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Abstract

The purpose of this essay is to find a reason to why spiritual healing movements in time tend to fall outside the

concept of spirituality. The hypothesis for this work is that it happens due to the  social psychology within   group

constellations. Therefore the previous research, by Roy Wallis, Stefan Thau et al, Małgorzata Kossowska och Maciej

Sekerdej,  Juliette  Schaafsma  och  Kipling  D.  Williams,  and  an  earlier  essay  written  by  me,  focuses  on  social

psychology with  connections  to  movements  of  different  kinds.  The  essay  investigates  the  healing  organization

Reconnective  Healing, which  has  been  categorized  as  spiritual  but  might  not  be  anymore,  due  to  some recent

organizational  changes.  The  research  questions  focus  on  what  kind  of  changes  has  happened  and  where  the

organization can be placed in a concept categorisation today. The theoretical background is based on Olav Hammer,

Roy Wallis, Christopher Partridge and Anton Geels and Owe Wikström. It consists of the concept definitions of

spirituality, cult, sect, religion and new religion. Moreover, theories evolving social psychology, by Lars Svedberg

and Björn Nilsson, is presented. The method used is comparative analysis and qualitative interviews of Reconnective

Healing Practitioners. The result shows that the organization has moved from the concept of spirituality towards the

concept of new religion. The cause of the organizational changes seems to be the founder, Eric Pearls will to decrease

pluralistic views within the organisation, by excluding members and tighten the rules and guidelines. Moreover, the

result  indicates  that  organisations  in  general  might  never  be  able  to  be  categorised  as  spiritual  since  the  social

psychology within group constellations creates factors that contradict most contents within spirituality. 
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att hitta en förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att kunna

bedömas  som andliga.  Undersökningen  tar  avstamp  i  hypotesen  att  socialpsykologiska  skäl  ligger  bakom.  Den

tidigare forskningen, gjord av Roy Wallis, Stefan Thau et al,  Małgorzata Kossowska och Maciej Sekerdej, Juliette

Schaafsma  och  Kipling  D.  Williams,  samt  en  tidigare  uppsats  skriven  av  undertecknad,  behandlar  därför

socialpsykologi  med  koppling  till  rörelser.  Arbetet  undersöker  healingorganisationen  Reconnective  Healing som

tidigare  kategoriserats  som andlig  men  som nyligen  genomgått  organisatoriska  förändringar.  Forskningsfrågorna

berör  vilka  förändringar  som  skett  och  vart  organisationen  idag  kan  placeras  begreppsmässigt.  Den  teoretiska

bakgrunden utgörs av Olav Hammer, Roy Wallis, Christopher Partridge samt Anton Geels och Owe Wikström samt

deras begreppsdefinitioner av andlighet, sekt, kult, religion och nyreligion. Även teorier kring socialpsykologi, av

Lars Svedberg och Björn Nilsson, presenteras. Metoden för arbetet är kvalitativa intervjuer av Reconnective Healing-

utövare, samt komparativ analys. Resultatet visar att organisationen rört sig från andlighetsbegreppet och närmat sig

begreppet  nyreligion.  De  organisatoriska  förändringarna  tycks  bottna  i  grundaren  Eric  Pearls  vilja  att  minska

pluralistiska synsätt inom organisationen genom att exkludera medlemmar samt strama åt regler och riktlinjer. Vidare

tyder resultatet på att organisationer generellt kanske aldrig kan klassificeras som andliga då socialpsykologin inom

gruppsammansättningar skapar faktorer som strider mot det mesta som definierar andlighet.

Nyckelord: healing, andlighet, sekt, kult, religion, nyreligion, socialpsykologi, organisatoriska förändringar.
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1. Inledning

Temat för detta arbete har förankring i religionskunskapens didaktiska begrepp, då dessa utgör en viktig väg till att

möta syftesbeskrivningen i  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Denna formuleras:

“Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra

livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen”.1 Både i och utanför skolans värld placeras rörelser i

kategorier  utifrån  hur  trosföreställningar  och  utövande  ser  ut.  Begrepp  som religion,  nyreligion,  sekt,  kult,  och

andlighet har alla definitioner som skiljer dem åt, många gånger med små marginaler. Problemet med detta är att det

inte  sällan förekommer organisationer  som benämner sig som något  som inte  överensstämmer med essensen av

begreppet. Två exempel på detta är healingrörelsen Reiki Healing och framgångsrörelsen Scientologikyrkan. 

Reiki Healing är en healingorganisation som kallar sig andlig, men enligt Olav Hammer i boken  Mystik och

andlighet – kritiska perspektiv, platsar inte organisationen alls inom begreppsdefinitionen. Han menar att rörelsen

snarare drar år religionsbegreppet på grund av dess strävan efter exklusivitet via ramar, initieringar, traditioner och

hierarkier.  Den  kraft  som  sägs  användas  i  healingen  anses  inte  tillgänglig  för  allmänheten,  vilket  strider  mot

begreppsdefinitionen av andlighet som snarare berör ett individuellt sökande.2 Scientologin å andra sidan är en rörelse

som kallar sig religion men vars egentliga definition debatteras flitigt. Roy Wallis skriver i Scientology: Therapeutic

Cult  to Religious Sect,  att organisationen började som en friare form av kult  för att  därefter bli en inramad och

exklusiv sekt. Enligt Wallis berodde detta på grundarens oro över individualismen i organisationen då denna öppnade

för idéer som inte överensstämde med Scientologikyrkans kärna – något som försvagade rörelsen.3

Fall som dessa gör i förlängningen en begreppsdiskussion relevant då missförstånd annars riskerar uppstå, inte

minst  i  skolvärlden med  dess  viktiga  ämnesbegrepp.  Denna  kan således  gynnas av  vad som rent  praktiskt  kan

benämnas som andlighet och ej. I detta arbete behandlas begreppet andlighet i ljuset av en utvald healingorganisation

med förhoppning att finna handfasta indikationer som kan klargöra om en rörelse kan benämnas som andlig eller ej.

1.1 Problematisering och hypotes

Under  2014  skrev  jag  uppsatsen  Återförening  med  ursprunget  -  ett  arbete  om  Reconnective  Healing. Denna

behandlade healinginriktningen Reconnective Healing (förkortas härefter RH) och hade sin bas i Hammers teori om

att det idag inte existerar healinginriktningar som passar in på definitionen andlighet. Syftet med arbetet var att bevisa

motsatsen och utövare intervjuades för ändamålet. Utifrån resultatet från intervjuerna och med stöd från grundaren

Eric Pearls bok  Väck din inre healer4, kunde jag konstatera att RH kan klassificeras som en andlig rörelse. Detta

berodde till stor del på att intervjuobjekten inte nog tycktes kunna betona att denna healingform kan utövas av vem

som helst,  med eller  utan kunskap om RH, eftersom idén med RH är  att  inga metoder  eller  riktlinjer finns för

utövandet. Kraften ska upplevas i stunden och den ska arbeta fritt, utan mänsklig påverkan.5

I sin bok från 2007, beskriver Pearl att RH särskiljer sig från andra metoder genom att utövarna inte anses vara

sändare-mottagare av en healingkraft utan snarare radiokanaler som tunar in sig på rätt frekvens. Förklaringen bakom

1 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Västerås: Edita, 2016, s. 186
2 Hammer, Olav. Religion och andlighet i det moderna väst. Mystik och andlighet - kritiska perspektiv, S. Sorgenfrei (red.), s. 103-121. 

Stockholm: Dialogos Förlag, 2013, s. 114-120
3 Wallis, Roy. Scientology: Therapeutic Cult to Religious Sect. Sociology: Sage Journals, 1975-01, s. 89-92, 96-98
4 Pearl, Eric. Väck din inre healer (svensk utgåva/svensk övers.). Malmö: Ica Bokförlag, 2007. 
5 Billman, Emelie. Återförening med ursprunget - ett arbete om Reconnective healing. Karlstads universitet, 2014, s. 24-25
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detta ligger i kvantfysikens strängteori då RH sägs koppla samman dimensioner. Vid denna kontakt ska kroppens

partiklar omorganiseras för att återgå till ett stadie av balans och då även omgivande partiklar sägs svara på samma

sätt  ska healing  ske automatiskt  för  samtliga närvarande,  utan  att  utövaren  själv  behöver  göra något.  I  sin  bok

kritiserar  Pearl  andra  healingrörelser  då  deras  utövare,  genom användandet  av  ritualer  och  reningar,  förhindrar

universums fulla potential. Han kritiserar också exklusiviteten i att utövare måste initieras innan de får tillgång till en

särskild kraft. Enligt Pearl handlar detta om rädslor i kombination med en egobaserad grandiositet bland utövare som

anser att healing inte kan utövas av vem som helst. Detta hör inte hemma i RH då idén är att alla har tillgång till

universum och allt i det.6

2015 genomgick RH-organisationen förändringar som resulterade i ett formellt beslut att exkludera medlemmar.

Samtliga utövare raderades från RH:s internationella utövarregister och fråntogs även organisationens erkännande

och  stöd,  samt  den  möjlighet  att  arbeta  inom sjukvård  som  RH  vunnit  på  flera  håll  i  världen.  För  att  återfå

rättigheterna och en plats i utövarregistret måste utövare numera betala en summa pengar för att omcertificeras och gå

från den gamla titeln Reconnective Healing Practitioner till att bli Reconnective Healing Foundational Practitioner.7

Samma år  som förändringarna ägde rum ökade också aktiviteten på den svenska utövarsidan på Facebook.  Två

mentorer, som utnämnts att leda de svenska utövarna, presenterade sig för gruppen medan det bland utövarna växte

fram kritik mot exkluderingen. Denna kritik berörde främst upplevelsen av motstridigheter i förändringarna, såsom

att det plötsligt gjordes utövarkontroller trots tidigare idéer om att RH kan utövas av vem som helst. De som främst

tog på sig rollen att besvara kritiken var mentorerna, som menade att exkluderingen ämnade kvalitetssäkra utövare.8 

Frågan som detta arbete ställer sig är om förändringarna som skett inom RH gjort att organisationen inte längre

kan kallas andlig. Enligt Hammer börjar många healingrörelser inom ramen för andlighet men rör sig med tiden bort

ifrån begreppet. En förklaring menar han är marknadskonkurrens då exklusivitet anses attraktivt.9 Andra forskare,

som exempelvis Wallis, finner dock förklaringar inom socialpsykologin där exempelvis rädslor för missbruk och

individualism  inom  grupper  utgör  orsak  till  organisatoriska  förändringar.  För  att  finna  svar  på  varför  andliga

healinginriktningar  tycks  ha  svårt  att  hålla  sig  inom ramen  för  andlighet  kommer  RH-organisationen  och  dess

förändringsarbete  att  undersökas  närmare.  Av  forskaretiska  skäl  kommer  undersökningen  inte  att  inkludera  den

svenska utövarsidan då dess deltagare inte godkänt medverkan. Dessutom kan de flesta kommentarerna dateras två år

bakåt i tiden, vilket gör de mindre aktuella. Istället görs detta arbete utifrån kvalitativa intervjuer av utövare. 

Undersökningen grundar sig i Hammers teori om att healinginriktningar tenderar falla ur definitionen av `andlig

rörelse´. Utifrån denna byggs hypotesen för arbetet: att detta sker till följd av att healingverksamheterna organiserats.

Om så är fallet med RH skulle det kunna visa på tänkbara kopplingar mellan den socialpsykologi som råder inom

grupper  och healingrörelsers  utveckling  mot  lägre  grader  av  andlighet.  Går  andligheten  förlorad  i

gruppsammansättningar bör det omöjliggöra för någon typ av organisation att benämnas som andlig. Visar arbetet

däremot  motsatsen  kan  detta  snarare  bli  ett  argument  som strider  mot  Hammers  tes.  Förhoppningen  är  att  en

kartläggning av förändringarna inom RH kan leda fram till fortsatt forskning inom området begreppskategorisering.

