[---] 

Rosenkorset ska förstås i ordets "universella gnostiska innebörd", ej som yoga-skola eller romersk-

katolsk orden, och dess metod är modern "bara i praktisk mening" men i grunden desamma som 

katarernas, manikéernas och siddhas´. (van Rijckenborgh 1979:265–266) 
 

 

Att LR till skillnad från Steiner och Heindel inte formulerar sin transfigurationslära i 

evolutionistiska termer går snarast tillbaka på en annan influens på det kosmologiska 

tänkandet. För LR uppvisar den gudomliga världen en slags immunitet mot det nuvarande 

livsfältets dialektiska processer (dag–natt, liv–död, ljus–mörker, förnyelse–nedbrytning, ont–

gott osv). Idén uttrycker inte nödvändigtvis en statisk dualism, med två evigt separerade 

världar som hos manikéerna och katarerna. van Rijckenborgh stödjer sig också på Böhmes 

cykliska kosmologi: "God made a self-contained totality of this field of existence, in which all 

fallen humanity must emerge, bloom and decay in rotation until the dawn of the day of self-

liberation." (van Rijckenborgh 1957:94–95) Med Böhmes cyklicitet kan en skillnad friläggas 

mellan två typer av esoteriska betraktelsesätt, som ådagalägger en förmodern respektive en 

modern målsättning. LR:s böhmeinfluerade förståelse av individuell frigörelse stödjer sig inte 

på idén om progressiv förändring över ett tidsförlopp som den senare teosofins, Steiners och 

                                                           

15 För en diskussion av hur Steiners scientistiska auktoritet bygger på hans personliga religiösa erfarenhet, se 

Hammer 2001:339–340. 
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Heindels evolutionism. Som Hanegraaff har påpekat menade Böhme att hans sjufaldiga 

skapelseprocess försiggick utanför tiden. Det betyder att en förvandling i Böhmes mening – 

en process som leder till en högre nivå – inte kan tolkas i "temporalistiska" termer, vilket 

faller sig naturligt för den moderna åskådningen. Med den temporala förståelsen reduceras 

nämligen förvandlingens idé till enbart en av dess manifestationer, den i tiden. Hanegraaff 

lyfter fram denna svårbegripliga idé – Böhmes alkemiska förvandlingsprocess utanför tiden – 

med anledning av att den illustrerar en skillnad mellan moderna utvecklingsidéer (i hans 

resonemang: specifikt inom romantiken) och äldre esoteriska idéer om andliga 

förvandlingsprocesser, vilka förekommer inom alkemin men i regel går den moderna läsaren 

förbi. (Hanegraaff 1998:261–262)  

 Den slutna cirkulerande världen av stridigheter är ej helt skild från processen i 

evigheten. Det är gnosisbegreppet som gör denna dualism "dynamisk". Förstås gnosis rätt, 

och specifikt dess aspekt av strålningsfält, undanröjs enligt Dietzfelbinger klichén om 

dualisten som en isolerad människa i exil som förhåller sig till "en gud som förkroppsligar en 

tänkbar men oföreställbar perfektion". Dietzfelbinger vill förmedla bilden av att den andliga 

människan medvetet låter sig inbäddas "i den andevärld varifrån hon ursprungligen kommer, i 

vilken hon lever, och om vilken hon återigen blir medveten". Gnosis strålningsfält tillåter så 

människan att utvecklas eller födas "i evigheten" som också inbegriper kosmos och Gud. Hur 

föreställs och beskrivs en sådan process? Det kan iakttas att ett organismiskt bildspråk 

upprepade gånger mobiliseras, som i en hänvisning till Joh 15:1: "Förhållandet mellan den 

andliga människan och andevärlden är analogt med förhållandet mellan tanke till tänkande, 

eller cellen till organismen, eller som Bibeln uttrycker det, grenen till stammen".16 

(Dietzfelbinger 2009:221) 

 Två ytterligare process-metaforer kan illustrera detta svårförklarliga, men viktiga 

tema. Den första är ett referat av ett närapå gotiskt parti ur en nyårsreflektion av van 

Rijckenborgh och de Petri, som uttryckligen vill ingjuta "fear and trembling" hos sina 

konferensdeltagare, emedan endast sådana känslolägen enligt dem förmår inspirera 

människan till att frigöra sig från ett liv av cirkulär upprepning. 

 De liknar människans mikrokosmos vid en cell vars kärna, personligheten, förblir 

sammankedjad med alla andra mikrokosmer vilka som helhet bildar "den dialektiska 

världsordningens mångförkroppsligade monster", i vars hjärta "den blodröda spindeln vibrerar 

i sitt nät". Spindeln skall ses som denna världs natur, vilken befaller över vårt beteende och 

livnär oss "likt en sol i den dialektiska lipikan". (van Rijckenborgh, de Petri 1989:135) 

                                                           
16   Med ”organismiskt bildspråk” avses här ett utryckssätt som tenderar att framställa universum som en levande 

varelse med en dynamisk och intern rörelseprincip, ett uttryckssätt som finns inom såväl romantisk 

naturfilosofi som äldre esoteriska traditioner. Se t ex Hanegraaff 1998:256–258. 
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 Så föreställs den psykomateriella enklaven. Den andra organismiska metaforen, som 

suggererar tillväxt i en transcendental gnosisatmosfär, är mitt referat av det hortikulturella 

bildspråket i van Rijckenborghs extensiva explikation av Rosenkorsets symbolik. 

 Enligt van Rijckenborgh är urmänniskan ett oförstörbart bortglömt frö i förbränd jord, 

Bibelns senapskorn, vars mystika blomstring i hjärtat sammanfaller med "hjärtat" i 

personligheten. Personligheten är en förberedd eller förvärvad egenskapsstruktur och har ej i 

sig ett organiskt samband med rosen, den godtar den blommande rosen, som därmed fixeras 

vid korset (personligheten). När eleven har "fäst sin ros vid korset", det vill säga förbundit 

dialektiken med Gnosis, tiden med evigheten, kommer hen i egenskap av "rosenkorsare" i 

åtnjutning av det kosmiska Gnosis-stålningsfältet, som bildar en ny atmosfär och en "gnostisk 

sol" under vilken fröet gror, växer, frodas. (van Rijckenborgh 1992:237–238) 

 I Vattumannenaspekten (Steiners Kristusprincip) sammanförs flera betydelser av 

gnosis, huvudsakligen: en insyn i kosmos enhetliga process som griper tillbaka på alkemin, ett 

epistemologiskt förvärv och en ”manikeisk” typ av diskriminerande förmåga. 

 

 

2.3 Den kosmiska tvåenheten 

 

Om LR:s böcker genomsöks efter instruktioner för hur Gnosis uppnås uppstår snart 

frustration. Vore de manualer för bergsbestigning kunde de klandras för att innehålla många 

vybeskrivningar från toppen men betydligt färre partier om klättringsteknik. Introvigne 

förklarar bakgrunden:  

 

The LR rejects all occult practices with force. They render humans, it claims, victims of an illusion 

that they themselves have created. Jan van Rijckenborgh noted the importance of sexual magic in 

the esoteric milieu, but he severely condemned such practices. He claimed that in the context of 

the esoteric anatomy he had outlined they create the greatest dangers. (Introvigne 1997, 1998:4).  
 

Två iakttagelser bör tilläggas till förklaringen. Ett tomrum tycks ha uppstått då den nyss 

avknoppade rosenkreutzgruppen rensades på ockulta tekniker, ett tomrum som att döma av 

böckernas innehåll åtminstone delvis togs i anspråk av protestantisk fromhet och barska 

predikotonfall. Dessutom bevarades den ockultistiska symbolismen på många sätt intakt, det 

gäller till exempel den ockulta anatomin och den teosofiska adaptionen av chakrasystemet, 

trots att de därmed tillhörande praktikerna alltså inte utövas av LR. Den tillåtna magin (kallad 

kristlig, gnostisk) beskrivs vanligen i utomordentligt vaga ordalag, antagligen för att den är ett 

passivt förhållningssätt, kultiveringen av en attityd, en inre förberedelse. Följande exempel 

härpå är knappast ett undantag. Stilistiskt ger det ett egenartat blandintryck av ockultism och 
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kyrkbänkssittning, som ganska väl sammanfattar den beskrivna bakgrunden. 

