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I Vasabladet 11.2.2012 skrev jag i en artikel att den evangelisk luterska kyrkan i Finland har bett
samerna om förlåtelse för 400 års ytterst nedvärderande behandling men att shamaner dömdes
till döden för häxeri, jojken förbjödes och shamantrummor förstördes eller fördes till olika
museer i Europa sades det inte ett ord. Jag försökte ta upp temat men blev avbruten med
begrundan att shamandomren inte mera spelar någon roll i Lappland. Eftersom jag visste att
detta inte motsvarar verkligheten beslöt jag att forska kring temat. Det har jag gjort och har stött
på överraskande resultat som jag här delar med mig av.

  

Personer som saknar humor Förstår sällan allvar (Carl Zetterström)

  

Påskhäxor flyger, myternas jultomte flyger genom luften i en släde dragen av renar, änglar
flyger, Halloweenhäxan flyger, Nils Holgerson flög över Skåne i Sverige, Jesus flyger ... vad är
det fråga om för fenomen – hur flyger de?

  

MYTER

  

Nu har jag fyllt min kvast med bränsle, tvättat katten, polerat kaffepannan vädrat kjolen, hatten
är på plats och det känns som om jag skulle vara förbederedd. Så att jag kan fara i till Blåkulla -
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och vi ses väl där?

  

Blåkullasägner har upptecknats i bondesamhället redan på 1600-talet ända in på 1900-talet.
Den vanligaste tidpunkten för resan är påsken. Enligt folktron är ön Blå Jungfrun i Kalmarsund
en av de platser som ofta har omnämts som Blåkulla. Blåkulla ansågs vara tillhåll för
övernaturliga väsen. Trollkunniga i äldre tid sades åka dit för att fira gästabud med djävulen.
Namnet Blåkulla syftar enligt rättegångsprotokoll från 1600-talet oftast på en gård invid ett berg
ibland på berget självt. Blåkulla skildras som en väldig gästabudssal. Salen kunde vara
övervåningen till helvetet varfrån obehagliga ångor trängde upp.

  

Häxa är ett ord som började användas om trollkunniga i Sverige. Det finns även manliga häxor.
Häxeri är en modern antroplogisk term som i motsats till termerna trolldom och magi syftar på
sådan påstådd skadegörelse som i viss grad är omedveten och oavsiktlig. Trolldom utgörs av
medveten skadegörelse genom att utöva magi. Enligt folktron är en del människor födda med
skadliga egenskaper, t. ex. det onda ögat. Det räcker att endast titta på en person för att skador
skall uppstå.

      

En häxsabbat är i västerländsk folktro en högtid som häxor firar med djävulen. I häxprocesserna
under sen medeltid och tidig modern tid förekom berättelser om häxsabbater, som påstods äga
rum på Blåkulla på skärtorsdagen.”

  

I protokoll fran häxprocesser finns utförliga beskrivningar om färden till och från Blåkulla.
Kvastar, käppar, bakspadar o. d. nämns som åkdon. En gammal forntida tradition berättar om
trollkunnigas förmåga att flyga genom luften på käppar och stänger som kallades gandritt, av
ordet gandr som betyder trollstav. Häxan hade framtill en kaffepanna och baktill en svart katt
som symboliserar de mörka makterna. - Men kaffe fanns inte ännu på den tiden!

  

Under gästabudet skedde det mesta baklängs och omvänt, vilket är vanligt i magins värld.
Maten var läcker och bestod av rätter som i verklighetens bondesamhälle endast förekom vid
större fester. Men de smaksensationerna förvandlades snart till motsatsen. Gästerna upptäckte
att de i stället för delikata stekar och välkryddade korvar hade förtärt äckliga paddor och ormar.
Den listige fan hade nämligen förvandlat deras smaksinnen så att de inte märkte vad som
egentligen hände!
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I en stor gryta kokades den s. k. häxsalvan som var ett slags drogmedel som häxorna använde
som förorsakade hallucinationer och illusioner av att flyga. Häxsalvan smörjdes på åkdonen.
Giftiga växter som stormhatt och bolmört ingick i salvan.

  

FAKTA

  

Sorgligt att leva i en tid då det är lättare att klyva en atomkärna än att spränga en fördom (Albert
Einstein)

  

Häxorna var egentligen shamaner. Shamandomen är en andlig tradition som härstammar från
Drömtiden – den tid som i nordisk myt kallas ”arla i urtid”. Shamaner har funnits i de flesta
kulturer världen över och ännu idag finns det levande shamanska traditioner bland indianer i
Nord- och Sydamerika, bland inuiter och samer, i Sibirien, Korea, Tibet och bland aboriginer i
Australien.