6 Pearl, 2007, s. 137, 140-143, 145-150, 159-163, 166, 178, 222, 248-249
7 Reconnective Healings hemsida. Important information for legacy members. The Reconnection, 2017. Tillgänglig: 

http://www.thereconnection.com/important- information/ (hämtad: 9/12-2017). 
8 Facebook. Diskussion. Reconnective Healing®-utövare - Sverige.  Tillgänglig: https://www.facebook.com/groups/reconnectivehealing 

utovaresverige/ (hämtad: 23/1-2018).
9 Hammer, 2013, s. 110-116, 118-120 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor

Både Hammers och Wallis talar om en tendens till förändringar inom andliga och religiösa organisationer men det

råder skilda meningar om vad som orsakar det.  Syftet  med detta arbete att hitta en förklaring till  varför andliga

healinginriktningar med tiden upphör att kunna bedömas som andliga. För att möta arbetshypotesen behandlas syftet

utifrån de socialpsykologiska  perspektiv som presenteras  under  tidigare  forskning.  Undersökningen fokuserar  på

organisationen Reconnective Healing, som nyligen genomgått organisatoriska förändringar. Frågeställningen lyder:

• Vilka förändringar har skett inom den andliga rörelsen Reconnective Healing?

• Vad har förändringarna lett till när det kommer till att bedöma Reconnective Healing som ett praktiserande av

andlighet? 

Studien fokuserar  på ramar,  riktlinjer,  ritualer,  regler,  hierarkier och auktoriteter i  organisation och utövande,  då

närvaron eller frånvaron av dessa är betydelsefulla för att kategorisera rörelser som andliga, religiösa, nyreligiösa,

kulter eller sekter. Dessa begrepp presenteras närmre i kapitel 1.3. Genom att kartlägga förändringarna inom RH

(fråga 1) möjliggörs en analys av vad RH  skulle kunna kategoriseras som begreppsmässigt idag (fråga 2).

1.3 Teoretiska perspektiv

För att  möjliggöra en begreppsanalys  i  kapitel  3.2 läggs  den teoretiska basen i  begreppen: andlighet,  sekt,  kult,

religion och nyreligion. För detta  används Hammer och Wallis samt ytterligare litteratur. För att pröva hypotesen om

att  RH:s  organisatoriska  tillväxt  kan  vara  en  bidragande  orsak  till  förändringarna,  används  även  litteratur  om

socialpsykologi.  På  så  vis  kan  arbetet  studera  tänkbara  kopplingar  mellan  socialpsykologi  och  healingrörelsers

oförmåga att förbli andliga, vilket kapitel 3.1 behandlar. Varje begreppssektion avslutas med en sammanfattning för

hur begreppet definieras i detta arbete. Dock görs dessa definitioner med viss försiktighet då olika begrepp kan ha

olika betydelse beroende på var i världen de används. Teoretikerna som presenteras nedan är samtliga européer vilket

ger ett västerländskt perspektiv på begreppen.

1.3.1 Andlighet

Hammer definierar andlighet som ett personligt sökande som inte ryms inom religionsbegreppet. Ramar, traditioner

och ritualer saknas medan individen testar på och väljer mellan olika trosföreställningar. Andliga individer följer den

egna  känslan  för  vad  som  är  rätt  och  sant,  intuitionen  står  i  centrum  och  inga  auktoriteter  finns.  För  att  en

healingrörelse ska kunna klassificeras som andlig menar Hammer att tre punkter måste mötas. Den första innebär att

tron ska sakna vetenskaplig förankring. Den andra är att utövandet ska behandla kropp och själ. Den tredje handlar

om att utövandet ska ske  intuitivt utan egna försök att påverka helandeprocessen. Enligt Hammer är det ofta vid den

tredje punkten som healinginriktningar misslyckas då många rörelser har tydliga riktlinjer för hur utövandet ska gå

till.  Hammer skriver  också att  många organisationer  både har  ledare,  hierarkier  och exklusivitet  där exempelvis

initieringar krävs för medlemskap. Detta för healing längre ifrån begreppet andlighet. Enligt Hammer är en anledning

till detta marknadskonkurrens, ju exklusivare och mer nischat desto mer attraktivt. Dock går andligheten förlorad när

utövandet följer en färdig mall och därför frångår det individuella intuitiva sökandet.10 

10 Hammer, 2013, s. 106-107, 109-114, 116-119
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I  boken  Nya  religioner  -  ett  uppslagsverk  av  andliga  rörelser,  sekter  och  alternativ  andlighet,  beskriver

Christopher Partridge andlighet som något privat utanför institutioner och som en tro där utövaren saknar tillhörighet.

Fokus ligger på jaget, meningen med livet och naturen. Andlighet vänder sig bort från en yttre Gud och auktoritära

ledare för att fokusera på ett inre sökande. Partridge skriver att andlighet kan växa ur religioner men att det också

existerar andlighet utan koppling till religion. Ofta plockar individen inslag från olika olika typer av trossamfund och

rörelser för att skapa en egen sanning. Meditation är en vanlig form av andligt utövande då det för fokus till ett högre

jag istället för yttre kraft. Inom andlighet anses religiösa institutioner ofta vara ett hinder för sann andlig erfarenhet.11 

I  boken  Den religiösa människan -  en  introduktion  till  religionspsykologin,  beskriver  Anton Geels  och  Owe

Wikström andlighet som ett personligt förhållande till det heliga, utanför institutioner, ramar, normer och riter. Det

handlar då om individer utan behov av grupptillhörighet eller färdiga läror och den egna känslan för vad som är bra

tar fokus. Strävan inom andlighet är ofta att uppnå helhet i denna process är lekfullhet viktig. Acceptansen inför

olikheter är stor då andliga individer ser individuella sanningar som viktigt. Andlighet söker inte bekräftelse från

institutioner då man motsätter  sig externa auktoriteter.  Likt Hammer menar  författarna dock att  den individuella

andligheten inte sällan leder till att individen snart söker sig till kärntruppen som är en redan etablerad institution.12

För att sammanfatta kommer begreppet andlighet i detta arbete beskrivas som en individuell upplevelse tillgänglig

för alla och som har en avsaknad av både exklusivitet, auktoriteter, regler och hierarkier. Andligt utövande styrs av

intuition snarare än medveten kontroll samt har en avsaknad av ramar och ritualer.

1.3.2 Sekt

Geels och Wikström beskriver sekter som synonymt med kulter, och som en kategori inom nyreligion. De är  ofta

sprungna ur etablerade religioner men avviker från dessa för att forma egna institutioner. Inom sekter och kulter finns

hierarkier mellan medlemmar samt en auktoritär ledare, ofta med övernaturlig status som generellt inte ifrågasättas av

medlemmarna. Regler, ritualer och trosläror är hårt hållna och man anser att det bara finns en sann väg till frälsning.

Ett särdrag för sekten är dock att medlemmarna måste delta med sitt fulla engagemang och aldrig visa tveksamheter

då det kan orsaka sanktioner. Geels och Wikström menar att Krishnarörelser och Scientologikyrkan ingår här.13 

Partridge beskriver sekter som världsförnekande. Detta innebär att medlemmar tar avstånd både från samhället,

den egna familjen och den närmsta umgängeskretsen. Isolering från omvärlden är vanligt och det sker en kraftig

gränsdragning mellan medlemmar och icke-medlemmar. Exklusiviteten är stor då den egna sekten anses sitta på den

enda sanningen i existentiella frågor, därför måste medlemmar förtjäna sin plats. Fokus inom sekter läggs ofta på den

rätta vägen till frälsning och i samband med detta är det inte ovanligt med apokalyptiska idéer. Inom sekter finns

auktoritära ledare med absolut makt där medlemmarna förväntas lyda både denne och sektens övriga ramar och

regler.  Vid  regelbrott  följer  sanktioner  som  exempelvis  exkludering.  Medlemmar  ska  dessutom  ge  sitt  fulla

engagemang till rörelsen och ofta förväntas saker av medlemmar som normalt anses för privat, exempelvis celibat.14

Sekten sammanfattas här som en stram inramning med regler och sanktioner. Den har en auktoritär ledare, ofta

med suverän makt, samt krav på medlemmars fulla engagemang vilket ofta medför isolering. Vidare är sekten en

11 Partridge, Christopher. Nya religioner - ett uppslagsverk av andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet. Stockholm: Bokförlaget 
Libris, 2004, s. 16-17 

12 Geels, Anton & Wikström, Owe. Den religiösa människan - en introduktion till religionspsykologin. Stockholm: Natur & Kultur, 2006, s. 
301-303, 306 

13 Ibid, s. 316-319, 321-322
14 Partridge, 2004, s. 17, 20-21
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exklusiv rörelse. I detta arbete beskrivs inte sekten som synonymt med kulten med syfte att hålla isär begreppen.

1.3.3 Kult

Wallis skriver i sin artikel att definitionen av kult varierar och att många, i likhet med Geels och Wikström, ser

likheter med sekter. Hans teori landar dock i att en kult, till skillnad från religion och sekt som ofta ser en enda väg

som är rätt, har svagare inramning och tillåter pluralistiska synsätt. Enligt Wallis börjar många nyreligiösa rörelser

som kulter där kärnan i kulten utgörs av en grupp människor med gemensamma intressen. Kulter kommer i alla

former och kan beröra både religion, magi, healing, mysticism och naturläkemedel etcetera. De saknar exklusivitet

och auktoritära ledare som kräver något av medlemmarna. Gränserna mellan medlemmar och icke-medlemmar är

otydliga men de som anser sig sig tillhöra kulten är ofta serviceinriktade utövare. Vid exempelvis healing är det

utövaren som söks upp av utomstående – till skillnad från en sekt där dessa måste gå genom ledaren. Det är också

fritt för medlemmar att röra sig mellan kulter vilket gör att medlemsantalen varierar. Då individens tro och behov står

i fokus blir kulten svårnavigerad för en eventuell ledare: den blir föränderlig och svag som organisation.15

I likhet med Wallis beskriver Partridge kulten som mer individualistisk. Kulten saknar både karismatisk ledare och

heliga texter. Då kulter präglas av individer som väljer sin egen sanning och väg anser Partridge att de står närmare

andlighet än både religion och sekt vid en begreppskategorisering.16 I detta arbete sammanfattas kulten som en öppen

och icke-exklusiv rörelse som i sin avsaknad av regler också saknar stabilitet. Kulter kan komma med olika typer av

trosinriktningar och är ofta föränderliga. Kulten saknar auktoriteter och tillåter pluralistiska synsätt.

1.3.4 Religion

Enligt  Hammer  omfattar  religionsbegreppet  ett  fokus  på  beteendemönster,  trosföreställningar  och  symbolism.

Individer konstruerar inte en personlig tro utan kliver in i ett etablerat ramverk. Där finns ritualer, myter och sägner

som exempelvis skapelseberättelser. Auktoritära ledare och heliga skrifter förtydligar hur medlemmar ska leva och tro

och  det  är  den  aktuella  gudens  vilja  som  medlemmarna  vill  följa.  Institutioner  och  traditioner  är  också  ett

återkommande drag.17 Dock bör en viktig poäng från Partridge nämnas, nämligen att trots att religionen utgörs av en

institution så hävdar ändå religiösa människor att kärnan är just andlighet. Där går således begreppen samman då

religionen inte nödvändigtvis utesluter andliga upplevelser.18

Geels och Wikström menar att begreppet religion är svårdefinierat på grund av dess breda innehåll. Det  avgränsas

dock  inom  vissa  nyckelkriterier.  Religionen  innehåller  trosföreställningar  där  kulturella,  religiösa  men  också

individuella uttryck förekommer. Den kan via riter skapa sammanhållning och den kan ge existentiell meningsfullhet

via  tolkningar  av  livet  –  om  dessa  sker  inom  religionens  ramverk.  Vidare  kan  religionen  skapa  trygghet  och

motivation  hos  grupp  och  individ.  Symbolism  och  läror  är  viktigt  och  i  den  sociala  samhörigheten  finns  en

överordnad makt som reglerar gruppens intressen. Religion är således tro och utövande med koppling till ett system

av lärosatser. Den är också en social och kulturell institution som hålls samman av trosläror, existentiella frågor,

symbolhandlingar och riter. Det råder en gemensam attityd av underkastelse inför en suverän makt och genom denna

söker gruppen förklaringar till, och meningsfullhet i, den komplexa världen.19

15 Wallis, 1975, s. 90, 91-92
16 Partridge, 2004, s. 16
17 Hammer, 2013, s. 110-112, 114
18 Partridge, 2004, s. 16-17 
19 Geels & Wikström, 2006, s. 11-16, 19, 265, 310-311, 374-375
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Sammanfattningsvis innebär begreppet religion ett  etablerat  ramverk som innehåller ritualer,  beteendemönster,

myter och traditioner. Symbolism är vanligt förekommande och så även auktoriteter och regelverk av olika slag.