 Referatet som följer är hämtat ur kapitlet "Den kosmiska tvåenheten" i Det moderna 

rosenkorsets elementära filosofi, där van Rijckenborgh presenterar en teori om omvänt 

proportionell polarisering av könen, vilken är tänkt att fungera som, om inte ett surrogat för 

tantrisk instruktion så en gnostisk samarbetsplan för Andeskolans heterosexuella par. van 

Rijckenborgh inleder sin framställning med utfästelsen att Rosenkorsarna "känner och 

bekänner jämställdheten mellan man och kvinna" och försäkrar att han för sin personliga del 

är väl medveten om jämställdhetsfrågans känsliga natur, till exempel när det gäller 

framförandet av synpunkter på det ortodoxa kravet på att kvinnor bör ha långt hår och täcka 

för huvudet när de är i kyrkan. Det framgår inte om detta krav var aktuellt i det sammanhang 

då texten skrevs. Den jämställdhet van Rijckenborgh har i åtanke placeras hur som helst på ett 

mer eller mindre metafysiskt plan. 

 Teorin om ”tvåenheten” kan härledas till den antika gnosticismens skapelseprocess 

genom könspolariserade eoner; det är en kosmogoni som beskriver en ursprunglig andeenhet 

som stegvis blir allt mer uppdelad ju längre ner längs verklighetsplanen vi fortskrider. Det 

högsta är ett, det lägsta (där vi är) är dialektiskt, motstridigt, polariserat. I det lägsta 

"degenererade tillståndet" präglas mäns och kvinnors förhållande till varandra mer eller 

mindre ofrånkomligt av antagonism. Nu säger sig van Rijckenborgh också lägga fram 

tvåenhetsteorin i polemik mot "vissa teosofiska och österländska lärors" förnekande av idén 

om könsdifferentiering i anden. 

 Därmed har han två ärenden, som vi behöver hålla isär. Det involutionistiska ärendet 

är att visa att tvåenhetens lägre ideal återspeglar en högre ordning. Härmed anknyter han 

sannolikt till valentinianismens idé om att äktenskapet i denna värld är en mystik bild av "det 

obesudlade äktenskapet", den andliga androgynen vars återskapande innebär att döden upphör 

och sex blir överflödigt.17 Det polemiska ärendet är att visa meningsmotståndarna att deras 

begrepp om andevärlden bygger på en förväxling av det lägre med det högre; att de förlägger 

den högsta enheten till ett alltför lågt verklighetsplan, ett "spegelsfäriskt" plan där människor 

bara inbillar sig att de upplever en upplöst könspolarisering, eller inbillar sig att de kommer 

att uppleva den. (van Rijckenborgh 1979:206–207) 

 Det kommer an på van Rijckenborgh att med gnostisk-manikeisk urskillningsförmåga 

utpeka den sanna andevärlden. Med risk för att resonemanget blir cirkulärt, fastslår han först 

att relationen mellan könen bör avspegla de skillnader som finns "i urtyperna, de andliga 

matriserna". Därpå avslöjar han att dessa förutvarande skillnader – en gnostisk motsvarighet 

                                                           

17 Se Mahé om detta tema i valentinianismen och i hermetismen, Mahé 1998:26,32. LR:s syn på sexualiteten är 

att den är en ”astral” företeelse som i LR-elevens fall står under gradvis avveckling. Ingen drastisk askes 

förordas, då avhållsamhet på ett alltför tidigt stadium skulle störa elevens ”eteriska” konstitution. För en 

diskussion om detta se Lamprecht 2004:281–283. 
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till tesen "genus skapar kön" om man så vill – i förstone uppenbaras, åtminstone för de 

människor som ej har direkt insyn i andevärlden, i fysiska realiteter som körtelsekretionen, 

blodet, hjärnans ämnesomsättningsprocess och så vidare. När skillnaderna väl har erfarits i 

köttet, kan deras förekomster skådas "hela vägen upp"; i själsgestalterna, i andegestalterna, i 

urtyperna och det kan även antas att de ingår "i de monadiska principerna och i Gudsplanen". 

(ibid.:207–208) 

 Gudsplanen innebär för könsrelationernas vidkommande att det äktenskapliga paret 

bör eftersträva att åter bli "Människan som invånare i Gudsordningen", eller "den mänskliga 

livsvågens uratom", vilken "ägde två känslor, två väsen, som i många avseenden var 

varandras spegelbilder". Härmed åsyftas den förexisterande andliga androgynen / 

hermafroditen, som har självskapande förmågor eller, som specialisten på hermetism och 

äldre orientaliska språk Jean-Pierre Mahé spekulerar i ”’Gnostic and Hermetic Ethics”: 

representerar ett "stadium av interioriserad sexualitet".18 (Mahé 1998:26) Tills vidare, menar 

van Rijckenborgh, behöver fördenskull könens komplementaritet utnyttjas på bästa sätt, så att 

könsskillnaderna ställs i tjänst hos Gudsplanen. Han åskådliggör inte det idealiska samarbetet 

närmare, men säger att det bland annat innebär att kvinnans tankeförmåga som är positiv 

(skapande, dynamisk, uppenbarande, utstrålande) skall avpassas efter mannens tankeförmåga 

som är negativ (mottagande och födande). Eftersom Kristusingripandet primärt påverkar 

mannens negativa tankeförmåga (via tallkottkörteln), blir mannen och inte kvinnan det 

elementära mottagningskärlet för det gudomliga. När emellertid mannen har mottagit 

Kristusimpulsen omvandlas hans känslo- och viljeväsen, vilket i sin tur kan påverka det 

kvinnliga negativa vilje- och känsloväsendet, en omvandling som framställs som analog med 

det sätt på vilket Kristus därförinnan påverkade mannen. (van Rijckenborgh 1979:209–211) 

 Jämställdhetsfrågans "känsliga natur" gör sig därmed påmind. En identifikation med 

en kosmisk androgyn/hermafrodit som kan inspirera paren till ett överpersonligt liv 

rekommenderas. Idealet låter sig emellertid avkodas som en metafysisk skönmålning av 

stereotypen att män upplever (Gud) med förståndet och kvinnor upplever (Gud) 

känslomässigt.19 Försöket att bestyrka denna stereotyp med en spekulation om att Gud 

meddelar sig primärt med mannen, underförstår dessutom att kvinnan är beroende av mannen 

för sin frälsning (men inte tvärtom). van Rijckenborgh förutser att läsaren kan göra denna 

avkodning, men förekommer invändningen med en försäkran om att hans enda poäng är att 

                                                           

18 Androgynen / hermafroditen: denna mytiska figur förekommer flitigt i teosofin och ockultismen, ömsom utan 

distinktion ömsom som separata entiteter, men hos LR föreställs den alltså som en supervarelse med 

bibehållna eller förexisterande könsskillnader. 

19 En kognitiv distinktion av denna sort behöver förstås inte vara stereotypisk, se t ex Deirdre Greens jämförelse 

av mystik och feminism: "...mysticism and feminism deny that reason and logic alone, as defined by (largely 

male) rationalist philosophers and theologians, can tell us all there is to know about reality, and insist that 

feeling and intuition too have their own contribution to make to our understanding of life." Citerad i Voss 

1998:9. 
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äktenskapet bör grundas på dessa "gudomliga" föreställningar, inte på biologiska, dialektiska 

idéer. (ibid.) 

 Argumentationen kan i ett utifrånperspektiv uppfattas som problematisk på två sätt. 

Dels är bevisföringen tautologisk, då åtagandet att beskriva ett gudomligt ideal och hur vi kan 

efterlikna det, består av en demonstration av hur det gudomliga i själva verket efterliknar det 

icke-gudomliga, det vill säga återspeglar sociala skillnader. Dels vilar argumentet för det 

gudomligas gudomlighet huvudsakligen på auktoritet: den hermafroditiska ursprungsenheten 

understödjer i första hand den symboliska könshegemonin och inspirerar bara i andra hand 

paren, i den mån de godtar hegemonin, till en högre enhet. 

