En Buddhastaty, tända ljus, kinesiska lyckokatter...
Många religiösa symboler omger Pernilla Gardeberg
som arbetar med tarot och healing. Och dessutom
forskar hon kring nyandlighet. Helt nyligen avlade hon
sin teologiska doktorsexamen i New Age-ett ämne
som inte är riktigt rumsrent i akademiska kretsar.
Men efter 13 års slit var doktorsavhandlingen klar.
TEXT: STINA HELMERSSON FOTO: ALEXANDER SVENSSON
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ennes forskning är smått unik. Det
är inte många som samtidigt arbetar
i den akademiska och den andliga
världen. Men för Pernilla Gardeberg
kan andlighet och vetenskap mycket väl gå
hand i hand.
Hennes intresse för New Age väcktes i början
på 1990-talet när hon var mitt uppe i en separation och stod ensam med sin lilla dotter. Hon
hade börjat läsa i Lund och i Gleerups bokhandel såg hon ett anslag om tarotläsning. Pernilla
bestämde sig för att delta och engelsmannen
www.tidningennara.se

Det här är Pernilla:
Ålder: 48 år.
Familj: Dottern Bea, 24 år i Stockholm.
Bor: I Fjälkestad utanför Kristianstad.
Andlig förebild: Alla de som med
små medel, oförtrutet arbetar med
utsatta och marginaliserade människor och ser och bekräftar deras
värde utan att döma.
Bakgrund: Har jobbat med allt: på
bageri, med hästar, inom äldrevården, som personlig assistent, i presentbutik, parfymeri och klädaffär.
Läste in gymnasiet 1989-90 därefter
nära två decenniers studier vid
Lunds universitet och Högskolan i
Kristianstad. Disputerade i religionshistoria i december 2010.
Arbetar med: Personlig vägledning.
Motto: "Cowboyup!" - ett uttryck
från rodeovärlden, om man faller av
så är det bara att resa sig igen...
Erbjuder sina klienter: Förutom
vägledning också healing samt
rening av miljöer. En reading på 75
minuter kostar första gången 600
kronor. Återkommande klienter har
100 kronors rabatt.
Hemsida: www.fuweiguidance.com
Kontakt: Telefon 044-751 88.

som gjorde readingen bjöd in henne till en kurs.
- Vi var en liten grupp som gjorde andliga
övningar, lärde oss olika teorier och bekantade
oss med tarotkorten. För mig var det en omvälvande upplevelse, säger Pernilla.
Hon hade tidigare hoppat av gymnasiet. Trivdes inte alls i skolan utan ville helst vara i stallet och hålla på med hästarna. Hon jobbade i
affär och drömde om en egen butik, träffade
en man och fick barn. Men butiken som hon
jobbade i lades ner och förhållandet tog slut.
Då bestämde hon sig för att börja studera igen.
www.tidningennara.se

Hon läste in gymnasiet i snabb takt och det blev
en stor vändpunkt när hon plötsligt insåg att
hon hade lätt för att studera. Pernilla bestämde
sig för att fortsätta läsa språk i Lund.
- Men antagningsnämnden slarvade bort mitt
betyg så jag kom inte in på engelskan. Panik!
Jag såg mig om efter något annat ämne där
det fanns lediga platser och hittade en kurs
på Teologiska institutionen i islamologi. Jag
slog till och snart upptäckte jag att jag älskade
att läsa religion. Jag fortsatte med den teologiska grundkursen, med bland annat studier
av gamla och nya testamentet. Sedan var jag
fast. Tanken var att bli religionslärare men jag
kom inte in. Intressant nog. När jag skrivit min
C-betygs uppsats om boken "ACourse of Miracles", hade jag gjort så bra ifrån mig att jag istället kom in på forskarutbildningen hösten 1997.
- Vilka planer jag än haft så verkar det vara
något annat som styrt var jag hamnat!
Pernilla läste som doktorand flera specialkurser om New Age och tentade i rask fart av
de nödvändiga poängen. Hennes handledare,
Marianne Görman, var docent i religionshistoria väl insatt i New Age och specialist på nordisk religion.

New Age Bibeln
Pernilla valde att fortsätta sin forskning kring
boken "A Course of Miracles" och gjorde en
religionshistorisk studie av amerikansk teologi
från puritanism till New Age, i vilken boken
och dess författare Helen Shucman fogades in.
Boken skrevs mellan 1965 och 1972 och bygger
på att författarinnan, som var psykolog, fick en
andlig ingivelse. Hon fick till sig visioner samt
hörde en röst och skrev ner budskapet, en process som pågick under lång tid.
Hennes kollega och medhjälpare Bill Thetford, läste vad hon skrivit och hjälpte till att renskriva och redigera materialet. Texten omfattar
1 200 sidor. När boken gavs ut väckte den stor
uppmärksamhet, den har sålt i miljonupplagor världen över och kallas ibland "New Age
Bibeln". Helen Shucman dog 1981.
År 2000 dök en äldre version av texten upp.
Den kallas "Urtext" och är den ursprungliga,
oredigerade versionen av "A Course of Miracles".
- Den skiljer sig en hel del från den tidigare
utgivna boken, den har ett tydligt anti-sexuellt
budskap och är framförallt anti-homosexuell.
Detta finns inte alls med i den officiella versionen, säger Pernilla, som ägnat lång tid åt att
studera de olika versionerna och personerna
som varit inblandade i tillkomsten av texterna.
Hade de vetat om att Internet en dag skulle
komma, så att både ursprungstexten och den
första redigerade texten skulle bli tillgängliga,