Vidare är religionen ett socialt fenomen där gruppen gemensamt underkastar sig tro, regler och lära.

1.3.5 Nyreligion

Partridge beskriver nyreligiositet som något utanför institutioner. Nya religioner har religiös koppling men ligger

utanför marginalerna. Han kategoriserar dessa i  tre: världsbejakande, världsförnekande och världsanpassade. Den

förstnämnda accepterar  samhällsvärderingar  men anser  sig ha bättre och mer effektiva värderingar för att  uppnå

lycka. Ett exempel på en sådan grupp är Scientologikyrkan. Den andra gruppen är mer fientlig till samhället och här

finns bland annat sekter att finna. Den tredje är mest vänligt sinnad till omvärlden men anser att samhället behöver

återgå mer till  andligheten.  Ett  exempel på en sådan är pingströrelsen. Nyreligioner har ofta gurus, det vill säga

enskilda individer som påstår sig känna till den rätta vägen och sanningen. Auktoriteter inom nyreligioner är ofta

självutnämnda då nyreligionen vill vända sig bort från den traditionellt organisatoriska utnämnda auktoritet som syns

inom religioner. Här hamnar fokus i större mån på det egna jaget vilket skiljer nyreligion från religionen.20 

Geels  och  Wikström  definierar  nyreligionen  annorlunda  än  Partridge.  De  instämmer  i  att  det  handlar  om

marginaliserade grupper  komna ur  religion,  men nämner  också  rörelser  som saknar  religiös  koppling,  däribland

healing. Vissa kan dessutom sakna koppling till andlighet och handla om exempelvis personlighetsutveckling och

stresshantering. Även nyreligiösa rörelser med inriktning på healing kan sakna förankring i andlighet och benämns då

som vetenskapliga. Geels och Wikström menar att det inom nyreligionen råder olika grad av krav på medlemmars

engagemang. Audiensrörelser kommer oftast i form av föreläsningar och saknar institutioner eller strama ramar. Det

samma gäller klientrörelser som är något mer organiserade än audiensrörelser men ändå relativt fria. Där står den

enskilde utövaren mer i fokus än organisationens högste ledare. Sist kommer kulter och sekter där det förekommer

starka auktoriteter samt ramar och regler kring tron. I dessa finns stora krav på medlemmars engagemang. Geels och

Wikström menar att många nyreligiösa rörelser är kommersiella och tar betalt för kurser och de har ofta en institution

i form av sociala aktörer och lärodokument.21

Här sammanfattas nyreligion som marginaliserade grupper sprungna ur religion men också icke-religiösa grupper.

Medlemmarnas engagemang varierar i allt från friare rörelse till rörelser som kräver aktivt engagemang. Audiens- och

klientrörelser saknar ofta institutioner och strama ramar men den sistnämnda har något stramare organisering. De kan

vara världsbejakande, världsförnekande eller världsanpassande. Gurus och självutnämnda auktoriteter kan särskilja

rörelsen  från  religionen  och  fokus  ligger  på  det  egna  jaget.  Institutionerna  består  ofta  av  sociala  aktörer  och

lärodokument. Vissa nyreligioner är kommersiella och tar betalt för medlemskap.

1.3.6 Socialpsykologi

I  boken  Gruppsykologi  –  Om grupper,  organisationer  och  ledarskap,  skriver  Lars  Svedberg  om organisationer.

Tankar om demokrati,  allas lika värde och medbestämmande är något som organisationer återkommande försökt

anamma men misslyckas och Svedberg beskriver detta som godtrogenhet då alla organisationer behöver både ledare

och  hierarkier.  Utan  detta  riskerar  organisationen  utsättas  för  särintressen  och  informella  idéer.  För  att  säkra

20 Partridge, 2004, s. 16, 19-21 
21 Geels & Wikström, 2006, s. 316-320 
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organisationens legitimitet och överlevnad krävs ramar och regler - ingenting bör avvika för långt från riktlinjerna.22

I boken Socialpsykologi – teori och tillämpning, skriver Björn Nilsson att normer uppstår i sociala sammanhang

för  att  ge  gruppmedlemmar  trygghet  i  hur  de  ska  tänka  och  bete  sig.  Exempel  på  normer  är  värderingar,  där

medlemmar som inledningsvis tyckt olika plötsligt ändrar åsikt för att passa in. Enligt Nilsson är referensramar en

psykologisk grund för en fungerande grupp – medlemmar behöver riktlinjer. I första hand är det grupptrycket som får

medlemmar att ändra värderingar till något som tidigare varit otänkbart. Detta sker särskilt i sammansvetsade grupper

vars medlemmar har en önskan om att vara kvar. Om majoriteten tycker på ett sätt börjar individen tvivla på den egna

förmågan och rädslan för att uppfattas som avvikande kan förändra dennes tankar och värderingar i grunden.23

Nilsson  skriver  att  en  grupp  med  en  uttalad  auktoritet  enklare  får  igenom  förändringar  eftersom  denne,  i

medlemmarnas  ögon,  har  legitim makt  att  genomföra  dem.  Det  samma gäller  om ledaren  anses  vara  expert  på

området, exempelvis i egenskap av grundare av gruppen. För att ledaren ska skapa en fungerande maktstruktur är det,

enligt  Nilsson,  viktigt  att  denne  för  en  övertygande  kommunikation.  Om ledaren  framstår  som intelligent  och

trovärdig i sin argumentation kommer denne vinna kraft i ett förändringsarbete. Att skapa följsamma medlemmar är

enklare om auktoriteten och gruppen som enhet är omtyckt men även hot om sanktioner är effektivt. Är det obekvämt

för individen att gå emot gruppen kommer denne anpassa sig. När en individ ger upp sin ståndpunkt kommer denne

automatiskt också ändra sina grundläggande värderingar då ett sidbyte är mer behagligt än alternativet. Forskning

visar att det är enkelt för människor att gå emot sina grundläggande värderingar om gruppnormen så kräver.24

Svedberg hänvisar till  grupputvecklingsteorin FIRO,  Fundamental Interpersonal Relationship Orientation,  och

dess tre faser. Den inledande tillhörighetsfasen behandlar vilka som ska få delta. Individerna känner efter om de vill

tillhöra organisationen och beslutet tas efter att de synat varandra och ledaren. Därefter börjar medlemmarna slappna

av och frågor kring inflytande växer fram. När rollsökningsfasen infaller försöker medlemmarna finna sin plats. Här

uppstår  de,  enligt  Svedberg,  oundvikliga hierarkierna  där  ansvarsområden och maktstrukturer  synliggörs.  Regler

stramas åt och medlemmarna lär sig vilka beteenden och värderingar som är godtagbara för att gruppen ska kunna

bygga ett ”vi”. Svedberg skriver att ingen går säker i detta stadie. I den sista fasen, samhörighet, upplever gruppen för

första gången en tillit där åsikter av olika slag tas väl emot. Med en etablerad hierarki kan gruppen lägga praktiska

frågor åt sidan och fokusera på dess egentliga uppgifter. Dock, menar Svedberg, att den sista fasen sällan nås, framför

allt inte av större organisationer där det saknas utrymme för eftertanke och reflektion.25

1.4 Tidigare forskning

För att söka orsaker till RH:s förändringar inför kapitel 3.3, används tidigare forskning. En sökning på Karlstads

universitetsbibliotekets  Onesearch visar  att  det  saknas  vetenskapliga artiklar  där  författaren angett  “reconnective

healing” som sökord, med undantag för forskning inom biofält.26 Fem artiklar av samma slag finns representerade på

RH:s hemsida.27 Även boken Science Confirms Reconnective Healing, berör biofält och är skriven av filosofie doktor

22 Svedberg, Lars. Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 219-221, 225
23 Nilsson, Björn. Socialpsykologi – teori och tillämpning. Stockholm: Liber, 2015, s. 71-73, 85-89
24 Ibid, s. 73, 97-101, 103
25 Svedberg, 2016, s. 166-168
26 Vid en sökning efter Reconnective healing på universitetsbiblioteks Onesearch i Karlstad finns inga arbeten som angett Reconnective 

healing som sökord förutom vid projekt inom biofält. Övriga vetenskapliga artiklar som används för detta arbete har istället hittats genom
att kombinera följande sökord i universitetsbiblioteks Onesearch: psychology, religion, groups, exclusion & psychology, groups, 
exclusion 

27 Reconnective Healings hemsida. Science & Research. The Reconnection. Tillgänglig: http://www.thereconnection.com/science-and-
research/ (hämtad 20/12-2017)
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Konstantin Korotkov, professor vid St. Petersburg State Technical University i Ryssland. Resultaten kommer från

experiment och kliniska tester utförda under RH-sessioner och visar att  dessa ger signifikant positiva resultat på

människors funktionella och fysiska tillstånd. Det har också noterats hur dessa förbättringar inte enbart märkts av hos

klienterna utan också hos åskådare som närvarat.28 Då det utöver detta inte tycks finnas forskning på RH, används

istället vetenskapliga artiklar med koppling till socialpsykologi, organisationer, religion och förändringsarbeten.

1.4.1 Scientologins utveckling från pluralism

På 1970-talet genomförde Wallis en undersökning av Scientologikyrkan. Enligt Wallis är scientologin en rörelse som

kallar sig religion men snarare borde klassificeras som sekt. Han menar att organisationen påbörjade sin resa i form

av en kult men därefter övergick till att bli en stramt inramad sekt.29

Wallis beskriver kulten som en icke-exklusiv rörelse som sätter individen i fokus, som saknar både ledare, ramar

och krav på medlemmar, och som inte särskiljer medlemmar från icke-medlemmar. På grund av den frihet som råder

och på grund av avsaknaden av en auktoritär ledare som kräver engagemang och lojalitet från medlemmar, blir kulten

något försvagad som organisation. Idéer, tro och utövande blir ofta splittrade. På grund av dessa diffusa ramar blir

kulten generellt svårnavigerad så för att strukturera upp detta krävs en karismatisk ledare som kan erbjuda något

exklusivt i utbyte mot gruppens enhet. När detta börjar ske förlorar kulten sin frihet och det är så Wallis identifierar

Scientologinkyrkans övergång till sekt. Sekten erbjuder en exklusiv väg till frälsning och den går genom en auktoritär

ledare som ofta själv fått en uppenbarelse av sanningen.30

Skaparen av scientologin, L. Ron Hubbard, mötte med tiden problem med individualismen inom organisationen.

Idéer om att det finns flera individuella vägar till frälsning gjorde att samstämmigheten minskade. Detta hotade både

organisationen  och  Hubbards  position  vilket  gjorde  att  han  började  skärpa  organiseringen  av  den.  Exempelvis

hävdade Hubbard att medlemmarna var tvungna att göra sig av med den massmentalitet som samhället fostrat in dem

i, för att kunna uppnå kraften i scientologin. Redan här började en social kontroll synas, med krav om separation från

omvärlden.  När individers  tro  och utövande inte  stämde överens  med Hubbards synsätt  ansågs individerna vara

avvikande, något som de ville undvika. Ramar och riktlinjer började formas, inte bara kring tro utan också sociala

normer. Individualism uppfattades som ett hot då det skulle utsätta de uppsatta ramarna för fara.31

Wallis menar att fria rörelser tenderar bli mer uppstyrda till följd av att grundaren ställs inför problem. Ett vanligt

exempel är att utövandet, i grundarens ögon, blir felaktigt vilket leder till en tydligare ledarroll och fastare regler.

Detta behöver inte varit planen från början: grundaren kan känna sig tvungen att strama åt gruppen för dess framtids

skull.32 Denna forskning skulle kunna appliceras på RH då orsaken till förändringarna kan ha varit att organisationen

försvagats på grund av individualistiska medlemmar med splittrade synsätt. Enligt Wallis bör det knappast gynna RH.