 Möjligen är van Rijckenborghs konservativism i denna fråga inte typisk för LR:s 

åskådning. En anonym20 skribent i LR:s internationella tidskrift Pentagram 6: 2008, 

diskuterar i artikeln Lilith, the suppressed feminine principle LR:s esoteriska könspolarisering 

utifrån myten om Adam och hans första maka Lilith, "the first radiant heroine in the struggle 

of the sexes". Skribenten bestyrker van Rijckenborghs teser att enhet mellan könen omöjligen 

kan inträffa i en bipolär värld och att könsskillnader förekommer i anden. Ämnet klargörs 

något då historiska och psykologiska faktorer faktiskt tas upp. Den anonyma skribenten menar 

att den historiska bortträngningen av "den ursprungliga kvinnliga principen" har orsakat en 

skräck för "the enormous dimensions and effects of everything astral", vilket antas vara vad 

den mytiska Lilithgestalten vanligen uttrycker. Denna missriktade "kvinnoskräck" kan 

emellertid inte undanröjas till förmån för ökad social jämställdhet. Den skall istället fattas 

som en "varningssignal" som uppmärksammar oss på andesjälens magiska bindande makt, 

vilken kontinuerligt verkar i män och kvinnor utan åtskillnad, åtminstone så länge vi befinner 

oss på detta medvetandeplan och ständigt erfar imperfektioner och separationer. Eftersom 

kvinnor enligt skribenten kan förstå astralkraften som en ursprunglig kvinnlig princip, och 

eftersom de är bekanta med dess negativa aspekter, kan dock en ny besjälning som möjliggör 

könens identifikation med varandras "ursprungliga principer" utvecklas. (Pentagram 

2008:19–23) Eventuella faror med den manliga ursprungliga principen förs inte på tal. 

 Det kan diskuteras på vilka sätt den anonyma skribentens framställning skiljer sig från 

van Rijckenborghs. Mitt intryck är att skillnaderna ligger i argumentationsteknik och i 

betoningar snarare än i idéinnehåll. Båda skribenterna tycks mena att en viss bävan för det 

bortträngt kvinnliga är befogad, emedan det kvinnliga motsvarar svårhanterliga och expansiva 

krafter i verklighetens astrala mellanskikt. Den förra formulerar de magiska åtgärder som 

behöver vidtas, den senare gör en något ljusare, monistisk prognos. 

 I kapitlets avslutande tankegång uppenbaras den stilistiska egenhet som van 

                                                           

20 Skribenterna i denna tidskrift är ofta anonyma, med undantag av de texter som författats av van Rijckenborgh 

eller de Petri. 
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Rijckenborgh delar med Steiner, allegorisk tolkning kombinerad med extrem bokstavlighet.21 

Det rör sig här om en klassisk bibelexeges, utförd i hans speciella gnosticerande läsart. 

Vidmakthållandet av det gudagivna könsrollsförhållandet, som van Rijckenborgh kallar 

harmoni, kräver nämligen att kvinnan har en "makt" på huvudet för att korrigera sin 

tankeförmåga. Denna makt, "som inifrån medvetet sätts över huvudet genom verkan av 

själens eget ljus", anspelar på 1 Kor 11:10: "Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för 

änglarnas skull."22 Det anförda bibelstället är svårtolkat och har traditionellt ansetts handla om 

kvinnors (inskränkta) rätt att be i församlingen och – för det var där han började – huruvida de 

bör ha långt hår och sitta med huvudet täckt i kyrkan. (van Rijckenborgh 1979:213–215) 

Eftersom van Rijckenborgh har för vana att läsa en förmodad gnostisk undertext i Paulus 

tolkas passagen emellertid inte som ett uttryck för en specifik social hegemoni, utan som en 

mystik anspelning på en högre jämlikhet i gudshierarkin. 

 Efter att ha kontemplerat alternativen hårknut, vågpermanentat eller blekt hår och 

kommit fram till att det gör detsamma, förutsatt att kvinnan medvetet sätter denna makt på 

huvudet, avslöjar van Rijckenborgh i nästa kapitel en väsentlig skillnad mellan mäns och 

kvinnors hår. Hår består inte av döda celler utan är en levande kroppsdel, som kan dödas 

genom kemisk bearbetning. "Håret tjänar till att utåt avreagera spänningar i nerver och blod 

och till att uppta krafter i organismen." Vidare förklarar han: "Det kvinnliga håret är ett 

strålningsfält, medan det manliga håret är ett assimilationsfält. Därför ställer mannens hår 

andra krav än kvinnans, och det har också en annorlunda sammansättning." (ibid.:216) 

 Det passar sig alltså att en kvinna ber barhuvad, men eftersom kvinnans hår utstrålar 

köttslighet ställer det krav på en mental slöja. Åtminstone om man och kvinna tillsammans 

ska bilda ett mönstergillt polariserat sändnings- och mottagningsfält för gnosis. 

Dietzfelbinger, som sammanfattar huvuddragen i denna teori, nämner att Jan van 

Rijckenborgh och Catharose de Petris gemensamma författarskap kan ses som ett lyckat 

gnostiskt arbetsteam av detta slag. (Dietzfelbinger 2009:111–113, 200)  

Detta exempel på gnostisk magi demonstrerar hur historiska influenser tillämpas i en 

nutida social situation. Exemplet visar enligt min mening även de komplikationer som kan 

uppstå då erfarenheten av gnostisk erfarenhet rationaliseras i närheten av ej specifikt religiösa 

sociala frågor. 

 

 

                                                           
21  Enligt Hammer präglas Steiners förhållningssätt till myter av ”a unique blend of esoteric allegorical reading 

and extreme literalism”. van Rijckenborgh praktiserar ofta ett liknande förhållningssätt (Hammer 2001:115). 

 

22 Det finns flera alternativa översättningar för ursprungsordet för makt, Bibel 2000 översätter det med "tecken 

på sin rätt". 
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3. En dynamisk typologi över gnosis som erfarenhet 

 

I föregående kapitel låg tyngdpunkten på ett medvetandes idéer, eller ideologi, med den 

underliggande men inte fullt tillfredsställande implikationen att ideologi – uttryckt av 

legitimeringsstrategier och anspråk på auktoritet – formar erfarenheten eller diskurserna om 

erfarenhet. I det här kapitlet flyttas tyngdpunkten, och ett medvetande i sig, eller dess 

erfarenheter/upplevelser, fokuseras. Tillvägagångssättet är en kombination av begreppsanalys 

och ett bemödande att förstå innebörderna av Gnosis som direkt erfarenhet i LR. Min biavsikt 

med de tidigare utförda ideologiska analyserna är att de skall vara behjälpliga med att bana 

vägen för en sådan förståelse. Huvudavsikten här är ett försök till begreppsbestämning av 

förhållandet mellan gnosis som intuitiv kunskap / erfarenhet och gnosis som ideologi / 

spekulation. 

 Utrymmet här tillåter inte ett närmare studium av hur LR:s gnosisbegrepp relaterar till 

det etiska forskningslägets gnosisbegrepp. Och en koncentrerad översikt riskerar att bli ett 

enformigt protokoll, då det avskalade emiska gnosisbegreppet kan tyckas följa forskarlägets 

etiska gnosis. För att åtminstone kortfattat åskådliggöra denna jämlöpande linje, kan 

Hanegraaffs gnosisdefinition i föreläsningen "The Role of Gnosis in Western Esotericism" 

från 2013 jämföras med van Rijckenborghs gnosisdefinition i ordlistan till The Alchemical 

Wedding of Christian Rosencreutz II från 1967–1969. Båda definitionerna är händelsevis 

avfattade i tre punkter. 

