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I den alternative verden finnes den samme 
konkurransen om status, makt og resurser 
som ellers i samfunnet. Den harde valutaen 
er ikke penger, men opplevelser. Vi kaller oss 
alternative og åndelige, men samler på ting 
som alle andre. Vi er åndelige materialister. 
Noen har samlet en større kapital av erfaring 
og opplevelser enn andre. De blir 
mer spesielle, får høyere status og 
ender som selvutnevnte moralske 
ledere. Jeg var en av dem. Kanskje 
er det på tide å ta et oppgjør med 
arrogansen og det moralske hov-
motet innen det alternative?

PÅ JAKT ETTER EN  
ANNEN STAMME 
På midten av 1970-tallet da 
mine jevnaldrende begynte å planlegge 
sine voksne liv følte jeg meg uforberedt til 
opp gaven. Puberitetsalderens identitetskrise 
så aldri ut til å ta slutt. En voksende følelse 
av mistilpasning i den vanlige verden åpnet 
døren til en ny. Selvutvikling, yoga, medita-
sjon, helsekost, astrologi, import av indiske 
guruer og det alternative hadde kommet til 
syne i den vestlige verden. 1968-generasjo-
nen, demonstrasjonene mot Vietnamkrigen, 

ungdomsopprøret, politisk radikalisering, 
Beatles, kvinnefrigjøring, fri sex, hippie-
bevegelsen, hasjpipene og Woodstockfesti-
valen hadde skapt en eksplosiv motkultur. 
En kulturrevolusjon skyllet inn over den 
vestlige verden. I en beruselse av virkelig-
hetsflukt, protest og identitetskrise fulgte 

ikke lenger ungdommen generasjoner av 
nedfelte tradisjoner, normer og livssyn. 
Mange søkte nye veier.
   Å strebe etter penger, materielle goder og 
starte klatringen i karrieresamfunnet virket 
meningsløst. Å stifte familie med barn, hus 
og banklån var en fjern drøm. Jeg var klar for 
et oppgjør med stammen og alle dens verdier. 
Jeg ble eksentrisk, trivdes i outsiderrollen   
og begynte å lete etter en ny stamme.

YOGA
Etter et par år med filosofistudier ved uni-
versitetet drevet av et brennende behov etter 
mening og eksistensiell fast grunn under 
føttene, åpnet møtet med yoga et vindu jeg 
ikke ante fantes. Jeg fant en karismatisk guru, 
flyttet inn i hans lille imperium sammen med  

et 40 talls andre identitetssøkende 
flyktninger. Her lot jeg meg innvie  
i en ny verden av vegetarmat, oran-
sje klær og militære rutiner av yoga 
og meditasjonsøvelser fra grytidlig 
morgen til langt på kveld. Livet i 
denne form for yogakollektiv også 
kalt ashram, var konstruert etter 
maurtueprinsippet. På toppen tro-
net den eneveldige guruen med 
diktatorisk makt. Under ham formet 

det seg et detaljert hieraki med delegering 
av autoritet nedover i hakkeordenen fra de 
øverste offiserene og ned til de nyankomne 
idiotene på bunnen av systemet. Gradvist 
steg jeg i gradene etterhvert som metodene 
av yoga og meditasjon hadde sin effekt  
i form av energi, overskudd og mental klarhet.   
Jeg lærte kodene og mestret spillereglene.

Dette var et sted uten aviser, TV eller andre 
kikkhull ut mot samfunnet. Her møtte jeg 

Jeg fant en karismatisk guru, 
flyttet inn i hans lille imperium 
sammen med et 40-talls andre 
identitetssøkende flyktninger. 

Troen på at opplysning eller frigjøring er en opplevelse  
har produsert en hærskare av åndelige fjellklatrere på vei mot  

lyset, hvor noen har blitt mer opplyste enn andre. Hieraki, guruer  
og åndssnobberi er uunngåelig.