  

Ordet shaman kommer ursprungligen från tungusiskan och betyder helt enkelt den som vet. En
hörnsten i den shamanska världsbilden är att all kunskap och kraft finns i naturen. Den
norsk-samiska shamanen Ailo Gaup säger att detta faktum har varit speciellt svårt för kyrkan.

  

Inställningen till häxor i sagor och legender var tidigare närmast negativ. Vid kolonisationen av
Sameland ansågs häxorna (shamanerna) använda djävulen som sitt verktyg , jojken sågs som
fans röst och shamantrumman som ett oerhört syndigt föremål. Shamandomen har betraktats
som endast vidskepelse. Jag har orsak att ställa frågan om det är så ännu eftersom kyrkan inte
tar emot informationer som kunde korrigera denna föråldrade inställning?

  

Häxorna ansågs bedriva medveten magisk verksamhet som förorsakade skador för andra
människor. Att trolla var enligt lag straffbart. Häxorna ansågs ha ingått förbund med djävulen
och hade därigenom brutit mot förstra budet: ”Du skall inte andra gudar hava jämte mig.”
Straffet blev blev i regel dödstraff för magisk skadegöresle. De dödsdömda blev i regel först
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halshuggna varefter kroppen lades på elden. Då man bedömer häxors utsagor bör man beakta
att dessa berättelser ofta har uppkommit som resultat av förhör som skedde under fysisk occh
psykisk tortyr. De sade ofta det som domaren ville höra och inte sanningen.

  

En kväll fick jag en ingivelse som en blixt som slog ned: Hur dråpligt det är att kyrkans män
ansåg att djävulen var så viktig i shamandomen eftersom samerna inte hade en djävul i sin
världsbild före missioneringen! Hur skulle de då ha kunnat använda djävulen som shamanens
verktyg och dennas röst???

  

Man tar inte skada av att uppleva för mycket,
Men man kan ta skada av att uppleva för litet!
(Läkaren och författaren Göran Grip i boken: Allting finns (1994)

  

Shamanerna resor överallt i världen gör resor till ”andra världar” för att hämta kunskap som de
använder vid botandet av sjukdomar. De kallas även astralresor och är utanför-kroppen
upplevelser. Denna själsliga dimension är direkt jämförbar med den drömvärld som vi upplever
varje natt om vi kommer ihåg drömmarna eller inte. Antropologen dr Michael Harner talar om
denna som en vetenskapligt erkänd form att beskriva verkligheten.**)

  

Enligt den tyske forskaren Sebastian Lau upplevde häxorna att de flög efter att ha intagit de
hallucinogens drogerna och då de berättade det för antropologerna trodde de att det var fråga
om ett konkret flygande. Det var det inte utan själsresor är ett skeende inom själen. Detta var
alltså en vetenskaplig feltolkning och ett betydande historiskt misstag.

  

Min resa i universum
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I ett seminarium i transpersonell***) (gränsöverskridande, översinnlig) psykologi år 1975upplevde jag en shamansk resa.som förändrade mig helt. Från att ha varit en rätt så ytligmänniska ”vändes min blick inåt”. Men jag kunde då inte generalisera upplevelsen utan troddeatt det hänt endast mig. Då jag nyligen läste dr Sandra Harners forskning om själsresorspositiva inverkan förstod jag att man kan säga att dessa själsresor helt allmänt leder till ökadkreativitet och inspiration.  Enligt min mening är shamandomen inte en psykoterapiform eftersom vem som helst kan delta.Alla har inte problem och är i behov av terapi! Själsresor för inte nedåt i det undermedvetnautan om själsresor för uppåt mot det övermedvetna. Den positiva inv erkans teoretiska förlaringär att vårt vardagsjag integreras med det övermedvetna jaget så att vi får tillgång till hittills doldaförmågor, energi och kraft. Själsresor innebär alltså en möjlighet att utveckla sig.  Medvetande  Medvetande innebär att individen varseblir och blir medveten om förnimmelser, upplevelser,känslor, minnesbilder och tankar som bildar en helhet. Individen är medveten om siåg själv ochsitt samspel med omgivningen. Att bli medveten om detta kan vara ett livsinnehåll för sig.  Påskens budskap  Om man gräver djupt nog ivilken människa som helstfinner man gudomlighet(Augustinus)  Gud symboliserar medvetande och Jesus följdaktligen högre medvetande. Eftersom människaninte lär sig denna enkla tes utan glömmer den måste Jesus dö på korset varje år för att sedanigen uppstå till högre medvetande. Jesus död betyder att han lämnade sitt gamlamedvetande.Uppståndelsen symboliserar det återuppfödda högre medvetandet.  Det som gör det svårt att tala om ”dessa saker” är att det för högre medvetande inte finns ordpå våra språk efterson det ärv fråga om transverbala fenomen, ”utanför” orden. Endast sanskritinnehåller motsvarande begrepp (för 28 högre medvetande tillstånd!). Gränsöverskridandeupplevelser - oväntade reaktioner!  