 Hanegraaff betonar att Gnosis måste förstås som frälsande kunskap, och ser tre 

kännetecken på denna: Gnosis  

 är fritt given från ovan, som belöning för adeptens bemödanden, 

 utgör ett direkt och obestridligt vittnesbörd (om ljusvärldarnas existens och 

tillgänglighet), 

 innebär ett radikalt upphörande av adeptens alienation inför sin egen gudomliga essens 

(och ej enbart en återvändo till ljuset utan en upptäckt att hen är ljuset). (Hanegraaff 2013) 

 van Rijckenborghs definition av Gnosis är i sin helhet: 

 

Gnosis: a. The divine breath, the Logos, the source of all being which reveals itself as spirit, light, 

love, power, universal wisdom.  

 b. The Universal Brotherhood who reveals Christ´s field of manifestation. 

 c. the living knowledge which is of and with God, and becomes part of all those who, through the 

re-birth of the soul, have entered the state of consciousness of Pymander, of C.R.C. at the end of the 

Fifth day. (van Rijckenborgh 1992:252) 
 

 

van Rijckenborghs definition innehåller inslag av kristen, rosenkreutzisk och hermetisk 

vokabulär medan Hanegraaffs definition naturligtvis är ickekonfessionell och ämnad för 
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vetenskaplig analys. Trots dessa skillnader förefaller LR:s förståelse av gnosisbegreppet, 

åtminstone så långt, mer eller mindre motsvara kriterierna för Hanegraaffs historisk-empiriskt 

framarbetade gnosisbegrepp (eller tvärtom). Åtminstone om den senares "en upptäckt att hen 

är ljuset" och den förres "the living knowledge which is of and with God" kan antas vara 

liktydiga. Hanegraaff framhåller visserligen kriteriet att gnosis bör förstås "som belöning för 

adeptens bemödanden", en aspekt som inte har någon direkt motsvarighet i van Rijckenborghs 

definition. Men bristen på belöningsretorik hos LR kan sannolikt återföras på deras 

återhållsamhet med att väcka självisk förväntan.  

 Det kan finnas flera anledningar till detta likatänkande kring ett annars omtvistat 

begrepp, vars akademiska definition inte började diskuteras förrän på en forskarkonferens om 

gnosticism 1966. (van den Broek 2006:403) En anledning bör vara att van Rijckenborghs 

perennialistiska metod för att utveckla sitt gnosisbegrepp var påfallande koncentrerad till 

jämförelser som idag anses vara akademiskt relevanta för det akademiska gnosisbegreppet. 

Det gäller inte minst hans påvisande av likartade idéinslag i hermetism och gnosticism. 

Perioden 1960–65 ägnade han Corpus Hermeticum en närläsning och kom till en sådan 

slutsats, vilket framgår av namnet på hans bokserie därom: Den Egyptiska Ur-Gnosis, utgiven 

1961–1966. (Dietzfelbinger 2009:113) Han menar också att dessa texter bekräftar LR:s lära 

och är bortåt tio tusen år gamla. (Faivre 2006:542) 

 Sådana observationer av likheter och skillnader mellan emisk och etisk gnosis 

preciserar inte nödvändigtvis förhållandet mellan gnosis som kunskap / erfarenhet och gnosis 

som ideologi / spekulation. En sådan precisering tas däremot upp till behandling i Hanegraaffs 

A Dynamic Typological Approach to the Problem of "Post-Gnostic" Gnosticism från 1992. 

Texten är skriven som ett bidrag till den forskarmetodologiska diskussionen, varför 

exemplifieringar tycks ha fått stå tillbaka något i framställningen.  

 Något bör sägas om forskningsbakgrunden till Hanegraaffs text. Det är ett tidigt inlägg 

i en debatt som han därefter ofta har återkommit till. Huvudärendet är att föreslå ett historiskt-

empiriskt gnosisbegrepp som kan tillämpas på rörelser och grupper som inte tillhör den antika 

gnosticismen. Med den dynamisk-typologiska modellen ämnar han avhjälpa problemen med 

två föregående dominerande forskningspositioner. Dessa anser han vara både inbördes 

oförenliga och otillräckliga såsom fristående strategier. Den ena positionen innebär att gnosis 

fattas enbart som ideologisk komponent i en dualistisk världsåskådning, en position som 

Hanegraaff menar har tenderat att reducera bort den andra positionen eller prisge den som 

överflödig. Den andra positionen innebär att gnosis fattas som ett utnämnande kännemärke för 

vad det innebär att kallas gnostiker, och detta oavsett om gnostikern drar dualistiska slutsatser 

av sin gnosis eller ej. Problemet med den senare positionen, om jag förstår honom rätt, är att 

ett studium begränsat till partikulära eller exklusiva anspråk på gnosis reser hinder för en 
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helhetlig överblick av fältet för sentida gnostiska / mystika livsåskådningar, det Hanegraaff 

kallar "postgnostisk gnosticism". För att bemöta dessa problem presenterar han en 

”dynamisk” typologi i form av mestadels polärt dialektiska och idealtypiska distinktioner, 

vilka bryter upp gnosisbegreppets karaktär av grundläggande byggsten i en anda av att 

"sacrifice the concept of empirical religious 'blocks' for the more exact but less tangible 

categories of tensions between theoretical extremes."(Hanegraaff 1992:7–8)  

 Hanegraaff har vidareutvecklat sin metodologi i senare forskning och kunnat frilägga 

gnosis i exempelvis hermetism och New Age. Men såvitt jag vet har en revisionär och 

självutnämnd gnostisk rörelse som LR inte undersökts utifrån det dynamisk-typologiska 

tillvägagångssättet. Några av de motsättningar som uppdagats hos LR i mina tidigare kapitel, 

polemiska såväl som argumenteringsmässiga sådana, och i synnerhet spänningen mellan det 

jag har kallat abstrakt och konkret dualism, skall i det följande prövas mot Hanegraaffs 

”spänningar mellan teoretiska eller idealtypiska extremer”. Jag förbigår de element i hans 

typologi som inte direkt fördjupar förståelsen av min analys av LR:s drag. 

 

 

3.1 Latent gnosis 

 

Hanegraaff gör en första grundläggande åtskillnad mellan latent gnosis och gnosis som 

livsåskådning. Latent gnosis betecknar en specifik och karakteristisk mental disposition, och 

gnosis som livsåskådning kännetecknas av en ”kombination av visionär intuition med ett 

systematiserande intellekt”. Latent gnosis beskrivs alltså som en sorts psykologisk 

grunddisposition; den kan exempelvis finnas hos författare som är befryndade med gnostiska 

föreställningar utan att känna till dessa. (Hanegraaff 1992:11–15)  

 Eftersom latent gnosis är en förutsättning för gnosis som livsåskådning borde den förra 

i princip kunna förbigås här – LR kommunicerar ju otvetydigt att de har en gnostisk 

livsåskådning, och gör det likaså "med ett systematiserande intellekt”, som van Rijckenborghs 

tidigare citerade gnosisdefinition visar. Av intresse här är emellertid det erkännande som LR 

ger åt konstnärer som varit mottagliga för såväl esoterism och andevärldens influenser som 

för tillvarons spöklika skuggsida. Bland dessa nämns de symbolistiska (och rosenkreutziskt 

anknutna) kompositörerna Debussy och Satie liksom (den teosofiskt och antroposofiskt 

intresserade) Skrjabin. Bland de författare som var ”sensitive to influences of the light and 

influences of the beyond related to it and fought for a distinction” utpekas visionärer som 

Nietzsche, symbolistförfattaren Gustav Meyrink och den tidige expressionistiske och 
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symbolistiske konstnären och författaren Alfred Kubin. (Dietzfelbinger 2009:44)23 Eftersom 

gnostikern, som Hanegraaff påpekar, använder bildspråk och metaforik för att kommunicera 

sin erfarenhet, borde samtida "latent gnostiska" myter rimligen kunna placeras jämsides med 

den antika gnosticismens myter. LR:s mytologiska och litterärt inspirerade framställningar 

visar släktskap med nämnda symbolistiska författares sätt att uttrycka kongenialt gnostiska 

teman som känslan av "något annat", en förlorad enhet, en ontologisk brist, världens 

overklighet (temaformuleringarna är mina, baserade på nämnda författare). Det har inte gjorts 

i denna uppsats. Däremot kan det ha framgått att van Rijckenborgh och de Petri har ett 

symbolistiskt, gotiskt och spöklikt skaplynne, som emellanåt tar överhanden. I Dei Gloria 

Intacta anger van Rijckenborgh att en viktig förberedelse för att åter anträda vägen till ”det 

förlorade ljusriket”, är att världens ”tvåsidighet inses”, till vilket hör en visionär perception av 

materiens ”eteriska dubblett”. I detta sammanhang är det av intresse att höra van 

Rijckenborgh lovorda ett måleri som åskådliggör en mångfaldig vital process av 

halvmedvetna krafter som arbetar i och omkring ett träd, det vill säga van Goghs förnimmelse 

av hur ett träd ”absorberar etrarna omkring sig” i form av ljusspridning och potenta 

vibrationer. (van Rijckenborgh 1962:207) 

 Faktum är att det kommande atmosfärskifte, som det globala gnostiska strålningsfältet 

skall åstadkomma, för en utanförstående närmast kan framstå som en allkonstnärlig utopi. 