–
TEKST: CHRISTIAN PAASKE

ILLUSTRASJONER: ANAGRAMDESIGN.NO

En åndelig snobbs 
bekjennelse



VISJON       4–201524

personer som ikke visste hvem som var ame-
rikansk president. Guruen så på TV så han 
fortalte oss at John Lennon var blitt skutt. 
Det fikk vi tross alt med oss. Viktigere var 
det kanskje å bli fortalt at vi var verdens beste 
yogalærere. Alle andre yogaretninger hadde 
ikke skjønt noen ting og ble hyppig omtalt 
negativt. Vi var det utvalgte folk omgitt  
av en fiendtlig og forvirret verden. Hos 
oss hersket orden, utenfor 
kaos. Yoga var en gave til men-
neskeheten. Vår oppgave var  
å gi den videre i form av yogaun-
dervisning, være veiledere for andre  
og fremstå som lysende eksempler 
på yogaens effekter av harmoni, 
sunnhet, inspirasjon, energi og livs-
glede. Når elever og utenforstående 
ofte bemerket fraværet av nettopp 
slike kvaliteter, snakket de for døve 
ører. Vi var ikke religiøse eller mis-
jonærer, vi bare oppførte oss slik.

GURUVERDENEN
For vår guru fantes det en guru over ham 
igjen. Han hadde også en guru i en lang tra-
disjon bakover til en svunnen fortid fra yoga-
ens opprinnelse tusenvis av år tilbake. Øverst  
i dette systemet troner de aller største yogiene 
og mestrene, Buddha, Krishna, Jesus, Babaji, 
Sivananda, Yogananda, Milarepa og en god 
del andre åndelige fyrtårn. Målet med yoga 

er å bli opplyst og som dem. Det er oppnåe-
lig bare en mediterer lenge nok, spiser vege-
tarmat, gjør uselvisk arbeid, underkaster seg 
guruen og kutter alle bånd til familie, venner 
og samfunnet.
   Det er en krevende vei, men belønningen 
er den ultimate frigjøringen fra all lidelse.   
I tillegg til en ubeskrivelig opplevelse av kos-
misk ekstase, overjordisk lykke og en gren-

seløs tilstand av kjærlighet. Denne guleroten 
henges opp foran nesen på ethvert åndelig 
esel som begir seg i kast med åndelig fjell-
klatring. Dette gjelder ikke bare innen yoga, 
men de fleste åndelige retninger og religioner 
melker denne modellen i ulike varianter for 
alt den er verdt.

NOEN ER LIKERE ENN ANDRE
Dette åpner opp for at det er forskjell  
på folk. Noen er kommet lenger på den ånde-

lige oppstigningen enn andre. Plasseringen  
i den åndelige fjellveggen viser seg i form  
av personlig utstråling, høynet energinivå, 
struttende sunnhet og smittende glede  
i tillegg til kvaliteter som ydmykhet, med-
følelse, barmhjertighet og en betingelsesløs 
kjærlighet til alt og alle. For de mest avan-
serte følger også overnaturlige evner med  
i dragsuget, som synskhet, evnen til å hel-

brede, være flere steder på en gang, 
materialisere objekter ut av tynn luft 
som klokker, gullringer eller hellig 
aske og en god del andre spekta-
kulære fenomener. Dette er de ytre  
kriteriene, men mange oppkomlin-
ger i bransjen hevder at dette ikke 
alltid er nødvendig, fordi kun en 
opplyst kan gjenkjenne en annen 
opplyst, sies det. Behovet for guruer 
er stort, for hvem vil ikke ha en ekte 
guru? De samler raskt tilhengere 

rundt seg, bygger organisasjoner med alt fra 
små menigheter til verdensomspennende 
imperier. 
   Tilhengerne underkaster seg guruene, 
hengir seg, henger bilder av dem om hal-
sen, kysser deres føtter og elsker dem av hele 
sitt hjerte. De viser sin hengivelse gjennom 
å arbeide gratis, eller såkalt åndelig ser-
vice for sin egen utviklings skyld. I tillegg 
til økonomiske bidrag i form av dyre kurs 
eller pengegaver til den gode sak. Tilbake får  