1.4.2 Oetiska beteenden för gruppens skull

Stefan Thau et al har genomfört projektet:  Unethical for the Sake of the Group: Risk of Social Exclusion and Pro-

Group Unethical Behavior. Denna forskning ämnade visa att exkludering kan användas för att få gruppmedlemmar att

ställa upp på sådant de normalt inte skulle. Undersökningen delade in deltagarna i två grupper där grupp 1 bestod av

28 Korotkov, Konstantin. Science Confirms Reconnective Healing. Createspace Independent Publishing Platform, 2011. 
29 Wallis, 1975, s. 89, 97
30 Ibid, s. 89-93
31 Wallis, 1975, s. 95-97
32 Ibid, s. 97-98
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industriarbetare som fick besvara enkätundersökningar medan grupp 2 deltog i ett laboratorium-baserat experiment.33

Undersökningen utgick från teorin att individer tenderar göra saker de normalt inte skulle för att ombesörja gruppens

intressen. Forskarna menade att individer blir mer värdefulla för en grupp om dessa ser till gruppens bästa vilket i sin

tur innebär att medlemmar som inte tillför något riskerar exkludering. Thau et al beskriver att inkludering för många

människor anses livsviktigt vilket kan bli en motivationskraft till individers ageranden. Arbetshypotesen handlade

därför om att det finns en tydlig koppling mellan exkludering och oetiskt beteende som görs ”för gruppens skull”.34

Enkäten som skickades till  Grupp 1,  bestående av 450 medlemmar,  berörde frågor kring inkludering,  oetiska

beteenden, samt rädslor för exkludering. Resultatet visade att behovet av inkludering i samband med rädslan för

exkludering fick gruppmedlemmarna att göra saker de annars inte skulle med motiveringen att de gjorde det för

gruppens skull.35 Grupp 2, bestående av hundra försöksobjekt, fick besvara frågor kring inkludering och tillhörighet

utifrån skalor. De fick genomföra tävlingar där prestationerna var viktiga för inkludering. Vid en problemlösnings-

uppgift, vars resultat skulle utgöra grund för en omröstning där majoritetsbeslutet ämnade exkludera en medlem, var

risken för sanktioner påtaglig för deltagarna; den medlem som inte gynnade gruppen skulle utestängas. Det vore

således inte gynnsamt att få majoriteten emot sig vilket satte press på deltagarna. Problemet med uppgiften var att den

inte gick att lösa utan att fuskade. Resultatet visade medlemmarnas oetiska beteende ökade vid denna uppgift.36

Slutsatserna som Thau  et al  kunde dra efter undersökningen var att när medlemmar vill inkluderas i en grupp

samtidigt som det finns ett överhängande hot om exkludering, så ökar risken att de genomför saker de annars inte

skulle gjort.  De konstaterar att det enklaste sättet att inkluderas i en grupp är att bete sig på ett sätt som gynnar

gruppens välmående. I förlängningen tydde detta också på att  beteenden som strider mot individens personliga etik

enklare uppstår när tankar om exkludering är närvarande.37 

Ett  liknande resultat  visas  i artikeln  Exclusion,  intergroup hostility,  and religious  fundamentalism,  av Juliette

Schaafsma och Kipling D. Williams. Där beskrivs att när exkludering av medlemmar sker resulterar det inte bara i att

de  exkluderade  straffas  utan  också  att  återstoden  medlemmar  blir  negativa  mot  utomstående  grupper.  Genom

exkludering kan de inkluderade medlemmarna känna sig värdefulla och utvalda, vilket i sin tur leder till att de blir

mer  trogna  samfundet  och  dess  värderingar  –  de  vill  fortsätta  inkluderas.  Undersökningen,  som  bestod  i  att

medlemmar  från  olika  grupper  fick  mötas  i  sportsammanhang,  visade  att känslor  hos  både  gruppmedlemar  och

exkluderade grupper förstärks: exkluderade personer blir kritiska till gruppen medan inkluderade blir mer trogna.38

Då förändringarna i RH mer eller mindre består av ett ultimatum där deltagarna tvingas välja mellan att via kurser

uppdatera sina certifikat inom RH eller att exkluderas från organisationen, så skulle denna forskning kunna indikera

att organisationen i själva verket vill pressa medlemmarna till att göra något de annars inte skulle: betala en summa

pengar för att få vara kvar i gruppen. Ökade inkomster gynnar förstås en organisation. Vidare kan exkludering vara ett

verktyg använt av RH-organisationen för att göra återstoden medlemmar mer trogna.

33 Thau, Stefan; Derfler-Rozin, Rellie; Pitesa, Marko; Mitchell, Marie S.; Pillutla, Madan M. Unethical for the sake of the group: Risk of 
social exclusion and pro-group unethical behavior. Journal of Applied Psychology, 2007-06, s. 98-99

34 Ibid, s. 99-100
35 Ibid, s. 101-102
36 Ibid, s. 102-105
37 Ibid, s. 105-106
38 Schaafsma, Juliette & Williams, D., Kipling. Exclusion, intergroup hostility, and religious fundamentalism. Journal of Experimental 

Social Psychology, 2012-07, s. 831, 833-835
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1.4.3 Rädslan för det avvikande

I  Searching for certainty: Religious beliefs  and intolerance toward value-violating groups,  beskriver Małgorzata

Kossowska och Maciej Sekerdej “The Inclusion vs. Exclusion Dimension”. Denna handlar om hur religiösa grupper

tenderar att ha en vi-och-dem-attityd gentemot omvärlden. Författarna beskriver hur skepticism mot utomstående

uppstår till följd av sociokulturella normer och gruppvärderingar, där osäkerhet och fördomar mot avvikare från den

egna tron skapar en känsla av den andre. För individer som har sin trygghet och mening specifikt i det religiösa

utövandet kan utomstående, som inte delar samma värderingar, uppfattas som hotfulla och skapa osäkerhet.39

Forskarna genomförde två studier.  I den första deltog 225 medlemmar,  varav majoriteten bestod av katoliker.

Dessa besvarade en enkät med skalor där man kunde hålla med eller inte. Frågorna berörde tron på Gud, synen på

religion samt synen på grupper som avviker mot den egna uppfattningen. Undersökningen visade att tron på Gud var

sammankopplat med den psykologiska känslan av trygghet men också att en intolerans rådde mot värderingar som

stred mot de egna.40 Den andra studien var mer specifikt fokuserad på grupper vars värderingar strider mot den egna.

519 personer,  majoriteten katoliker,  svarade på enkäten som följde samma frågeformuleringar som studie 1.  Vid

frågor kring avvikande grupper fokuserades dock temat på mer specifika kategorier såsom fördomar, sexualitet, och

religiös  intolerans.  Resultatet  visade  en  intolerans  gentemot  homosexualitet,  annan etnisk  tillhörighet  och  andra

religioner.  Det syntes en koppling mellan tron på Gud och intoleransen mot sådant  som bryter mot den sociala

ordning som ger individen trygghet, det vill säga sådant som hotar individens tro på Gud.41

Undersökningen fastslog  att  normer som strider  mot den egna gruppens,  exempelvis  religiösa  sådana,  ansågs

farliga av individen. Dock var denna fientlighet selektiv eftersom inte alla grupper stämplades som hot. I studie 2 var

exempelvis  äldre  människor  ingenting  som ansågs  farligt  även  om deras  normer  stred  emot  gruppens.42 Denna

forskning kan användas för att se om det faktiskt finns en äkta rädsla från RH-organisationens håll kring att förlora

den rena ursprungliga formen av RH. Exkludering av avvikare skulle kunna resultera i att utövarna faktiskt upphör att

utöva varianter av RH och återgår till dess grundform, vilket kan vara tanken bakom det hela.

1.4.4 Reconnective Healing som andlig rörelse 

Arbetet Återförening med ursprunget – ett arbete om Reconnective Healing, ämnade motbevisa Hammers teori om att

inga healinginriktningar kan klassificeras som andliga. Enligt Hammer måste en andlig organisation sakna ramar,

ritualer, auktoriteter och hierarkier, då andlighet ska vara en individuell upplevelse utövad intuitivt utan riktlinjer för

hur det ska gå till. Som metod i undersökningen användes kvalitativa intervjuer av certifierade RH-utövare, samt

komparativ metod för att jämföra organisationen med begreppsdefinitionerna `religion´ och `andlighet´.43

Som bakgrund för arbetet användes Pearls bok Väck din inre healer. Boken presenterar RH som en metod fri från

metoder  där  utövare  inte  får  kalla  sig  healers  eftersom de  inte  anses  genomföra  healingen.  Istället  ses  de  som

radiokanaler som öppnar upp för att healing ska kunna ske då den helande kraften inte kan styras av människor. RH-

utövare är därför inte sändare-mottagare av kraften, utan enbart vittnen till processen. Med sin bok och sina kurser

ville Pearl hjälpa utövarna att släppa behovet av kontroll och riktlinjer för att ge sig hän till den ursprungskraft som

39 Kossowska, Małgorzata & Sekerdej, Maciej. Searching for certainty: Religious beliefs and intolerance toward value-violating groups. 
Personality and Individual Differences, 2015-09, s. 72-73

40 Ibid, s. 73-74
41 Ibid, s. 74-75
42 Ibid, s. 75
43  Billman, 2014, s. 6-10
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finns tillgänglig för alla. Att släppa kontrollen var, enligt Pearl, den stora utmaningen men också nyckeln till RH.

Därför bannlystes ritualer då det ansågs störa kraften från att arbeta fritt.44

Pearl refererade också i sin bok till Reiki Healing som en urvattnad metod, då rörelsen en gång börjat på rätt sätt,

med  ett  intuitivt  och  ödmjukt  utövande,  men  sen  utvecklats  till  en  organisation  full  av  regler,  hierarkier  och

exklusivitet.  RH å andra sidan skulle knappast  behöva denna exklusivitet  eftersom kraftens fulla  potential  fanns

tillgänglig för alla, med eller utan kunskap om RH. På så sätt förklarades frånvaron av hierarkier – ingen utövare

skulle någonsin kunna bli mer kunnig eller bättre än någon annan eftersom kraften verkade helt på egen hand.45

Intervjuobjekten i undersökningen talade om detta fria förhållningssätt. Pearls kurser beskrevs som  träning i att

släppa  taget  om  kontroll  och  tanke  för  att  hänge  sig  till  något  större  och  oförklarligt.  RH  beskrevs  som  så

okomplicerat att det kunde vara svårt att ta till sig dess enkelhet. Utövarna menade att de upplevde en äkthet i att

slippa fack och kategorier då det förde dem närmare kraften. Vid frågan om varför en kurs behövdes när kraften redan

ansågs tillgänglig för alla menade utövarna att kursen enbart var till för utövare som ville öppna en egen RH-praktik.

På så vis  kunde Pearl  kontrollera att  dessa förstått  värderingarna i RH.46 Efter en komparativ analys resulterade

arbetet i att Hammers tes motbevisades: RH var i allra högsta grad en healingorganisation som kunde klassificeras

som andlig.47 Resultatet från uppsatsen kan användas för att jämföra resultatet från detta arbete.

1.5 Metod och disposition

I  boken  Kvalitativa intervjuer,  skriver  Jan Trost  att  denna metod ger en djupare förståelse för intervjuobjektens

resonemang,  reaktioner  och  handlingar  tack  vare  öppna  frågor  och  motfrågor.  Genom  att  söka  mönster  i

intervjusvaren kan metoden utröna intervjuobjektens intentioner bakom det de säger. I detta arbete kan det ge en mer

komplex bild av förändringarna inom RH; kanske finns mer bakom än Pearls motivering?48 Inför intervjuerna har

intervjuobjekten  informerats  om  vad  det  innebär  att  delta.  Då  tystnadsplikt  och  konfidentialitet  gäller  deltar

intervjuobjekten anonymt och ingen information kan härleda till dem. I detta arbete har intervjuobjekten tilldelats

följande alias: Helene, Ilse, Magdalena, Pia, Ola och Lisa. Samtliga vet också att de när som helst kan avbryta sin

medverkan i arbetet samt att de har rätt att se resultatet.49 

Kapitel  två  i  detta  arbete  utgörs  av  resultatet  från  de  kvalitativa  intervjuerna.  Även  undersökningsfrågor

presenteras där som, i enlighet med Trost, har kategoriserats efter syfte, teori och tidigare forskning. Dessa har i sin

tur formulerat en intervjuguide som kan läsas i bilagorna 2 och 3. För att möjliggöra individuella svar har enskilda

intervjuer gjorts istället för gruppvisa.50 Intervjuerna har skett via e-post på grund av det långa avståndet, men en

fördel med detta är att intervjuobjekten kan förmedla sina svar utan oro för vinkling eller felciteringar, samt att all

information dokumenteras. En nackdel är dock att processen förlängs. Eventuella stav- och språkfelaktigheter kan

förekomma vid skriftlig interaktion och i  detta arbete delges citeringar ordagrant utan korrigeringar.  Svaren från

intervjuobjekten sammanställs även i ett dokument som delas ut till berörda inför uppsatsseminariet.