Det som vi människor i väst som använder oss av dessa metoder inte känner till är att deaktiverar olika medvetandeprocesser som även kan leda till icke-önskade negativamedvetandetillstånd!På dessa transpersonella dimensioner finns det även mörka krafter som kan upplevas vidutövande av metoder som yoga, meditation, själsresor osv. eftersom dessa discipliner aktiverarolika  medvetandetillstånd. Man kan bli tvungen genomgå s. k. ”horrortrips” medupplevelser av djupa depressioner och andar samt demoner med destruktiva krafter . Själsligutveckling är ingen dans på rosor och är inte något att leka med. Det behövs kunniga ledare föratt handskas med människans olika själsliga aspekt!  I dessa transpersonella dimensioner finns det även mörka krafter. Man kan bli tvungengenomgå s. k. ”horrortrips” med upplevelser av djupa depressioner och andar samt demonermed destruktiva krafter . Själslig utveckling är ingen dans på rosor och är inte något att lekamed. Det behövs kunniga ledare för att handskas med människans olika själsliga aspekt!  Fil. dr h. c. Pekka Aikio gjorde uppmärksam på att orsaken till att shamandomen har behandlatsså illa är att människorna var rädda för shamanens kraft. Dessutom säger dr Marko Bischof i sinartikel ”Vår själ kan flyga” att en människa som vanligen rör sig på ytliga medvetande kan fåpanisk ångest  för att förlora sitt ego då hon beger sig in på dimensioner utöver de som hon är van vid. Redantanken på denna process kan leda till motsvarande reaktioner.  Därför drar jag slutsatsen att även kyrkans män fick en enorm ångest och rädsla då dekonfronterades med shamandomen, jojken och samantrumman. Detta ledde till att dessa måsteutrotas och förstöras för gott. Man lyckades inte helt förstöra shamandomen eftersom den leverkvar men det som man inte beaktade var att samernas identitet skadades. Då kyrkans mändödade shamaner gick samerna ”under jorden” och där är de ännu! De talar inte med andra omdet temat utan tiger, tiger, tiger! Den indianska psykologen Eduardo Duran talar om attkolonisationsprocessen har förorsakat själssår som borde helas. Därför är titeln på hans andrabok Healing Soul Wounds (Hela Själssår).  Rehabilitering av samisk shamandom  Då jag läste i Hufvudstadsbladet (1.3.2013) att två tredjedelar av kyrkans personal tror pådjävulens existens har jag inte mera så stort hopp om att den samiska shamandomen i Finlandskulle kunna rehabiliteras inom den närmaste tiden! Detta framgår av en enkät som Kyrkansforskningscentral och Radio Dei gjort, och som 1 900 anställda vid kyrkan svarat på. I Norge harshamanen nu samma funktion som kyrkans präst, i Sverige är en tydlig rehabilitation på gångoch Rysslands samer samt skoltsamerna vid ryska gränsen hör till den ortodoxa kyrkan därman har en positiv inställning till shamandomen, men i Finland stampar man på stället.  
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Den integrerade människan  Vanligen lever människorna i den västliga världen begränsat och uttnyttjar inte alla sinapotentiella möjligheterOm det lyckas att sammanfoga de två olika medvetandetillstånden somäven kallas personella och transpersonella till en enhet kan man tala om en integreradmänniska som kan använda alla sina inneboende resurser för att uppnå sitt mål under ”sin resahär på jorden”. Hon är en glad, avspänd och kreativ person som använder hela sin inrekapacitet, som till exempel Dalai lama! En integrerad människa börjar inte heller föra krig motandra utan lever i frid och fred med  (Ur Boken Die Lebens Codes)Ein Geheimnis, dass Ihr Leben für Immer verändern kannPatty Harpenau. The Life Kailash Foundation  sig själv och andra. Dessutom är hon lycklig, vilket min stora läromästare dr Léo Matos anservara livets mening! Dessa ord såg jag nyligen på hans hemsida i Brasilien! Jag tänkte att juäldre man blir, desto enklare blir livsfilosofin, eller som filosofen Karl Waggerl uttrycker det; ”Alltsom är sant är enkelt!” (Alles Wahre ist einfach) vilket även är titeln för en av hans böcker  *) Professor emeritus Juha Pentikäinen har förslagit att införadenna term eftersomhan anser attdet inte är fråga om en –ism eller en doktrin.  **) Se närmare: www.google.com Michael Harner reality  Nina Michael
Kulturvetenskapsstuderande
info@nina-michael.com
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