Skiftet skall delvis förorsakas av att en ”ädelgas B” gradvis ”fosforiserar” atmosfären. 

Poeterna, musikerna och konstnärerna blir de första att acklimatisera sig, ty fler färger än de 

nu kända skall bli synliga, fler toner hörbara, såväl extremt högljudande som extremt 

lågfrekventa. Genom att ultraviolett och infrarött tillförs det synliga färgspektret, uppenbarar 

sig helt nya perspektiv, vilka dock alltid varit latent närvarande i de sensiblas intuitioner. Den 

utökade tonskalan kommer synestetiskt delvis att överlappa med det synliga ljusspektret, så 

att det synliga blir hörbart och tvärtom. En hel fauna av andeväsen som hitintills varit svåra 

för gemene man att tro på blir synliga för blotta ögat. (van Rijckenborgh, de Petri 1989:9–15) 

 LR föreställer sig att återkomsten till det förlorade ljusriket innebär ett återställande av 

en ursprunglig människovärld som fungerar i enlighet med Gudsplanen. Denna värld innebär 

en total avstämning av den mänskliga viljan med Guds vilja och förmågor. Det är ett 

skapande varatillstånd då människan kan uttala det skapande Ordet: "Hon talar och det är, hon 

bjuder och det sker." (van Rijckenborgh 1979: 63–64) När människan blir gudomlig besannas 

alltså ett konstnärsideal: avståndet mellan inspiration och färdigt utförande förkortas drastiskt. 

 

                                                           

23 Imbs har iakttagit angående van Rijckenborghs motstånd mot reflektionssfären och dess "änglar": ”His point 

of view in the first books brought out by the Rozekruis Pers /---/ is very close to Gustav MEYRINK’s one as 

related in his novel The Angel at the western window/---/.” (Imbs 2001)  
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3.2 Gnosis som livsåskådning 

 

För gnosis som livsåskådning i vid bemärkelse skiljer Hanegraaff mellan två idealtypiska 

poler: konstnärlig gnosis och ockultistisk gnosis, det förra ”det mest centrala gnostiska 

fenomenet”. (Hanegraaff 1992, s.15) 

 Hanegraaff gör gällande att gnostikerns inställning till den mystika erfarenheten, som 

är icke-rationell, kännetecknas av att en i erfarenheten implicit "gnostisk paradox" 

accentueras. För de fall då den gnostiska paradoxen artikuleras explicit föreslås beteckningen 

konstnärlig gnosis. I föredömliga sådana fall formuleras gnostisk erfarenhet av nödvändighet 

figurativt eller metaforiskt, emedan gnosis är en existentiell sanning och ej en verklighet som 

kan uttryckas i tid och rum. Då gnosis formuleras enbart diskursivt riskerar artikulationen att 

bli motsägelsefull och den intellektuella trovärdigheten att kollapsa. Som ett exempel på 

konstnärligt bildspråk anger han bilden av Ouroboros, den emblematiska ormen som bildar en 

cirkel genom att bita tag i sin svans, en position som "logiskt" antyder att ormen kommer att 

få huvudet i sin egen mun: ”This dazzling idea makes the Ouroboros into a perfect metaphor 

for an epistemological position, according to which only a 'logic of paradox' can do justice to 

the relation of God and man, both of whom are felt to be both creator and creation of the 

other.” (Hanegraaff 1992:15, 30) 

 Genom att gnostikern medvetet bemästrar paradoxalitetens "högre logik", förhindras 

två tolkningsalternativ som Hanegraaff menar kännetecknar "ytligare" eller "mer 

ockultistiskt" lagda former av gnosticism; reduktionen av det gudomliga till det blott 

mänskliga och självförgudandets inbilskhet. Den gnostiska gudsrelationen kännetecknas 

snarare av erfarenheten att människan är "i sig själv" (ibid.:21–22) eller av att ”divine light 

looking at divine light” (Hanegraaff 2013:9.52). 

 Jag skall nu föreslå på vilket sätt erfarenheten av detta i-sig-själv-vara kan anses 

utgöra en central aspekt av LR:s gnosisbegrepp. Här utgår jag från att van Rijckenborgh och 

de Petri förstår både den och outsägligheten som effekter av transfiguration, det vill säga en 

genomgripande andlig förvandling. Författarparet tycks också medvetna om Hanegraaffs 

ockultistiska pol, att det inte går att helt avhålla sig från ytligt reducerande och 

självöverskattande betraktelsesätt:  

 

As soon as a pupil answers his call [to transfiguration], walks the path, and tastes the first joys of 

renewal, he is completely unable to offer adequate proof of this in the dialectical sense. On the one 

hand, his way of life is seen as the cultivation of goodness, and on the other as arrogant self-

glorification, for there are no dialectical equivalents for these values, and if there were, they would 

certainly not be called transfigurativistic. (van Rijckenborgh, de Petri 1989:77) 
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Transfigurationen är i LR:s fall en sorts befrielseplan, som kan kallas en dualistisk doktrin om 

självutplåning. Dess process kallas endura, efter katarernas rituella självmordspraktik, och 

legitimeras med stöd av traditionell auktoritet genom att delar av Nya Testamentet läses som 

en beslöjad gnostisk förkunnelse. Ett sådant budskap hittas i Jesusordet Matt 16:25: "Ty den 

som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna 

det". (Bibel 2000) För LR implicerar dylika textställen i NT (mestadels paulinska eller 

johanneiska) en gnostisk handlingsplan: andegnistan behöver frigöras från den jordiska 

människan, varför den jordiska människan som vill bli frigjord måste förgås. (Dietzfelbinger 

2009:54)  

 Det faktum att eleven i andeskolan inbjuds att mista sitt liv borde upplevas som 

"intellektuellt otillfredsställande", i all synnerhet som LR:s uttolkning svävar mellan det 

symboliska och det bokstavliga, det vill säga bjuder att budskapet på något sätt fullföljs i 

handling. Elevens frustration späds sannolikt på om hen initialt saknar en egen mystik 

erfarenhet av "andegnistan", vilket förmodligen gäller för de flesta. Hur vet den presumtiva 

konvertiten att det andliga självmordet lämnar plats för andegnistans blomstring? Från det 

”självuppehållande systemets” synpunkt (jaget) kräver ernåendet av Gud-Själv-kunskap en 

exceptionellt hög insats. Kravet blir en självmotsägelse i den meningen att självutplåningen 

drabbar just det som är frälsningens grundval: den egna viljan. "Gnosis uppenbarar sig aldrig 

för det dialektiska medvetandet, utan arbetar oberoende av medvetandet, begäret, viljan." (van 

Rijckenborgh, de Petri 1980:213) Frågan blir då om LR:s diskurs om transfiguration bär på en 

paradoxalitetens "högre logik" eller om gnosisanspråket faller tillbaka på en 

självförhärligande rationalisering. Ett exempel på det senare skulle kunna vara det klassiska 

sektledarargumentet "dina invändningar mot det jag säger betyder att du inte ännu befriat dig 

från ditt jag". 

 För att förstå självuppgivandets gåta menar van Rijckenborgh och de Petri att ett visst 

huvudbry måste ägnas åt problemet med medvetandets natur. Ett flertal betraktelser över 

frågan förekommer i deras texter och härnäst skall en framställning hämtad ur deras 

gemensamt författade The Great Revolution refereras. Det är en analogisk framställning som 

har inspirerats av bildspråket i den antika gnostiska texten Pistis Sophia. Passagen kan te sig 

särskilt hithörande då den låter sig diskuteras som parallell till Ourobourosbilden.24 För att 

förklara medvetandet och dess relation till transfigurationen, sammanför författarparet två till 

                                                           

24  I synnerhet kopplingen mellan Ourobouros och själen borde vara relevant. A Fourth Book: Chapter 126: 

"The outer darkness is a great dragon, whose tail is in his mouth, outside the whole world and surrounding 

the whole world." A Fourth Book: Chapter 128: "Amen, I say unto you: The soul for which ye shall pray, if it 

indeed is in the dragon of the outer darkness, he will draw his tail out of his mouth and let go that soul." 