 Enligt Trost bör inte bara undersökningsfrågorna kategoriseras utan också innehållet från resultatet, förslagsvis

44 Billman, 2014, s. 11-14
45 Ibid, s. 12
46 Ibid, s. 16-21
47 Ibid, s. 24-25
48 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 10-12, 14, 23 
49 Ibid, s. 40-41, 43, 93 
50 Ibid, s. 26, 44-45, 50-51, 104-106
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utifrån ämnen som återkommit hos flera intervjuobjekt. Ett urval görs då utifrån arbetets syfte och eventuella mönster

som  dykt  upp,  medan  övrigt  faller  bort.51 Resultatet  i  kapitel  två  presenteras  utifrån  undersökningsfrågornas

kategorier, medan mönster i intervjuobjektens utsagor presenteras i form av sammanfattningar som följer efter varje

frågekategori.  Detta  för  att  förenkla  den  analys  och  diskussion  som  följer  i  kapitel  3.  Även  denna  följer

kategoriseringen från undersökningsfrågorna medan mönstren i sammanfattningarna från kapitel 2 utgör innehåll.

Jörgen  Dimenäs  skriver  i  boken  Lära  till  lärare:  att  utveckla  läraryrket,  vetenskapligt  förhållningssätt  och

vetenskaplig metodik, att nackdelen med intervjuer är att endast utövarnas egna erfarenheter berörs. Därför är det

viktigt att inte ställa ledande frågor utan snarare ge möjlighet till öppna svar. Dock går det aldrig att helt undvika ett

visst mått av subjektivitet i detta metodval vilket minskar reliabiliteten oavsett. Här hade istället en observation av de

nya kurserna inom RH kunnat användas då det möjliggör för en större objektivitet, med undantag för observatörens

egna  föreställningar.  En  sådan  undersökning  hade  också  kunnat  ge  en  klarare  inblick  i  de  organisatoriska

förändringarna än vad de återberättande intervjuerna kan, men på grund av att kurser sällan hålls i Sverige och tiden

är begränsad för detta arbete var fältarbete inte möjligt i detta fall. Ytterligare en nackdel med kvalitativa intervjuer är

det begränsade antalet intervjuobjekt vilket försvårar generaliseringen. Dessutom medföljer en viss tolkning av det

som sägs vilket gör det viktigt att intervjuaren förhåller sig så objektivt som möjligt och inte försöker vinkla svaren.

För att undersökningen ska ha hög giltighet bör intervjufrågorna, enligt Dimenäs, förankras i teorier.52

Ninian Smart och Robert Segal skriver i artikeln Study of religion, om komparativ metod. När det kommer till att

arbeta med begrepp, som detta arbete gör, menar Smart och Segal att den komparativa studien lämpar sig bra.53 I detta

arbete kan en kartläggning av hur RH-organisationen ser ut idag möjliggöra jämförelser med begreppsdefinitionerna

från kapitel 1.3. På så sätt kan analysen i kapitel 3.1 och 3.2 rama in var RH befinner sig. I förlängningen kan

resultatet också ställas mot min tidigare uppsats. Vidare kan den komparativa analysen användas för att söka orsaker

till  förändringarna  inom  RH  genom  att  ställa  den  tidigare  forskningen  från  kapitel  1.4  mot  resultatet  från

intervjuobjekten,  efter  att  den  kvalitativa  undersökningen  fastställt  mönster  och  återkommande  egenskaper  i

utövarnas svar. På så sätt kan analysen i kapitel 3.3 synliggöra om RH:s förändringar skett till följd av någon utan de

socialpsykologiska aspekterna som presenterats.

1.6 Avgränsning och materialurval

Då RH är en organisation vars förändring skett under de senaste åren är detta ett bra tillfälle att studera just orsaker

till  healinginriktningars bortfall från andlighet. Detta då det ännu finns utövare som kan vittna om dem. Arbetet

begränsas något då det bara undersöker en organisation men det skapar också möjlighet för framtida forskning inom

området.  Genom  att  inkludera  begreppskategorisering  i  detta  förlopp  kan  också  skolvärlden  gynnas  av  ett

förtydligande av vad som rent praktiskt kan benämnas som andlighet och inte.

För att behandla arbetets syfte (att hitta en förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att

kunna  bedömas  som  andliga)  behöver  orsakerna  till  RH:s  organisatoriska  förändringarna  undersökas.  Antalet

intervjuobjekt är sex stycken då det passar arbetets storlek. Trost skriver att urvalet ska göras utifrån vad man önskar

51 Trost, 2005, s. 125-128
52 Dimenäs, Jörgen. Lära till lärare: att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber, 

2007, s. 28, 45-50, 54, 164-165, 231-232 
53 Smart, Ninian & Segal, Robert. Study of religion. Encyclopaedia Brittannica, 2012.

12



åstadkomma för resultat. Objekten ska helst vara heterogena men ingå i en homogen ram.54 Här är det viktigt att tänka

på ärlighetsaspekten; om enbart avhoppare intervjuas finns risken att resultatet drar åt en negativ attityd mot RH

medan intervjuer av medlemmar snarare kan skapa en överdrivet positiv bild. Därför är det mest trovärdiga att ha

objekt från båda sidor där också alla upplevt förändringarna, för att skapa den där homogena ramen. 

Inför arbetet kontaktades ett antal  Reconnective Healing Foundational Practitioners, som är den nya formen av

utövare. Dessa hittades i RH:s internationella utövarregister.55 Tyvärr var viljan att delta låg då många avböjde och

andra  inte  besvarade  förfrågan  alls.  Vid  kontakttillfällena  mottog  samtliga  förfrågan  om de  ville  veta  mer  om

undersökningen vilket flera ville. När sedan den mer detaljerade informationen skickades ut (se bilaga 1) avstod de

flesta. Ett par utövare avstod först efter att ha mottagit intervjufrågorna (se bilaga 3). Antalet förfrågade Reconnective

Healing  Foundational  Practitioners blev  sammanlagt  17  stycken  från  olika  europeiska  länder.  På  grund  av  e-

postinteraktionen drog kontakten med dessa ut på tiden men fler utövare hade kunnat kontaktas för att öka chanserna

till att få med dessa nycertifierade utövare. Frånvaron av dessa utövare gör dock att resultatets trovärdighet minskar

eftersom inga säkra inblickar i dagens RH kan ges av utövare som inte själva deltagit i de nya certifieringskurserna.

För detta arbete används därför certifierade  Reconnective Healing Practitioners, det vill säga den exkluderade

titeln bland utövare. Detta försvagar resultatets trovärdighet markant då det finns en risk att dessa utövare idag har en

negativ syn på RH som organisation och således inte återger en sanningsenlig bild av RH. Intervjuobjekten hittades

på den svenska utövarsidan. ”Helene” är 38 år och certifierades 2010. Hon hobbyutövade RH under en period av ett

par år efter certifieringen men utövar idag endast på närstående. ”Ilse” är 31 år och certifierades av Pearl 2010. Hon

arbetar heltid med ett annat yrke men bedriver frilansande verksamhet som massör, medium och utövare av healing

vid sidan av. ”Magdalena” är 47 år och certifierades 2008. Hon arbetar med vegetarisk mat samt bedriver verksamhet

med RH. ”Pia” är 33 år och certifierades hos Pearl 2009. Hon bedriver verksamhet inom helhetshälsa där hon bland

annat arbetar med healing. ”Ola” är 36 år gammal och certifierades 2011. Han arbetade en kortare period med RH vid

sidan av sitt ordinarie arbete men bedriver idag ingen verksamhet inom denna bransch. Lisa är 29 år och certifierades

2010. Hon utövade RH fram till de organisatoriska förändringarna 2016 och arbetar idag inom spaverksamhet.

54 Trost, 2005, s. 117-118
55 Reconnective Healings hemsida. Practitioner Directory. The Reconnection. Tillgänglig: https://www.reconnective
healingpractitioners.com/ (hämtad: 23/1-2018).
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2. Undersökning

Undersökningen  kommer  inledningsvis  fokusera  på  de,  av  RH-organisationen,  uttalade  organisatoriska

förändringarna  samt  de  uttalade  orsakerna  till  dessa.  Därefter  kommer  kvalitativa  intervjuer  av  RH-utövare  att

genomföras där intervjufrågorna har sin bas i tidigare forskning.

2.1 Bakgrund

2015 skickades ett e-postmeddelande ut till certifierade RH-utövare världen över. Detta var ett brev, skrivet av Pearl,

som  senare  också  publicerades  på  RH:s  hemsida.  Innehållet  förklarade  att  RH-organisationen  beslutat  om

förändringar  som  skulle  påverka  alla  certifierade  utövare,  men  främst  verksamhetsbedrivande  medlemmar.

Organisationen hade tagit fram en ny läroplan för att ge utövarna större trygghet i arbetet och mer kunskap om RH,

och som ämnade göra dem till bättre utövare. Med detta följde också en kontroll av standarden för RH-utövandet.56

Pearl förklarar detta vidare i det mer fördjupade dokumentet Important Information for Legacy Members:

Over the years many people have chosen to express a myriad of interpretations of Reconnective Healing® and The Reconnection® rather than facili-

tate it with the simplicity and authenticity with which it was taught. This has resulted in confusion about what Reconnective Healing® and The Re-

conection® are. To address and clarify this confusion, we have taken a number of steps over the last several years. We have evolved our Level I/II

Seminars into full Training Programs to ensure that we are turning out the highest caliber of professionalReconnective Healing practitioner possible 

for the public. We have and will continue to create post-training learning tools in order to support the continued education of our professional pract-

itioner base. We have also implemented clear and specific standards, guidelines and requirements that practitioners must meet to ensure that clients 

are able to find a practitioner who is truly able to educate and facilitate this work in its purest, most coherent and comprehensive form. 57

Pearl menar således att det uppstått tolkningar av RH, vilket skapat en förvirring kring vad RH faktiskt är. Därför har

RH-utbildningarna utvecklats till att nu vara fullskaliga träningsprogram med tydliga och specificerade standarder,

krav och riktlinjer för utövandet. Tolkningar kan sållas bort och organisationen kan försäkra kvalitén hos utövarna.