Det er en krevende vei, men 
belønningen er den ultimate 

frigjøringen fra all lidelse.   
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de fellesskapsfølelse, blir magnetisert og løf-
tet til emosjonelle høyder av gruppeenergien.  
En jevn strøm av åndelige turister flokker til 
slike oaser som fluer søker til lyset.
   Denne modellen fører uunngåelig til makt-
misbruk, økonomisk utnyttelse og seksuelt 
misbruk. Guruer har skapt seg en privile-
gert tilværelse med overflod av penger, 
makt, kvinner og berømmelse. Skandalene 
på guruscenen er mange. De 
få som har lykkes å holde sin 
sti ren, er snarere unntaket enn 
regelen. Skjelettene fortsetter å 
ramle ut av skapene.

EN ÅNDELIG SNOBB
Etter noen år under den lokale 
guruen og livet i ashramen 
bestemte jeg meg for å starte 
for meg selv. Jeg brøt forbin-
delsen til sekten slik folk flest 
forlater sekter, gjennom selvvalgt utstøtelse. 
Jeg forlot stammen og min åndelige familie. 
Jeg var riktignok alltid velkommen tilbake, 
men på betingelsen av å gjenoppta gurukon-
trakten av adlydelse og underkastelse. Det 
finnes i dag krisesentre for personer som 
bryter med sekter. Det var ikke nødvendig 
å la seg innrullere i slik behandling, men 
avprogrammering, bearbeiding og tilpasning  
til samfunnet tok likevel sin tid.
   Sekter er imidlertid ikke entydig negativt. 

Dette var en bra sekt, med en rekke positive 
egenskaper, som godt lederskap, kamerat-
skap, disiplin og en langt større fordypning i 
yoga og meditasjon enn man ville vært i stand 
til på egenhånd. En grundig yogapraksis  
la grunnlaget for 25 års virke som yogalærer.
   Jeg åpnet mitt eget yogasenter i den byen 
det sies ingen blir profet i, min egen hjemby. 
Jeg hadde selvinnsikt nok til å vite at jeg 

langt fra hadde nådd til topps i den åndelige 
pyramiden, jeg var ingen Jesus eller Buddha 
som kom til byen, men jeg var klar til å bli 
en miniguru.
   Jeg var åndelig, jeg var alternativ. Jeg hadde 
tilstrekkelig kontakt med den øvrige yoga-
verdenen og hva som ellers rørte seg innen 
det alternative til betraktelig å moderere 
yogasektens selvgode, fundamentalistiske 
og snevre virkelighetsoppfatning. Mye satt 
likevel igjen. Jeg var fortsatt en misjonær for 

det gode liv basert på yoga, meditasjon og et 
åndelig syn på tilværelsen. Jeg var bedre enn 
andre, jeg var kommet lenger enn dem, jeg 
var mer utviklet. Jeg var en åndelig snobb.

ÅNDELIG MATERIALISME
Den åndelige verden i denne varianten  
er ikke forskjellig fra den vanlige verden dre-
vet av penger, status og forbrukersamfunnets 

verdier. Begge handler om å søke ulike 
typer opplevelser for personlig tilfredstil-
lelse. I den åndelige verden går det ikke  
i biler, hus, champagne, skife-
rier eller sydenturer, men her 
valfarter man til India, drar  
på meditasjonsretreat, kjøper krystaller, 
buddhafigurer og jakter andre former for 
opplevelser. Det er fortsatt en jakt på ting  
og objekter. Det er fortsatt en verden  
av statussymboler, posisjoner, privilegier  
og hieraki. En av de mer skandaleom-

suste guruene, Chögyam Trungpa, kalte det 
treffende nok, åndelig materialisme. 
   Det er en form for underholdning for 
dem som har falt av forbrukerkarusel-
len og søker etter mer subtile og alter-
native former for opplevelser, i håp om 
å finne en dypere mening med livet.  
De fleste sliter med et desperat eksistensielt 
tomrom av begrensning og ufrihet. Det opp-
står uunngåelig når jeg tror jeg er kroppen 
min. Den fysiske kroppen er per definisjon 