(Pistis Sophia 1921) 
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synes oförenliga tankelinjer, den ena modern och materialistisk och den andra förmodern eller 

vitalistisk. Den ena tankelinjen är tämligen liktydig med det sätt varpå den moderna 

neurologin vanligen förklarar medvetandet: så kallad epifenomenalistisk reducering av dess 

orsaker till ett fysiologiskt substrat. Författarna vill med den scientistiska reduktionen av 

medvetandet emellertid befrämja utvidgandet av materia-själ-polen i LR:s dualism. Den andra 

tankelinjen är idén om en ockult anatomi, sådan den brukar framföras i indisk yoga och i 

västerländsk ockultism. 

 I fysiologisk mening, menar författarna, finns medvetandet helt enkelt i hjärn-

ryggmärgsvätskan, vilken animerar personlighetssystemet och sporrar det att tänka, känna, 

vilja och agera. I deras framställning fattas detta animerande "liv" eller "livsmedvetande" 

även bildligt i form av ett ormhuvud i ena änden vilket korresponderar med pannbenshålan. I 

andra änden är ormstjärten, som korresponderar med korsbensnervflätan. Medvetandet 

betingas således av en kvasimateriell vital vätska eller "ormeld" som cirkulerar i ett 

"ormeldssystem". Denna reptiliska cykel utgör vårt "begärsjag" som informerar oss om 

kroppsorganens propåer. (ibid.:81) Vad som beskrivs här är alltså något som kan kallas 

medvetandets fysiologiska livsbas. Medvetandet självt, eller själen, saknar organisk struktur 

och kan i sin avhängighet av basen liknas vid ett moln, en låga, en livgivande vibration. 

(ibid.:106)  

 Något mer självständighet uppnår personlighetssystemet, som sägs vara tvåfaldigt. 

Detta består av en kristalliserad personlighet och en tunn eller svag personlighet, vilka svarar 

mot den materiella sfären respektive reflektionssfären. Dessa två personligheter är normalt 

koncentrerade "i varandra". När emellertid det kristalliserade systemet upplöses, vilket 

inträffar när kroppen dör, eller när den avmobiliseras under sömnen, överflyttas livet och blir 

medvetet och aktivt i det svaga systemet. Vid kroppens död bryts även det svaga systemet ner, 

om än med viss fördröjning. van Rijckenborgh och de Petri påstår att fördröjningen medför att 

religiösa och ockultistiska förhoppningar gärna knyts till denna tillvarelseform; ett liv efter 

detta, ett högre jag, en aurisk prototyp, astralprojektion och så vidare. Deras poäng är givetvis 

att ett sådant liv i reflektionssfären, trots att det i en begränsad mening är möjligt, fortfarande 

till fullo förblir avhängigt den dialektiska sfären och dess evigt cirkulerande stridigheter. 

(ibid.:78)  

 

Therefore, if you want to be a transfigurist, your serpent-fire must relinquish its passion for life; it 

must lose itself; it will have to empty itself. Then a different serpent-power will descend into the 

system, and this will not maintain the degenerated system but break it down, simultaneously 

building a new temple. (ibid.:81)  
 

Här framkommer transfigurationens "ourobouriska" kvalitet; liv och medvetande är ett och 

måste genomgå en samtidig nedbrytning och återuppbyggnad. Budskapet bestrider vad sunda 



37 
 

förnuftet förväntar sig: att nedbrytning och återuppbyggnad är linjära moment i ett rimligt 

tidsförlopp. Likaså går det tvärt emot vad det ”naturreligiösa” och ”negativa ockultistiska” 

förnuftet förväntar sig: att själen överlever kroppen. Ormsymboliken uttrycker här inte en 

visdom om naturens tidsbundna cyklicitet utan en hänvisning till okända krafter utanför 

systemet, sannolikt en aspekt av Böhmes "process i evigheten". Formulerad så, blir enduran 

eller självuppgivelsen också rationaliserad, ja närmast avmystifierad. Ur en rent teknisk 

synvinkel kunde framställningen kanske jämföras med ett av Microsofts 

informationsmeddelanden om de fördelar uppgraderingen till ett nytt operativsystem skulle 

innebära. I spänningen mellan konstnärlig gnosis och ockultistisk gnosis, oscillerar 

ovanstående exempel mellan dessa poler beroende på läsarens inlevelse. Mitt läsintryck är att 

spänningen mellan dessa poler bibehålls i konklusionen, som är att den gnostiska erfarenheten 

kan uttryckas, men enbart efter elevens transfiguration. Då kan ett ”great and mysterious 

creative word” uttalas, som figurligt representeras av "den sjuhövdade basiliskens 

pånyttfödelse". Med denna figur avses en förnyelse av spinalis (skelettmuskel) med dess 

”krona” av sju cerebrala kaviteter (anatomiskt finns det fyra ventriklar, sjutalet får van 

Rijckenborgh genom bildspråket i Pistis Sophia) som fylls av ny cerebrospinalvätska som har 

en helt ny "vibration". Var och en av dessa vibrerande kaviteter bildar en vokal – ett Amen – 

som då de ljuder tillsammans artikulerar ”the ineffable name”. (ibid.:73) 

 

 

3.3 Ockultistisk gnosis 

 

Den konstnärliga gnostikern i Hanegraaffs idealtypiska polaritet framstår, skulle jag säga, som 

en medlem i en intellektuell elit, en person med avancerad språklig medvetenhet som 

kontrollerar sina uttryck och kan påverka andra, en karismatisk ledare eller en poet. I andra 

änden av polariteten hittar vi en mer bångstyrig disposition, den självöverskattande 

ockultisten som uttrycker sin upplysthet med förenklande förnuftsbaserad retorik av tveksamt 

intellektuellt värde. Som framgått har LR en egenutvecklad förståelse av termerna ockultism 

och ockultistisk: med ockultistisk menar de i regel en illegitim förbindelse till en sfär av 

ockulta fenomen vars existens i sig LR inte betvivlar. En person kan enligt LR uppsåtligt 

inlåta sig med ockulta krafter i svartmagiska, det vill säga jaguppehållande syften, och om 

denna person är esoteriker anses svartkonsterna desto mer fördömliga, eftersom LR fattar 

ockultismen som en fördärvad, kvasimaterialistisk avart av esoterisk metafysik. En person kan 

också ha infångats av ockultistiska organisationer, som kyrkan (!), som har etablerat ockulta 

förbindelser, eller kan exploateras direkt av predatorer från de lägre andeplanen. I de bägge 
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senare fallen är vederbörande ovetande om sin förbindelse med ockulta krafter och behöver 

upplysas därom. (van Rijckenborgh 1979:265–266) 

  van Rijckenborghs antiockultistiska förmaningsdiskurs upptar ett visst utrymme i hans 

skrifter och bjuder emellanåt på förunderlig läsning. Med Hanegraaffs polaritet i åtanke kan 

den avläsas som en rationalisering av (ett anspråk på) gnosis. Ett exempel är följande 

skandalisering av hypnosens verkningar på människan. Skildringen bygger på antagandet att 

etrarna är ett återspeglande material och att deras organisering runt huvudet normalt 

registrerar människans erfarenheter, ett förhållande van Rijckenborgh låter förstå att han har 

direkt insyn i:  

 

När en människa befinner sig i hypnotiskt tillstånd, klyvs livskroppens huvud i två delar, och man 

ser en hälft på vardera sidan om det grovstoftliga huvudet hängande över skuldrorna eller som ett 

slags krage över halsen. Hypnotisörens livskropp intar så dess plats. När det hypnotiska tillståndet 

har avslutats, äger återställelse rum endast till en del och kroppen är totalt desorganiserad. (van 

Rijckenborgh 1979:178) 
 