Det nya träningsprogrammet beskrivs som ett resultat av det första efterutbildningsbehovet sedan organisationens

uppstart. I kurserna vill Pearl delge medlemmarna nya lärdomar kring RH. Han skriver: “many new things I have

learned since you joined us last, as my own understanding of this work, and how to teach ongoing and greater levels

of  this  work,  have continued to  evolve”.58 Vidare skiljer  Pearl  på medlemmar som utbildats  tidigare,  så  kallade

Reconnective Healing Practitioners (RHP), och medlemmar som gått den nya utbildningen, så kallade Reconnective

Healing  Foundational  Practitioners  (RHFP):  ”[...]  we  want  you  to  have  the  same  benefits  from the  expanded

education as the students who have attended our new Training Programs have. These new Foundational Practitioners

are quickly becoming leaders in their communities and we want you to have that opportunity as well”.59

Pearl tydliggör att organisationen, från och med januari 2016, enbart kommer erkänna RHFP som medlemmar i

organisationen. Samtliga certifierade utövare har därefter raderats från den globala utövarlistan för att ge plats åt

enbart RHFP. Vidare får nu endast RHFP ta del av de avancerade sökfunktionerna som lyfter utövarnas RH-tjänster

och det är enbart RHFP som har tillgång till mentorer och fortbildningar.60 På organisationens hemsida står också

priset för de kurser som säkrar ett medlemskap i RH-organisationen. För att bli RHFP krävs det dagsläget att utövarna

56 Reconnective Healings hemsida. Reconnective Healing Foundational Practitioner Information. The Reconnection, 2017. Tillgänglig: 
http://www.thereconnection.com/reconnective-healing-foundational-practitioner-information/ (hämtad: 9/12-2017)

57 Reconnective Healings hemsida: http://www.thereconnection.com/important- information/
58 Ibid
59 Ibid
60 Ibid
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går en online-kurs följt av en kurshelg med Pearl eller hans medarbetare. Onlinekursen kostar i dagsläget 3,402.47

kronor61 medan kostnaderna för kurshelgen varierar mellan 7,465.23 kronor och 9,710.26 (10 november, 2017).62

2.2 Undersökningsfrågor

Då det inte framkommer i Pearls information till  utövarna vilka tolkningar som lett till missbruket av RH, och i

förlängningen  till  de  organisatoriska  förändringarna,  kommer  detta  undersökas  genom   intervjuer  av  utövare.

Intervjufrågorna (se bilaga 2) som undersöker vilka förändringar som skett och vad de lett till, är formade  utifrån

undersökningsfrågor vars bas ligger i den tidigare forskningen. Dessa presenteras nedan.

Då  Wallis  artikel  beskrev  hur  organisationer  försvagas  på  grund  av  medlemmars  splittrade  synsätt  skulle

förändringarna av RH kunna vara ett sätt att säkra organisationens framtid. Därför formuleras intervjufrågor kring

vilka tolkningar av RH som utövarna informerats om samt om de själva märkt av sådana tolkningar. Dessa frågor kan

kartlägga vilka förändringar som skett inom RH (forskningsfråga 1) samt visa om tolkningarna som Pearl pratar om

överhuvudtaget finns genom att kontrollera huruvida utövarna noterat sådana. Framkommer det att tolkningar av RH

faktiskt varit ett problem kan det tyda på att RH genomgått sina förändringar för att stärka organisationens framtid.

Forskningen  av  Thau  et  al visade  att  viljan  att  inkluderas  i  kombination  med  hot  om  exkludering  kan  få

gruppmedlemmar att göra saker de annars inte skulle. I förlängningen kan det, likt Schaafsma och Williams beskriver,

också skapa större lojalitet bland återstoden medlemmar. Att Pearl menar att nya lärdomar kring RH ska förmedlas till

utövarna för att skapa nya nivåer i healingutövandet strider mot tidigare uttalanden om att kraften är tillgänglig för

alla.  Därför  bör  motiveringen  skapat  viss  förvirring  hos  utövarna.  Kanske  används  exkluderingen  för  att  få

medlemmarna att göra något de annars inte skulle: betala för att stanna i organisationen trots tvivelaktig motivering.

Pearls motiv kan inte kartläggas via intervjuobjekten men intervjufrågorna kan beröra av vilken anledning de valde

att lämna RH. Vidare kan frågorna vidröra hur utövarnas val stod i förhållande till deras personliga värderingar. Dessa

frågor behandlar forskningsfråga 1 och kan även visa om utövarna tvingats göra val som stridit mot den egna etiken.

Kossowska och Sekerdej skrev att exkludering kan uppstå via en genuin rädsla för missbruk av tro och utövande.

Kanske är Pearl, just som han skriver, orolig att utövandet görs fel. Genom att exkludera utövare och tillåta dessa att

åter inkluderas efter en viss ansträngning med både kurser och utgifter så kanske exkluderingen blir ett sätt att sålla ut

avvikare. Då det nya träningsprogrammet ska innehålla specifika standarder, riktlinjer och krav som utövare måste

möta, uppstår frågan om inte sådana fanns från början. Intervjufrågorna kan då beröra om det var tydligt för utövarna,

när de certifierades, att tolkningar inte får förekomma inom RH. Vidare kan en fråga beröra om intervjuobjekten, vid

samma tillfälle, upplevde risker för att utövare skulle ändra utövandet efter avslutad kurs. Frågorna ämnar undersöka

om organisationen i förväg kunnat ana att RH skulle komma att missbrukas. Ett sådant scenario skulle på försvaga

Pearls motivering. Vidare möjliggör frågorna begreppskategoriseringen av RH vilket möter frågeställning 2.

Utifrån min tidigare uppsats, som visade att RH var tillräckligt fri för att organisationen skulle kunna kategoriseras

som andlig, bör en undersökningsfråga beröra hur utövande och organisation ser ut efter  förändringarna. Detta görs

utifrån de teoretiska begreppen som presenterats av Hammer, Wallis, Partridge samt Geels och Wikström och berör

inslag såsom ritualer för utövandet, riktlinjer, ramar, regler, hierarkier och auktoriteter inom organisationen – har

61 Reconnective Healings hemsida. Reconnective Healing Online Essentials Program. The Reconnection. Tillgänglig: 
https://store.thereconnection.com/shop/level1-online/ (hämtad: 10/11-2017).

62 Reconnective Healings hemsida. The upgrade: Live Immersion Weekend with Dr. Eric Pearl and The Reconnection Teaching Team. The 
Reconnection. Tillgänglig: https://store.thereconnection.com/l2/ (hämtad: 10/11-2017).

15

https://store.thereconnection.com/l2/


detta förändrats genom åren? Även detta behandlar frågeställning 2. Samtliga frågor ovan är också ställda utifrån ett

förändringsperspektiv med bas i de socialpsykologiska teorier som Nilsson och Svedberg presenterat. 

2.3 Resultat

Samtliga intervjuobjekt är certifierade som RHP - den äldre formen av RH-utövare. Helen certifierades 2010 men

utövar endast RH privat. Ilse certifierades 2010 och bedriver frilansande healingverksamhet på deltid. Magdalena

certifierades 2008 och utövar ännu RH. Pia certifierades 2009 och arbetar med universell healing. Ola certifierades

2011 och arbetar inte med healing. Lisa certifierades 2010 och arbetar idag på spa. Se intervjufrågor i bilaga 2.

2.3.1 Splittrade synsätt inom RH (utifrån Wallis)

I intervjun beskriver både Ilse och Ola att de från Pearl inte fått information om vilken typ av tolkningar av RH som

skulle  kunna ha  uppstått.  Ola  har  heller  inte  märkt  av  sådana själv  men Ilse  har  hört  ryktas  om personer  som

certifierats inom RH men kallat metoden för något annat i deras verksamheter.63 Hon skriver: ”Om folk faktiskt stulit

idén är det förstås inte okej men jag tycker det borde vara svårt att avgöra om det verkligen är Reconnective healing

som de använder sig av. De kanske har lagt ihop flera healingmetoder och skapat en egen”.64 Ilse har även erfarit

utövare som arbetat med andra healingformer vid sidan av RH. Bland annat har hon sett en utövare göra reklam för

både RH och Reiki Healing: ”[...] att arbeta med fler healingmetoder vid sidan av vet alla utövare att vi inte får”.65

Helen har inte heller informerats om tolkningarna som Pearl hänvisar till. Hon skriver: ”[...] jag tolkar det som att

de är missnöjda med hur strikt utövare håller sig till 'deras grej'. Alltså att utövare själva tar ut för stora svängar och

att detta inte överensstämmer med RHs grundsyn på healing och hur de vill att utövarna ska arbeta”.66 Då Helen inte

har kontakt med andra utövare har hon själv inte erfarit tolkningar: ”Så som jag tolkade min utbildning var det dock

möjligt med ganska fritt spelrum och att det var just detta som gjorde RH så unikt”.67 Hon syftar här till utövandet.

Inte heller Magdalena har informerats om vilka tolkningar som uppstått och har själv inte märkt av det bland RHP-

utövare. Dock hänvisar hon till en nycertifierad RHFP som ”[...] sade helt fel grejer om RH...Bla att man måste vara

försiktig med att ge healingen för man öppnar chakran...egen tolkning med andra ord”.68 Då RH är fritt från ritualer

var chakraöppningar något som fick henne att reagera. Hon ser exkluderingen av utövare som verkningslös: ”Att

kräva att alla skulle göra en ny certifiering tar inte bort problematiken att folk vill göra egna tolkningar”.69 

Även Pia och Lisa saknar upplysning om specifika tolkningar från organisationens håll.  Däremot har Pia hört

ryktas om sådana men vill inte uttala sig mer specifikt. Själv har hon sett prov på  tolkningar där utövare blandar RH

med andra healingmetoder för att skapa något nytt, samt utövare som bedriver RH separat från andra metoder men

under samma tak: ”Så får man inte göra men jag har sett ett antal genom åren som gjort detta helt öppet”.70 Lisa

skriver att hon sett utövare som blandat in energihealing vilket hon ser som en tolkning då detta inte är tillåtet i RH.71

För att  sammanfatta  har  ingen av intervjuobjekten mottagit  information från RH-organisationen rörande vilka

tolkningar som orsakat förändringarna. Flera tycks också uppleva att det borde vara svårt att tolka ett utövande som i

63 Mejl 2 & Mejl 5
64 Mejl 2
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grunden saknar direktiv. Flera intervjuobjekt har dock själva upplevt tolkningar av RH i form av nya namn på RH

samt att utövare bedriver verksamhet med andra healingformer vid sidan av RH. 

2.3.2 Medlemmarnas etik i förhållande till organisationens (utifrån Thau et al)

Vid frågan om hur  utövarna  reagerade  på  exkluderingen skriver  Ilse  att  hon omgående upplevt  förvirring  över

organisationens agerande då detta för henne kändes ologiskt. Hon menar att Pearl från start sagt att alla kan utöva RH

då kurserna endast varit för personer som önskar bedriva företag. Hon skriver: ”Även om det finns många certifierade

utövare i Sverige så var det vid tillfället väldigt få som faktiskt bedrev någon form av verksamhet med reconnective

healing. För mig hade det normala varit att göra verksamhetsbesök för att kontrollera att allt stod rätt till, det hade

inte tagit särskilt lång tid. Då hade certifikaten enkelt kunnat dras in för de som inte gör det de ska”.72

Helen skriver att hennes inledande känsla varit att något inte stod rätt till. Om de indragna certifikaten skriver hon:

”Det var de jag reagerade mest på eftersom det står i direkt motstridigast till Pearls bok. För mig stämmer inte detta

överens med RHs grundpelare”.73 Likt Ilse använder hon ordet logik som något frånvarande: ”Det känns inte logiskt

alls att denna utbildning skulle behövas för oss utövare. I så fall måste man ifrågasätta hela RHs koncept och då

fallerar allt oavsett”. Det var bristen på logik som gjorde att Helen valde bort att uppdatera sitt certifikat. Hon menar

att då de grundläggande värderingarna inom RH plötsligt tycktes suddas ut blev RH som organisation för henne

ointressant. Dock har hon en egen teori: ”Jag tror att den nya RHFP skapats pga att man vill dra in mer pengar”.74

Ilse skriver att hon lämnade organisationen på grund av ”[...]  den där gnagande känslan av att något var fel”.75

Denna  känsla  beskriver  hon  som  kommen  ur  en  kombination  av  att  exkluderingen  skedde  utan  kontroll  av

individuella  utövare  och  det  faktum att  en  inkludering  innebar  en  större  summa  pengar:  ”Det  var  för  mycket

motstridigheter mot vad Eric sagt tidigare att jag var villig att offra mina framtidsplaner att börja bedriva verksamhet

inom RH. Det var ett sorgligt beslut och det gnager i mig än att saker och ting inte blev som man tänkt, men jag vet

att jag inte kan gå emot mina värderingar på det sättet”.76 Hon poängterar dock att RH som healingform är en viktig

del av hennes liv men att hon inte längre vill kalla den RH. I sin verksamhet kallar hon det bara för healing.