hade de kanske inte friserat berättelsen om hur
allt gick till så mycket.
- Både Helen Schucman och hennes kollega
Bill Thetford var psykologer vid Columbia University. De hade ett mycket nära samarbete och
Helen var förälskad i Bill, trots att hon var gift
med en annan man. Men han var homosexuell
så det blev aldrig något. Dessutom gick de ut
med att de inte hade någon kunskap om religion
och andlighet sedan tidigare. Helen var en helt
vanlig akademisk ickereligiös person som plötsligt fick till sig ett djupt andligt budskap. Men
Pernilla förklarar att den bilden inte stämmer.
- Både Helen och Bill hade ganska stor religiös erfarenhet, framförallt från 1800-talsteologin Christian Science. Helens mamma var
engagerad i teosofin, Christian Science och
New Thought-kyrkan Unity, pappan var jude.
Helen påverkades även av sin nanny som var
aktiv katolik och av kokerskan som var djupt
troende baptist.
- I avhandlingen visar jag att Helen haft omfattande religiösa erfarenheter som formade henne
i unga år. Som vuxen var hon under en period
hängiven besökare i katolska kyrkan, och hon
hade utövat meditation under en tid när hon
började höra sin inre röst och ta emot visionen
och började skriva.
Helen Shucman hade i många år sökt efter en
religiös sanning och längtat efter kontakt med
Gud.
- Hon var därför starkt mottaglig för religiösa
mystiska upplevelser och inte alls den akademiska ateist, som både hon själv och anhängarna till "A Course of Miracles" har velat framhålla, fortsätter Pernilla. Det jag istället visar är
att hon från sex års ålder var en sökande individ.

Strider om boken
Under årens lopp har flera personer varit inblandade i boken och det har även förekommit en
strid om upphovsrätten till texten.
- Folk tror på "A Course in Miracles" som
andra tror på Bibeln och det är inte lätt att
komma med nya uppgifter som stör. Boken är
översatt till 18 språk. Numera är det en stiftelse
som förvaltar rättigheterna och den tillåter bara
direkt ordagranna översättningar, vilket gör att
språket blir stolpigt och svårläst. Bäst är kanske
att läsa den engelska versionen där det poetiska
anslaget ger ett vackrare språk.
Boken är en andlig vägledning till hur du ska
styra och kontrollera ditt sinne. Vägen till Gud
är en väg genom sinnet. Liksom Christian Science avvisar "A Course in Miracles" materien,
kroppen, som en illusion. Kroppen finns inte,
den har inget värde, därför kan vi inte bli sjuka
eller dö. Om vi går upp i kontakten med Gud
sker ett fullständigt helande.
k
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— Det är en fundamentalistisk inställning som
gjort att många anhängare inom Christian Science vägrat ta emot såväl läkarhjälp och skolmedicin som alternativa behandlingar. Det
behövs ju inte, menar man, eftersom kroppen
bara är en illusion och om vi bara tror tillräckligt mycket så fixar Gud allt.
Pernilla själv tillhör inte dem som tror på "A
Course of Miracles", även om hon tycker att där
finns mycket intressant. Hon har studerat den
utifrån vetenskaplig synvinkel. Samtidigt har
hon själv en fot i New Age- världen eftersom
hon arbetar med tarot och healing. Kanske har
det varit faktorer som gett upphov till en viss
akademisk misstänksamhet mot henne och
detta forskningsarbete.
— Att forska inom New Age är inte helt rumsrent ännu. En engelsk forskare har till och med
sagt att det är en dödsstöt för en akademisk
karriär, säger Pernilla, som lagt ett pussel och
utfört ett verkligt detektivarbete under de 13
år det tog att forska och skriva färdigt doktorsavhandlingen.
— Jag fick inga forskaranslag, ingen finansiering, utan var tvungen att jobba samtidigt.
Trots att jag enligt alla kriterier var berättigad
till anslag, så försvann jag ur kösystemet. Jag
höll på att ge upp men då fick jag plötsligt, och
mycket oväntat, ett stipendium och kunde slutföra forskningen. Jag tror att någon har hjälpt
mig, säger Pernilla och då menar hon någon i
andevärlden.
Det finns präster som forskar om kristendom,
troende muslimer som forskar i islam, så varför
skulle inte en healer och tarotläggare kunna
forska om New Age? Vari ligger skillnaden,
undrar Pernilla.
— De troende inom New Age kan nog tycka
att jag är för vetenskaplig och den akademiska
världen verkar anse att jag är alldeles för flummig. Själv tycker jag snarare det är en styrka
att jag har en fot i båda lägren. Det finns ingen
anledning att det inte ska gå att utföra ett vetenskapligt studium av New Age oavsett vad man
tror privat.