Genom att uttrycka de här föreställningarna, och fler som liknar dem, tillkännages en 

åskådning som av utomstående kan kallas ockultistisk, både i termens vardagliga användning 

såsom "tro på osynliga väsen, krafter och samband" och i den akademiska meningen av en typ 

av esoterism som med spekulativa (och typiskt moderna) medel söker återställa eller 

kompensera för en avförtrollad värld. van Rijckenborgh och de Petri avgränsar som sagt 

begreppet ockultism efter eget huvud. Genom sin hängivelse åt Gnosis anser de sig 

principiellt stå fria från all tänkbar inblandning i ockultism. Deras upprepade underrättelser 

till läsarna om att LR:s "kristliga magi" på intet sätt skall förväxlas med vad de menar med 

ockultism, hänvisar därför till gnostisk magi som det enda tillåtna undantaget från förbudet 

mot magiska och ockultistiska tekniker. Det är som om de annekterar föreställningen om magi 

enbart för att tömma den på all konkretion: 

 

I Rosenkorset är filosofin konkret som grund för allt vetande, men de magiska värdena förblir rent 

abstrakta. Magin finns väl, men ingen enda ovärdig, dvs som ännu inte adlats till den, kan gripa 

eller begripa den. Dessutom, magi behöver inte läras, den kan inte studeras, inte heller beskrivas 

eller skisseras. Så snart en människa är delaktig i det nya Riket, är hon, blir hon en magiker; då är 

magi ett sinnesorgan. 
 

Detta sinnesorgan är emellertid oförklarligt för den som "ännu inte äger det (och inte kan äga 

det)”. (ibid.:240–241) 

 

 

3.5 Imagination 
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Imaginationens element handlar om erfarenhetens olika uttryckssätt. Med utgångspunkt i 

gnostisk ljussymbolism gör Hanegraaff en distinktion mellan två former för dualism som kan 

förefalla meningsfulla för gnostikern efter en erfarenhet av ”upplysning”; en yttre dualism i 

världen och en inre dualism i medvetandet (den senare förbigås här). När det gäller en yttre 

dualism i världen kan antingen en förmildrad eller en radikal holistisk hållning intas. Dessa 

hållningar exemplifierar Hanegraaff med två korresponderande -ismer som jag tidigare har 

demonstrerat LR:s förtrogenhet med. Den förmildrade holismen motsvaras för Hanegraaff av 

manikeismens önskan att restaurera en förlorad helhet då denna önskan är "supported by a 

dualistic metaphysical system". Detta holistiska uppdrag innebär för manikén – som tidigare 

relaterats: i kraft av gnosis – att ta avstånd från allt mörkt och ont som hotar enhetsvisionen. 

(Hanegraaff 1992:29–30) LR:s variant av den manikeiska strategin innebär, som vi sett 

tidigare, att deras alarmistiska eller olycksförkunnande röstläge höjs då de (i synnerhet van 

Rijckenborgh då han skriver på egen hand) går ut i polemiska och apologetiska ärenden: tag 

avstånd från ockultism, ät inte kött, akta er för kyrkoreligion, meditationstekniker är lönlösa 

och så vidare.  

 Den radikala holismen motsvaras för Hanegraaff av valentinianismen, en antik 

gnostisk lära som enligt hans redogörelse åtog sig att mytologiskt "förklara bort" mörkret och 

ondskan och att framställa avvikelsen från Gudsplanen som så obetydlig som möjligt. LR 

uttryckte en valentiniansk strategi med den mytologiska framställningen av den kosmiska 

tvåenheten, en teori som målade upp en hierarki av eoner eller mellannivåer mellan 

jordelivets könsrelationella dissonans och det högsta ena. Enligt egen utsago lade van 

Rijckenborgh fram teorin i en teologisk meningsstrid och i syfte att ge gnostisk-magiska 

instruktioner till parförhållanden och så förtjänar den också i första hand att uppmärksammas. 

Men det framgick också att framställningen blev verksam som en relativisering av en 

könshegemoni eller av en misogyn tendens, och det frånsett om denna tendens var författarens 

egen eller bör tillskrivas ett historiskt "folkpsyke". (van Rijckenborgh 1979:252–253) 

 I den påföljande diskussionen om dialektiken mellan holism och dualism i gnostisk 

mytologi, skiljer Hanegraaff på diskursiva och metaforiska tolkningssätt, vilka förbinds med 

den allmänna polariteten mellan ockultistisk respektive konstnärlig gnosis. Här görs ett djärvt 

försök att konvertera en antik term till en modern förståelse, då gnosticismens pneuma (ande) 

föreslås vara liktydig med vad vi förstår som imagination (skapande fantasi). För att en sådan 

tydning skall vara rimlig behöver vi fatta imaginationen i dess icke-vardagliga och pretentiösa 

innebörd, som den medvetandeakt som ger verkligheten en djupdimension av vitalitet, mening 

och värde. (Hanegraaff 1992:31–32)  

 Hanegraaff håller för troligt att läsningen av gnostiska myter är avsedd att vara 

metaforisk och att den gnostiska mytens "metafor" är utvald för att aktivera imaginationen. 
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Eftersom avläsning av en metafor är intensivt individuell, det vill säga inbegriper en outsäglig 

erfarenhet, kan gnosis inte ges en diskursiv betydelse – återigen: den gnostiska paradoxen. 

Men det innebär också att läsaren är medskapande. (ibid.:32–33) Tidigare återgavs LR:s 

självbeskrivning som ”Guds bildbärare”, med betydelsen att en i människan latent 

"Gudsbild", en "andegnistatom", kan aktivera en ny personlighet som, likt Jesus, återuppstår 

från naturens grav. Gnosis centrala myt är för LR den transfigurationsprocess som Jesus 

genomgick, vilken kan upprepas var som helst och när som helst eftersom den är en tidlös 

existentiell kunskap. (Dietzfelbinger 2009:114) En skapande läsinlevelse är förstås högst 

närvarande i den rosenkreutziska traditionen, där initiationsdramat Christian Rosencreutz 

alkemiska bröllop (1616) fordrar en sådan läsart. Jesus är där inte den enda prototypen för den 

nya personligheten. Minns också van Rijckenborghs "kvalificerade" förslag att Kristian 

Rosenkors skall läsas som "... Jag framkallar således inför er en människa, en fantasi...” Den 

sagoberättande interpellationen till läsarna återkommer i hans ansats till uttolkning av den 

alkemiska bröllopssalens symbolik, som representerar en ny tillvarelseform i det gnostiska 

livsfältet: "We intend to explain the significance of this magnificent, shining golden attire and 

then attempt to go with the newly elected ones, up the royal spiral staircase." (van 

Rijckenborgh 1992:15) Då läsaren kontinuerligt utsätts för det polära oscillerandet mellan 

konstnärlig och ockultistisk artikulering, holism och dualism, och inbjuds att konfrontera det 

uttolkade med sin egen levda erfarenhet, är avsikten tydligen att denna skall inspireras till en 

hermeneutiskt uppstigande spiralrörelse. 

 

 

4. Sammanfattning och slutsatser 

  

I kapitlet Den horisontella anknytningen granskades de historiska källor till auktoritet som LR 

utprövade under tillkomståren. Som bakgrund för denna granskning lyftes ett trefaldigt 

mytografiskt kunskapsanspråk i LR:s självförståelse fram; dualistisk insikt, monistisk prognos 

och radikal annanhet. Granskningen av LR:s åberopande av rosenkreutziansmens "dolda 

överföring" indikerade att den esoteriskt kristna universalismens strategi i detta fall räddar LR 

från att ställas till svars för alltför radikala anspråk på historisk autenticitet. Det dubbla 

anspråket på att gnosis grundas i (ledarnas) personliga erfarenhet och återfinns i åtskilliga 

traditioner, problematiserades med hjälp av Sutcliffe, som framhäver den moderna "sökaren" 

och ”epistemologisk individualism” som relevanta faktorer bakom den typ av universalism 

som LR företräder. 