Magdalena ser inte heller positivt på exkluderingen: 

När det gäller RH så är det inte något komplicerat som man måste lära sig igen (eller förstå)...min dotter som var 5 år på den tiden 

lärde sig att ge healing genom att bara iakta mig. Om han ville förmedla sina nya lärdomar kunde han ha gjort det utan att ta betalt 

för det och inte kräva att alla skulle göra en ny certifiering, dvs straffa alla och ta betalt av alla för ev. några människors skull.77

Magdalena  skriver  att  det  alltid  kommer  finnas  människor  som  kommer  avvika  från  riktlinjer  och  göra  egna

tolkningar, men att det inte gör kollektiv bestraffning acceptabelt. Hon beskriver organisationens kränkande attityd

mot utövare då dessa ”behandlades som nybörjare och som fick ta skit i samband med att de assisterade Eric på hans

föredrag/workshops i Stockholm”. Magdalena valde att  inte uppdatera sitt  medlemskap med motiveringen: ”Mot

mina principer helt enkelt. Skulle inte kunna leva med mig själv om jag hade gjort certifieringen igen”.78 Vidare

skriver hon att fortbildningar inte ska vara nödvändigt inom RH: ”Jag var med från början i Sverige 2008 och jag fick

72 Mejl 2
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höra att varje gång som det skedde ett RH workshop någonstans i världen så skule vi alla automatiskt uppgraderas”.79

Också Ola ställer sig frågande till den nya kursen: ”Eric sa på kursen jag gick att ingen skulle behöva ta någon mer

kurs. har man en gång fått kontakt så har man kontakt”.80 Om motiveringen bara hade varit logisk så hade Ola kunnat

överväga att betala för en ny kurs men detta blev inte aktuellt. Även Lisa finner Pearls motivering svag, särskilt delen

om den nya kunskapen: ”Ja det är underligt för ju mindre man kan/vet om kraften desto bättre, det har Pearl alltid

sagt”.81 Hon lämnade RH för att organisationens motiv inte stämde överens med dess ursprungliga idéer.

Pia  finner  inte  exkluderingen  underlig  då  utövare  misskött  sig  men  tycker  organisationen  gjort  fel  som

exkluderade de som följt RH:s värderingar. Det gjorde att hon lämnade RH: ”Jag har följt reglerna för RH och tänker

absolut inte betala för någon annans misstag. Med betala menar jag bokstavligen betala pengar men också betala

genom att på något sätt gå med på att jag skulle gjort fel, vilket jag inte har i detta fall”. 82 Pia utövar RH ännu men

skriver: ”[...] tyvärr vågar man ju inte kalla det för RH längre. Jag kallar det universell healing, det är ju bara namn”.83

Intervjuobjekten tycks alla  överraskande över  exkluderingen och motstridigheterna mellan förändringarna och

RH:s ursprungliga värderingar. Samtliga tycks ha valt att inte åter gå med då det stridit mot de egna värderingarna.

Flera upplever exkluderingen som kollektiv bestraffning och ifrågasätter att medlemskap erbjuds mot pengar.

2.3.3 Rädsla för missbruk av tro och utövande (utifrån teori samt Kossowska och Sekerdej)

Vid frågor kring hur utövarna upplevde sina certifieringskurser och organisationens syn på tolkningar skriver Helen

att Pearl inte gav några riktlinjer för utövandet utan lade fokus på att metoden ska vara fritt från sådant. Hon skriver:

”[...] jag uppfattade det som det motsatta; att inget är fel och att allt är individuellt [...]”84 För Helen innebar detta att

det  fanns  tolkningsutrymme  för  hur  RH ska  utövas.  Vidare  skriver  hon  att  hon  inte  upplevde  risker  kring  att

medlemmar skulle tolka fel i efterhand: ”Nej inte över huvudet taget, snarare att man uppmuntrades till att köra 'sin'

grej. Att det är hela grundtanken med RH; alla kan förmedla healing, healing förekommer naturligt hela tiden”.85

Ilses svar berör liknande idéer: ”Eftersom RH saknar instruktioner för utövandet (det är ju det som är hela idén

med RH) så finns förstås möjlighet för tolkning men denna ska inte komma för att utövaren tänker sig till en tolkning.

Utövaren ska följa med i vad kraften instruerar han eller hon att göra i stunden. Därför ser utövandet olika ut för olika

utövare”.86 Ilse  skriver att  Pearl  demonstrerade detta genom att  ett  tiotal  utövare på scen fick visa hur olika de

jobbade. Därför upplevde hon inte variation som fel. Däremot skriver hon: ”Eric var VÄLDIGT tydlig med att om

man ska utöva RH så får man inte utöva någon annan form av healing vid sidan av. Detta var mer än solklart och

något han återkom gång på gång till under kurshelgen när jag certifierade mig”.87 Att RH inte fick utövas med andra

healingformer gjorde att Ilse redan vid certifieringstillfället upplevde risker för framtida missbruk bland utövare: 

I publiken satt ett större gäng som redan var utövande reiki healers. De tjafsade emot Eric under hela kurshelgen. Anledningen till att 

jag kommer ihåg detta är att jag blev chockad när Eric gav cert. till dessa personer efter avslutad kurs. Han hade ju påpekat hela 

helgen att vi inte får utöva andra healingformer vid sidan av RH på grund av att healingfrekvenserna begränsas om man fortfarande 
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tror på ritualer och annat som förekommer inom annan healing. Ändå fick dessa människor certifikat att utöva just RH. De hade inte 

visat några tecken på att vilja lägga sin gamla healing åt sidan.88

På grund av detta menar Ilse att det inte är överraskande att Pearl nu upplever missbruk av RH men för henne ligger

skulden på honom själv: ”Vi såg ju alla att det var han som godkände icke-trovärdiga utövare den där helgen. Det är

för mig den största anledningen till att jag stigit av RH. Jag älskar healingen men jag vet att han är oärlig när han

formulerar informationen som att detta skulle vara någon slags 'ny kännedom' för honom. Han visste hela tiden”.89

Magdalena upplevde vid certifieringstillfället inga förbud mot tolkningar: ”Inte vad jag vet, hade aldrig i tanke att

göra någon egen tolkning. Det var ju bara att ge healing...”90  Hon såg heller inga risker för att framtida missbruk. Ola

upplevde regler för utövandet men bara i form av vad som inte fick förekomma: ”alla skulle praktisera som de ville

men man skulle inte hålla på med skrock och sånt där som energi healers sysslar med. Mycket handlade om att lägga

egot åt sidan”.91 Han upplevde inga särskilda risker mer än att det för vissa borde varit svårt att lägga egot åt sidan.

Lisa känner liknande: ”Alltså idén är ju att det ska vara avskalat utan att utövarna bestämmer något under sessionerna

så att avvika från det var ju tydligt att man inte fick. Sen hur man gjorde spelade ingen roll”.92 Hon upplevde vissa

risker för framtida tolkningar: ”Ja det pratades ju i pauserna och jag hörde flera som var kritiska till att bara utöva

reconnctive healing. Men det var såna som verkade hålla på med energihealing redan”.93

Inte heller Pia upplevde regler vid certifieringstillfället: ”Det är svårt att tolka en healing som saknar instruktioner

för hur den ska användas så nej detta sades det ingenting om”.94 Däremot kunde hon ana framtida tolkningar: ”Det var

flera på kursen som hade svårt att köpa iden om att inte utföra ritualer, jobba med stenar eller lägga ner sin gamla

healingverksamhet för att bara jobba med RH så det var tydligt på kursen att många skulle gå ut och göra helt fel”.95 

Intervjuobjekten  tycks  eniga  i  att  avsaknaden  av  riktlinjer  för  utövandet  vid  certifieringstillfället  innebar  en

avsaknad av förbud mot tolkningar. Då variationer tycktes uppmuntras ställer sig flera frågande till den problematik

som Pearl påtalat. Flera intervjuobjekt fann risker för framtida missbruk av RH, främst rörande verksamheter.

2.3.4 Riktlinjer, hierarkier och auktoriteter i organisation och utövande (utifrån teori)

Vid frågan om riktlinjer för utövandet skriver Helen att hon aldrig upplevde några: ”Nej jag upplevde det som väldigt

fritt. Att det som kom till en skulle man utöva. Alla är unika och olika och det finns inga ritualer som krävs för att

aktivera healing”.96 Om nya riktlinjer tillkommit vet hon inte: ”Jag har inte satt mig in i 'det nya' eftersom jag anser

att  det är  motstridigt mot den RH som jag tror på men jag tolkar det som att  det är nya riktlinjer och striktare

utövningsformer som är grejen med det nya”.97 

Även Ilse menar att riktlinjer för utövandet saknades vid certifieringstillfället: ”[...] kursen gick ut på att lära sig

lägga kontrollen och behovet av riktlinjer åt sidan för att låta kraften arbeta själv. Jag minns att han sa 'Universum

behöver ingen hjälp. Vi är inga healers'”.98 Istället skolades utövarna i att kliva åt sidan och bara följa kraften: ”Då
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kan inga riktlinjer finnas och han praktiskt taget hånade andra organisationer för deras reningar och ritualer. Det var

healing för personer som var rädda och som inte litade på universum”.99 Ilse saknar insikt i hur det nya utövandet ser

ut, dock skriver hon: ”[...] däremot har de svenska mentorerna sagt till oss att kurserna handlar om att Eric har ny info

som måste förmedlas till utövarna. Dessutom har de sagt att de numer vet mer om kraften som verkar i RH och vad

detta är får man bara reda på om man går de nya kurserna”.100 Hon skriver att hon skulle bli förvånad om det införts

riktlinjer för utövandet då det skulle innebära att organisationen valt bort det som gjort RH unikt.

De riktlinjer Magdalena upplevde på sin kurs berörde The Reconnection som är ett annat utövande inom RH. Hon

vet inte om det tillkommit riktlinjer i utövandet då hon inte gått de nya kurserna.  Lisa beskriver att inga riktlinjer

fanns för utövandet utöver att ritualer inte fick förekomma.101 Ola skriver att de enda riktlinjer som gavs var att

utövaren inte fick blanda in ego och tanke: ”Vi fick inte skapa vanor rent intellektuellt. Vad utövaren gör ska beslutas

i stunden av kraften så man måste nollställa sig inför varje session”.102 Varken han eller Lisa vet om det tillkommit

riktlinjer men tycker att Pearls information tyder på det. Ola ser dock inte exkluderingen som så klokt utifrån ett

marknadsperspektiv då RH snarare förlorat på det kraftigt minskade medlemsantalet.

Även Pia  talar om en avsaknad av  riktlinjer  vid  kurstillfället:  ”Absolut  inte,  det  finns  inga  instruktioner  för

utövandet av RH”.103  Hon saknar vetskap om hur de nya kurserna ser ut men om idén om att de skulle innehålla

riktlinjer för utövandet skriver hon: ”Det hoppas jag verkligen inte att det gör för då är det inte RH längre”.104 När hon

reflekterar över Pearls brev till utövarna skriver hon:  [...] Pearls motivering till varför vi ska gå om kursen är ju mer

än tveksam. Det låter ju som att vi har massor att lära oss kring utförandet. Det är jag inte intresserad av”.105

Vid frågan om utövarna upplever hierarkier eller auktoriteter i organisationen svarar Helen: ”Ja, verkligen! Jag har

fått intrycket av att företaget är styrt från ovan men att hierarkier förekommer. Det verkar många som självutnämnt

sig till något 'högre' och utövar därigenom makt av olika slag”.106 Helen har även hört talas om hot mot utövare från

organisationens håll och skriver också att ”[...] pengar krävs in bland annat genom att kräva att man ska gå utbildning

igen men även i andra sammanhang. Denna uppfattning har jag bildat mig utifrån hörsägen men det är så pass många

som gått ut med information att det känns troligt”.107 Vid ämnet auktoriteter tar Pia upp de svenska mentorerna: ”De

beter sig som de är högre än Pearl själv ibland”.108 Hon ser även en hierarki bland utövare där RHFP står högre än

RHP då de står med i utövarlistorna och har organisationens stöd. Pearl själv tycks dock frånvarande: ”Pearl syns

inte  till  i  allt  detta  men han är  nog för  smart  för  att  blanda sig i.  Hade inte  sett  bra  ut”.109 Även Ola  tar  upp

mentorerna: ”Jag har inte reflekterat så mycket övwr det men visst har mentorerna något slags ledarskap över oss

andra. Lite oklart varför för detta har inte Eric sagt något om. De bara fanns där helt plötsligt”.110 