Sekter er imidlertid ikke  
entydig negativt. Dette var en 

bra sekt, med en rekke  
positive egenskaper

Åndelelig materialisme består i en klokketro på at 
lykken kan tilføres fra andre og finnes i objekter.  
Kortslutningen i denne søken er at den ultimate  
guleroten, opplysning eller frigjøring er definert som 
en opplevelse.
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begrenset, den eksisterer i tid og rom og vil før 
eller senere gå ut på dato. Det er frustrerende  
å befinne seg i et slikt døende dyr. De fleste 
opplever det som en mangel. Den vanligste 
løsningen, hvilket selvsagt ikke er noen løs-
ning, er å følge mest mulig av sine behov. 
Åndelelig materialisme består i en klokkertro 
på at lykken kan tilføres fra andre og finnes 
i objekter. 

EN GRUNNLEGGENDE MISFOR-
STÅELSE
Kortslutningen i denne søken er 
at den ultimate guleroten, opplys-
ning eller frigjøring er definert som 
en opplevelse. For bevisstheten er 
en opplevelse et objekt i sinnet, 
på linje med et hvilket som helst 
annet objekt, det være seg stoler, 
bord, hus, biler, kroppen, tanker, 
følelser og alle former for opplevelser.
   Den åndelige verden kan by på fantas-
tiske opplevelser av samadhi, nirvana, kos-
misk orgasme og ulike ekstatiske tilstander. 
Bevisstheten som opplever er likevel den 
samme og forblir uendret. Problemet er at 
disse opplevelsene før eller senere opphører, 
og man er tilbake til den samme begrensete 
personen fortsatt identifisert med kroppen. 
Opplevelsen skaper en avhengighet, fordi 
neste gang man setter seg ned for å meditere 
blir målet å fremkalle denne tilstanden en 

gang til. Og tilsvarende stor blir skuffelsen 
dersom det ikke lykkes denne gangen hel-
ler. Det er akkurat som sex, en kopp kaffe, 
bananasplit eller hva annet som gir umiddel-
bar tilfredstillelse. En ønsker etter kort tid å 
gjenta opplevelsen. Det gir tilfredsstillelse, 
men ikke tilfredshet. Det skaper bare et hjul 
av avhengighet drevet av begjær og frykt i en 

evig runddans av smerte og nytelse, inntil 
man begynner å lete etter en vei ut.

FRIGJØRING
En person som erklærer seg selv for å ha blitt 
opplyst, har ikke skjønt hva opplysning er. 
Dersom noen blir opplyst, betyr det at de før 
har vært uopplyste og nå har de våknet opp 
og blitt opplyste. Selv Buddha kommer skeivt 
ut over hoppkanten her. Opplysning er ikke 
noe en blir, fordi en er opplyst allerede. En 
kan følgelig ikke gjøre noe for å bli noe en 

allerede er. Men denne form for opplysning 
refereres som regel til en opplevelse. Men  
da gjenstår spørsmålet, hvem er det som opp-
lever det?
   Opplysning er ikke en opplevelse, men 
en forståelse. Opplysning er den frigjørin-
gen som skjer når man kan skille mellom 
bevisstheten og objektene i bevisstheten. Det 

er erkjennelsen av jeg er bevissthet, 
og at alt annet er en tilsynelatende 
virkelighet som oppstår i meg i form 
av ulike typer opplevelser. Bevissthet 
er subjekt og kan ikke gjøres til et 
objekt. Bevisstheten er som en lom-
melykt som lyser på alt den opplever. 
Denne lommelykten kan ikke vendes 
rundt å lyse på seg selv.
   Jeg er allerede er opplyst. Det er den 
jeg er. Jeg er bevissthet. Dette er ikke 
noe mystisk, langt borte eller en eller 

annen transcendental tilstand. Det er den helt 
opplagte viten jeg har av at jeg finnes, at jeg 
er tilstede, våken og bevisst. Jeg er klar over at 
jeg opplever. Dette er så opplagt at det går de 
fleste hus forbi. Det er der i bakgrunnen hele 
tiden, slik tyngdekraften eller luften vi puster 
omgir oss, men sjelden tenker over.
   Hvis jeg allerede er opplyst betyr det at det 
er ingenting jeg kan gjøre for å bli noe jeg 
allerede er. Prosessen av åndelig utvikling  
er derfor en avlæring og bli kvitt 
uvitenheten som forhindrer meg  

Hvis jeg allerede er opplyst 
betyr det at det er ingenting 
jeg kan gjøre for å bli noe jeg 

allerede er. 
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i å forstå hvem jeg er. Denne forståelsen 
kan jeg kun få gjennom kunnskap. I den 
grad dette kan skje gjennom opplevelser, 
er hvis opplevelsen gir denne kunnskapen.  
I enkelte tilfeller skjer det.