Tarotkorten har rätt
Förra året tog Pernilla ett banklån och skrev
färdigt 385 sidor, sedan disputerade hon.
— Allt gick bra men jag fick kritik från en professor i betygsnämnden för att jag skrivit alltför "läsvänligt", något som jag själv såg som
positivt. Jag vill ge ut boken i större upplaga,
för det är viktigt att forskning kommer ut till
allmänheten. Jag har svårt för det alltför elitistiska i den akademiska världen. Jag kom ju själv
in från gatan och är väl lite av en katt bland
hermelinerna, säger nyblivna teologie doktorn
Pernilla Gardeberg.
www.tidningennara.se

Nu jobbar hon för fullt med tarot och healing.
Hon använder Aleister Crowleys "Thoth-tarot"
kortlek.
- Den är fantastisk och går mycket djupare än
andra tarotkort enligt min mening. Tarotkorten har alltid rätt, sedan hänger det på om man
själv får fram allt.
Hon har även gått kurser i Reiki och andra
healingtekniker samt kinesiologi och hon utövar healing sedan flera år.
- Jag tror på möjligheten av Gud och jag tror
definitivt på en högst levande och interagerande
andevärld. De som många tänker är döda, tänker jag som levande i en annan dimension.
- Jag tror på reinkarnation, att själen återvänder flera gånger. Jag tror att andarna vanligen är
hjälpsamma. Det finns även en del förvirrade,
förlorade själar som kan ställa till det men jag
vill tro att även de kan räddas. Jag tror vi alla
har var sin liten grupp runt oss av bortgångna
nära och kära som är engagerade i våra liv. Jag
tror också att vi kan finna våra andliga guider.

Stilla andaktsstund
Pernilla tycker att New Age ursprungsidé från
1960-talet om frihet, tolerans, gemenskap,
hänsynsfullhet mot människor, djur och natur
är jättebra.
- Men New Age rymmer mycket också inriktningar som till exempel New Thought, som att
man med tankens kraft skulle kunna visualisera fram en ny blå Mercedes. Det är jag inte
lika intresserad av. För mig blir det problem att
säga att en människa som är fattig och sjuk är
det för att hon inte "tänker rätt". Jag har svårt
för påståendet att man bara behöver ändra sitt
tankemönster för att komma i kontakt med det
gudomliga och bli frisk och rik. Det är samma
retorik som hos Livets ord.
- Det finns mängder av komponenter som spelar in varför våra liv är som de är. Det är klart att
en fattig kvinna i Afrika kan ha en jättebra kontakt med Gud. Är hon inte "Guds barn" bara för
att hon inte är i ett ekonomiskt flöde? Naturligtvis tycker jag att positiva tankar är bättre
än negativa. Den tekniken hjälper ju bevisligen
både idrottsmän och andra människor. Men att
hårddra detta med tankens kraft hela vägen, det
blir alltför hårt och skoningslöst.
Pernilla menar att du kan visualisera allt du
kan, men det är inte säkert att du får huset eller
vad det nu är som du önskar dig. Och då är det
ditt eget fel att du inte visualiserade tillräckligt
bra, inte trodde tillräckligt intensivt. De här
teorierna och verkligheten går inte alltid ihop,
anser hon.
- Istället tror jag på att man ska vara ödmjuk
inför människors livsomständigheter, många
har varit med om fasansfulla saker. Detta ska

Något annat har styrt
var jag hamnat

man ha känsla för istället för att säga något
klämkäckt: "Tänk på ett annat sätt så ordnar
det sig!"
— Nuförtiden finns det en betoning på upplevelser inom New Age världen, det ska vara
flashigt, mystiska strålar och andra dimensioner. Men vi behöver inte resa för dyra pengar
och hyra in en inkaindian och bestiga en bergstopp i Peru för att nå andlig klarhet. Vi kan
uppleva detsamma under en inre resa eller en
skogsvandring.
- Jag föredrar den helige Franciskus inställning som skalade bort det mesta och sökte det
enkla. Många jagar runt för att vara med överallt, men vad gör man sedan med alla upplevelser? Ger det bara en kick för stunden eller
utvecklas man verkligen på djupet? Ibland är
det nog väl så bra att tänka och begrunda saker
själv. En stilla andaktsstund med bön kostar
inget, men det viktiga måste ju ändå vara att
släppa in Gud i sitt hjärta. •
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