 Jag föreslog att en rent historisk form för identifikation, manikeisk dualism, kan ha 
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tjänat LR till förebild för en gnostisk eller förortodox världsreligion, till att kalla sig för Guds 

bildbärare, och till att associera gnosis med en högre kompetens att göra svartvita 

åtskiljanden. Senare hittade LR en mer gångbar om än inte oumbärlig identitet i den 

revitaliserade katarismen, trots den medeltida rörelsens obefintliga betoning av gnosis. Den 

absoluta dualism som ofta påtalas hos LR bryts upp då Böhmes inflytande beaktas. Istället 

framkommer en dynamisk eller konkret dualism centrerad kring erfarenheten, eller 

uppenbarelsens ”nedifrån-och upp”-verkan, som tycks vara en central aspekt av LR:s gnosis. 

 I kapitlet Den vertikala anknytningen uppmärksammades det att LR:s anspråk på 

gnosis griper tillbaka på en teosofisk tradition av klärvoajans och andeskåderi. LR 

”planterade” således sina innovationer i en kultisk allmänning, som formar deras 

kristocentristiska omarbetning av idén om hemliga mästare och gör den ”plausibel” för 

presumtiva rekryter i denna miljö. LR framställer ett "derealiserat" Brödraskap med drag av 

såväl bricolage som radikal annanhet. Brödraskapet är revolutionärt såtillvida att tillgången 

till gnosis strålningsfält demokratiseras och kommer att förändra jordklotets atmosfär, men 

den är också en hierarki graderad efter erfarenhet. 

 I kapitlet Kosmologin fokuserades Kristusprincipen, en idé som ärvs från Steiner och 

Heindel, hos vilka den är inbäddad i en evolutionistisk teosofi som LR emellertid avvisar. Jag 

övervägde att LR:s radikala gnostiska identitet utprövades i kontrast mot Steiners mer 

hermetismartade inriktning, samt att LR:s ”dynamiska dualism” är en svårförklarlig process 

som uttrycks genom organismiska metaforer snarare än diskursivt. 

 I kapitlet Den kosmiska tvåenheten granskades ett exempel på gnostisk magi med drag 

av reaktionär fromhetsövning, vilket demonstrerade förekomsten av en modern variant av 

antik gnostisk-hermetisk identifikation med den himmelska hermafroditen, samt svårigheterna 

med att rationalisera det gudomliga i en modern social verklighet. 

 I kapitlet En dynamisk typologi över gnosis som erfarenhet användes Hanegraaffs 

dynamisk-typologiska modell för att undersöka LR:s gnosisbegrepp som erfarenhet / intuitiv 

kunskap. Avsikten var att precisera förhållande mellan gnosis som erfarenhet och gnosis som 

ideologi / spekulation. 

 De typologiska polariteter som länkades in i min undersökning var: latent gnosis, 

erfarenhetens för-intellektualiserade stadium, som hos LR, föreslår jag, kan studeras i termer 

av deras tematiska och lyriska hemhörighet i sekelskiftets kulturttryck av symbolism och 

expressionism. Angående gnosis som livsåskådning visade analyserna att LR omväxlande 

berör båda polerna i spänningsfältet konstnärlig gnosis och ockultistisk gnosis, och att 

erfarenhetens paradoxalitet både rationaliseras (medelst scientism, myttolkning och 

självupphävande logik) och bevaras i konstnärliga bilduttryck (som Ourobouros- och 

basiliskmotiven från Pistis Sophia). Ett annat uttryck för detta är att LR både avvisar och 
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approprierar en ockultistisk världsbild och lanserar ett magibegrepp i termer av ett derealiserat 

– vilket därför är närmast omöjligt att uppfatta – sinnesorgan.  

 Vidare kunde LR:s imaginativa erfarenhet beskrivas som en dualistisk 

världsåskådning präglad av polariteten förmildrad eller radikal holism. LR:s 

olycksförkunnande och svartvita polemik exemplifierade en förmildrad holism som är 

kongenial med manikeismens dualismunderstödda strävan att återställa en ”upplyst” vision av 

förlorad helhet. Likaså exemplifierade LR:s teori om könspolarisering en radikal holism som 

är kongenial med den valentinianska strategin att metafysiskt bortförklara ondskan, i LR:s fall 

antingen en ondska i form av en bortträngd och demoniserad ”kvinnlig princip” eller en 

påstått elakartad könspolarisering på det materiella planet. Vidare är Gnosis beroende av 

imaginationens meningsskapande medvetandeakt. Målmedvetna imaginativa strategier 

hittades i LR:s förhållande till de rosenkreutziska fiktionerna och i självbeskrivningen ”Guds 

bildbärare”, som vilar på antagandet att Gud-själv kunskapen har en medskapande struktur. 

 Mitt syfte var att undersöka hur begreppet gnosis förstås och används av Lectorium 

Rosicrucianum. Undersökningens slutsatser blir ett försök att besvara därtill tillhörande 

frågor. 

 Vilka olika betydelser har begreppet för LR?  

 I LR:s självmytografi innebär gnosis en dualistisk insikt, en radikal annanhet, en insyn 

i kosmos enhetlighet på ett djupare plan. Den dualistiska insikten är radikal eller absolut, 

vilket enligt LR:s logik bäddar för att Gnosis manifesteras i erfarenheten snarare än i 

medvetandet eller tanken. Den radikala annanheten innebär att Gnosis är outsäglig, ren 

karisma och utstrålning, men också att den har revolutionära och derealiserande tendenser för 

världens och mänsklighetens vidkommande. 

 Gnosis har en djupt personlig dimension. Den personliga erfarenhet som LR hänvisar 

till är emellertid problematisk. Till dels är den en modern konstruktion, i form av 

individualistisk universalism, ett specifikt senkristet utpekande av en kärna i olika traditioner. 

Den är till dels även prototypisk: erfarenheten är primärt ledarnas, eller CRC:s, och sekundärt 

elevens och mänsklighetens erfarenhet. I detta gör sig en hierarkisering påmind, som finns 

inskriven i mytografin liksom i den tidigare traditionen av hemliga sällskap. Den personliga 

erfarenheten av gnosis är till sist paradoxal, emedan gnosis enligt den emiska diskursen flödar 

in i kroppen, blodet och nervsystemet men samtidigt är opersonlig, sägs manifestera sig 

bortom alla naturliga impulser och förutsätter att personligheten är avvecklad. 

 Vilka sammanhang förekommer begreppet gnosis i?  

 Gnosis och dess verkan bekräftas retrospektivt, i en sondering av historien, och stöds 

även av kultiska samtidsformer som ej betonar gnosis, som klärvoajans, magi, profetism. 

Gnosis hittas även hos inspirerade ”dualistiska” konstnärer, författare och komponister. 
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Gnosis förmedlas dels hemligt och exklusivt men – och detta gäller i än högre grad i LR:s 

sentida diskurs – i derealiserad form snarare än med anspråk på historiskt autenticitet.  

 Vilket förhållande har LR:s gnosisbegrepp till den förståelse av begreppet som är 

aktuell i vetenskaplig forskning?  

 LR:s komparativa gnosisforskning tycks ligga tillräckligt nära den akademiska 

forskningen för att en kontinuerlig revidering av vissa påståenden och ställningstaganden ska 

göras. Denna process understöds av den rutinisering av karisma som LR kan sägas ha 

genomgått, något som har varit tydligt i samläsningen av äldre med sentida konsulterade verk. 

Det är också högst tänkbart att LR genom att förhålla sig nära till den akademiska 

begreppsbildningen lånar legitimitet från det hållet. 

 Vad kan sägas i LR:s fall om förhållandet mellan ideologiska aspekter av gnosis och 

gnosis som föregiven ”ren erfarenhet” eller existentiell kunskap / sanning? 

 LR utvecklar polemiska och identitetsbekräftande diskurser om gnosis, som lätt 

hamnar i självmotsägelser och självbekräftande rationaliseringar. LR bibehåller också ett 

icke-diskursivt konstnärligt uttryck för gnosis, som kan antas bättre bevara gnosis aspekt av 

outsäglig paradoxalitet. Ideologiska och icke-diskursiva uttryck förekommer sällan helt 

åtskilda i LR, men kontrasten mellan dem framträder vid en analys av gnosis som erfarenhet. 

En sådan analys har tyckts mig vara ett nödvändigt komplement till den i viss mån 

standardiserade beskrivningen av LR som ideologiska dualister. 
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