IKKE-DUALISME
Denne forståelsen av frigjøring slår bun-
nen ut av den opplevelsesbaserte formen 
for åndelig søking. Den slår også bunnen 
ut av alle former eksklusivitet, bedreviten-
het, overlegenhet og andre former for ånds-
snobberi. Åndelige materialister er akkurat 
like uvitende som alle andre i sin jakt på å 
finne lykken i objekter. Om disse objektene er 
materielle ting eller mer eksotiske opplevelser 
er det fortsatt objekter.
   Den tilsynelatende dualismen vi opplever 
ved at det vitterlig ser ut som jeg er krop-
pen min, og at vi befinner oss i en verden av 
adskilte objekter i forhold til hverandre, er 
ved nærmere undersøkelse en illusjon. Ved  
å undersøke min egen erfaring av virkelighe-
ten finner jeg ingen slik adskilthet. Alt er meg. 
Alt er bevissthet. Det kalles ikke-dualisme.
   Dette er ikke lett å forstå, og enda vanskeli-
gere å integrere når man har skjønt det. Når 
man inntar dette perspektivet, forandres 
ens selvoppfatning. En forstår at det er ikke 
personen som blir fri, men man blir fri fra 
personen. Ingen er mer spesielle enn andre. 
Alt er ulike livsformer, hvor bevisstheten gir 

alt liv. Bevisstheten er som strømmen og alle 
livsformer lyspærer. Det er strømmen som gir 
lyspærene liv. Det er ulike former for lyspæ-
rer, noen store, andre mindre, ingen er bedre 
enn andre. Alle har de begrenset holdbarhet, 
og når de ryker kastes de, uten at det påvirker 
strømmen.
   I den grad det er mulig å føle seg bedre 
enn andre med et slikt syn, er kun når  
en mister dette perspektivet av syne og sklir 
tilbake til den dualistiske oppfatningen av alt 
som adskilt, forskjellig og i konkurranse med 
hverandre. Når en bryter med denne illusjo-
nen og ser at alt er bevissthet, at alt er i meg, 
hvordan kan noe være bedre enn noe annet, 
når alt er ett?

VEDANTA
Denne kunnskapen har sine røtter i de indi- 
ske vedaene og upanishadene, og kalles 
Vedanta. Det er en flere tusenårig tradi-
sjon av metodisk selvinnsikt uten guruer 
eller bestemte lærere som gjør krav på opp-
havsrettigheter eller fremstår som skapere. 
Kunnskapen formidles basert på vennskap 
uten gurudyrkelse og ofte gratis. Vedanta er 
kilden til flere åndelige retninger, som yoga, 
hinduisme, tantra og buddhisme. 
   Vedanta har i dag fått en renessanse med 
en strøm av moderne lærere som underviser 
i ulike varianter av ikke-dualisme. Felles for 
disse er at de ofte er knyttet til en bestemt 

person, frigjøring defineres som en opple-
velse og følgelig reinstalleres på subtilt vis 
gurumodellen. Tradisjonell Vedanta setter 
ikke-dualisme inn i en langt større kontekst 
med en praksis som langt overgår dagens 
åndelige hurtigmat. 
   Vedanta betyr slutten på kunnskap. Det 
er ingen tro, religion eller filosofi, men  
en metode til å undersøke ens egen erfaring 
av virkeligheten og virkeliggjøre alle åndelige 
veiers ultimate mål – å bli fri.  

Mer info om Vedanta her: 
www.shiningworld.com 
www.christianpaaske.no

 