Magdalena skriver att det finns medlemmar i organisationen som”[...] tar sig själv på alldeles för stort allvar, ja”.111

Enligt henne har organisationen förstörts efter allt som hänt: ”Ett gäng får som följer en ledare utan att tänka själva är
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en organisation som är full av auktoriteter”.112 Magdalena tror att just auktoriteter är vad som orsakat problemen och

syftar till det mänskliga egot, som enligt henne inte sällan växer hos gurus i sådana här organisationer: 

[...] det som jag också sett förut rent generellt när det gäller andliga "goda" saker eller oganisationer är att personer med fel intentioner 

tar sig in i en organisation och påverkar negativt till felaktiga beslut. Man gör alltså något som var positivt och healande,främjande för

mänskligheten till något som inte ska få växa till sig och påverka för många människor positivt. Det finns vissa krafter som inte vill att

människor ska vara vakna och stå i sin fulla potential eller kraft här på jorden”. Dock tror hon inte de organisatoriska förändringarna

gynnat RH: ”Jag är inte säker på att man tjänat mer pengar på lång sikt eftersom RH's rykte fick sig en ordentlig stöt i denna process”.113

Dock  poängterar  Magdalena  att  hon  inte  upplever  något  fel  med  RH som healingmetod  utan  syftar  enbart  till

organisationen: ”RH som sådant har jag att tacka mitt liv för så det finns inga fel när det gäller själva healingen”.114

Ilse  säger  att  hon  först  med förändringarna  började  märka  hierarkier:  ”Det  finns  inte  många 'nycertifierade'

utövare i Sverige idag. Besöker man deras hemsidor så har samtliga en varning skriven till sina besökare som handlar

om att undvika oss 'Reconnective Healing Practitioners'. Där tycker jag att utövarna själva skapar en hierarki genom

att få oss andra att framstå som skojare som bör undvikas. Detta gäller även de mentorer som du nämner. Även de har

sådana texter på sina hemsidor.”115 Hon vet inte om detta är direktiv från Pearl men har själv inte fått information från

Pearl om att RHP inte får utöva RH: ”När vi fick ut information från Eric skrev han att vi får fortsätta jobba med RH

men att vi inte kommer stå med på listan med utövare på reconnective healings hemsida”.116 Med anledning av det

hon sett upplever Ilse att det finns hierarkier där mentorerna står högst i rang följt av RHFP. ”Dessutom är det bara de

som betalar som får veta 'hemligheten' med RH men från början har Pearl sagt att det är för alla. De som sen känner

till denna hemlighet är enligt Eric nu bättre än övriga. Det skrev han i brevet till oss”.117 Ilse skriver att varken Pearl

eller mentorerna sagt det rakt ut men att budskapet är ganska tydligt: ”[...] vi gamla utövare är ingenting längre”.118

Ilse har också upplevt auktoritärt ledarskap från mentorerna och hänvisar till den svenska gruppsidan för RH:

Alla som kritiserar den nya organisationen där [...] blir antingen idiotförklarade eller kontaktade av mentorerna på andra sätt – detta 

har jag sett flera fall av och mentorerna kommer med ursäkter när utövarna offentliggör det. Många på facebook har vittnat om detta

öppet i gruppen så att alla medlemmar har kunnat följa. Det har inte hållits en god ton vare sig från mentorer eller utövare.119

Precis som Ilse vill inte heller Lisa kalla Pearl auktoritär: ”Pearl är väl inte direkt auktoritär kan man inte påstå men

beslutet hintar ju ändå om en viss auktoritet och det kom ju från honom. Men om man ska prata om ett synligt

ledarskap så är det snarare våra mentorer här i Sverige som står för det”.120

Intervjuobjekten tycks eniga i att det vid certifieringarna inte förekom riktlinjer för utövandet. Ingen vill med

säkerhet uttala sig om de nya kurserna men flera upplever att Pearls information indikerar riktlinjer för utövandet.

Intervjuobjekten menar att det med förändringarna uppstått hierarkier och självutnämnda ledare inom RH. Kritik och

smutskastning mot ifrågasättande utövare förekommer också. Pearl själv har dock upplevts som frånvarande i detta.
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118 Ibid
119 Ibid
120 Mejl 6
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3. Analys och diskussion

Nedan följer en analys där kapitel 3.1 och 3.2 sker utifrån teori och behandlar forskningsfråga 1 och 2, medan kapitel

3.3 sker utifrån tidigare forskning och behandlar arbetets syfte. Kapitel 3.4 består av diskussion och slutsatser.

3.1 De organisatoriska förändringarna inom RH

För att besvara forskningsfråga 1 (”Vilka förändringar har skett inom den andliga rörelsen Reconnective Healing?”)

har mönster i resultatet samlats in. Det kan konstateras att förändringar skett både organisatoriskt och värderings-

mässigt. Intervjuobjekten är eniga i att de inte kan uttala sig om hur utövandet ser ut i dag då de själva inte gått de nya

kurserna, däremot spekulerar de i att riktlinjer för det vuxit fram. En förändring som de har upplevt är att avvikande

värderingar leder till sanktioner. Detta grundar de dels i exkluderingen men också i bemötandet från mentorer och

RHFP-utövare. De upplever också stramare regelverk och hårdare utövarkontroll genom om-certifieringen.

Även hierarkier tycks nytt för intervjuobjekten då flera upplever en rangordning där mentorerna står högst, följt av

RHFP-utövarna.  De  ursprungliga  RHP-utövarna  upplevs  inte  ha  någon  status  kvar.  Intervjuobjekten  tror  att

hierarkierna vuxit fram via mentorerna och RHFP-utövarna själva snarare än från organisationen, men det råder också

en  uppfattning  om att  Pearl  själv  indikerat  någon  form av  hierarki  i  sin  information  till  utövarna.  Auktoritära

ledarskap tycks också ha vuxit fram via förändringarna men dessa uppfattar intervjuobjekten som självutnämnda.

3.1.1 Förändringarna i förhållande till socialpsykologi

Samtliga intervjuobjekt är enade i att det vid certifieringstillfällena saknades regler för utövandet, vilket gjorde att

tolkningar aldrig kom på tal. Ilse beskriver hur Pearl lät demonstrera detta genom att bjuda upp utövare på scen som

fick demonstrera olika arbetssätt. Svedberg beskriver att många organisationer inleder med öppenhet inför demokrati

och medbestämmande men att detta med tiden fallerar då organisationer har behov av ledare, regler och riktlinjer. Om

inte försvagas den. Då inga RHFP-utövare deltagit i undersökningen är det omöjligt att svara på om de nya kurserna

innehåller riktlinjer för utövande men om den gör det är det, enligt Svedberg, inte konstigt att de uppkommit.121

Nilsson menade att regler och referensramar utgör grund för en fungerande grupp.122 På ett sätt fanns dessa redan

när intervjuobjekten certifierades då både Pia och Ilse upplevde en regel i att utövare inte för arbeta med annat än RH

i sina verksamheter. En annan referensram som Magdalena, Ola och Pia nämnde rörde utövandet där ritualer förbjöds.

Detta är inte riktlinjer för utövandet men ändå ett ramverk för användandet av RH. Enligt Nilsson är normer och

värderingar något som skapar trygghet i grupper och RH tycks ha haft sådana redan från start, om än få. 123

Intervjuobjekten fick reda på förändringarna genom informationen från Pearl och enligt Nilsson är det enklare för

organisationer att genomföra förändringar om budskapet kommer från en expert eller grundare.124 Detta är just vad

Pearl är. Dock tycks intervjuobjekten inte ha sett mer av Pearl efter detta. Pia beskriver hur hon upplevt att Pearl hållit

sig i bakgrunden och samtliga intervjuobjekt hänvisar till mentorerna och RHFP-utövare när idéer om ledarskap och

hierarkier berörs. Bland annat nämner de att regler, som aldrig uttalats av Pearl, ska ha kommit framförts av dessa.

Nilsson skriver även att hot om sanktioner är effektivt för organisationer i deras förändringsarbete.125 Det är tydligt

121 Svedberg, 2016, s. 85-89
122 Nilsson, 2015, 71-73, 85-86
123 Ibid, 71-73
124 Ibid, 97-101, 103
125 Ibid, 73, 99-100
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att intervjuobjekten upplevt exkluderingen som en kollektiv bestraffning som tydliggör för utövarna hur det går om

riktlinjer inte följs. Dock påpekar både Ilse och Pia att Pearl inte borde varit förvånad över missbruket av RH då de

själva upplevt risker för tolkningar redan vid certifieringstillfället, där också Pearl närvarade. Att i socialpsykologi få

igenom motstridigheter är dock inte ovanligt: grupptryck är, enligt Nilsson, ett effektivt sätt att styra grupper då

individer enklare byter värderingar och börjar tvivla på det egna, om majoriteten kräver det.126 Intervjuobjekten har

dock valt att inte certifiera sig trots organisationens krav, men en anledning till det skulle kunna vara att majoriteten

av svenska utövare aldrig följde med i förändringen. Om så är fallet fanns inget grupptryck till att börja med.

Ser man till Svedbergs utvecklingsfaser inom organisationer kan det, utifrån intervjuobjektens utsagor, konstateras

att RH-organisationen tillhört den inledande tillhörighetsfasen.127 De valde alla att ta reda på vad RH innebar och de

gick med i organisationen via certifieringskurser. I den åtföljande rollsökningsfasen börjar hierarkier bildas och detta

tycks, enligt intervjuobjekten, ha skett i samband med de organisatoriska förändringarna där mentorerna började ta

mer plats. Efter att förändringarna ägt rum tycktes även RHFP-utövarna stiga i den hierarkiska ordningen medan RHP

förlorat status.  Intervjuobjekten tycks inte  ha upplevt  den sista fasen av samhörighet,  men precis  som Svedberg

skriver  är  det  ovanligt  att  större  organisationer  överhuvudtaget  når  dit.128 I  detta  stadie  tycks  de organisatoriska

förändringarna inom RH gå i linje med socialpsykologi och kommer att behandlas vidare i kapitel 3.3.

3.2 Begreppskategorisering av RH

För att besvara forskningsfråga 2 (”Vad har förändringarna lett till  när det kommer till  att bedöma Reconnective

Healing som ett praktiserande av andlighet?”) görs nedan en jämförelse mellan RH och de teoretiska begrepp som

presenterats i kapitel 1.

3.2.1 Andlighet 

Samtliga intervjuobjekt tycks överens om att det saknades riktlinjer för utövandet vid certifieringstillfället utöver vad

som, enligt Ola och Lisa, inte får ingå. Enligt Hammer, Partridge samt Geels och Wikström, stämmer detta med

andlighetsbegreppet som inte tillåter ritualer då utövande ska ske intuitivt utövande utan försök att påverka.129 Ingen

kan dock uttala sig om huruvida de nya kurserna innehåller riktlinjer för utövandet. Utifrån informationen från Pearl

tycker sig dock både Pia, Helen, Ola och Lisa ana att det införts striktare riktlinjer men de vet inte med säkerhet.

Något som för RH bort ifrån begreppet andlighet är samtliga utövares upplevelse av att det, i samband med de

organisatoriska förändringarna, uppstått hierarkier och auktoriteter. Enligt Hammer och Partridge ingår inte detta i

andlighetsbegreppet som ska sätta det inre sökandet i fokus. Utövare ska ha ett personligt förhållande till kraften, utan

att andra människor står emellan130 Ingen av intervjuobjekten tycks se Pearl som auktoritär men både Magdalena och

Helene  beskriver  självutnämnda  ledare  och  maktstrukturer  inom organisationen.  Pia,  Ola  och  Lisa  upplever  ett

auktoritärt ledarskap från de svenska mentorerna och Ola beskriver det som en överraskning då organisationen inte

offentligt utsett dem till detta. Pia upplever en hierarki bland utövare där RHFP står högst i rang medan RHP saknar

status. Vidare beskriver Ilse hur både RHFP-utövarna och mentorerna via hemsidor smutskastar RHP-utövare. Hon

ser  även  hur  Pearl  särskiljer  RHFP-utövare  från  RHP-utövare  då  han  i  sina  informationsdokument  lyfter  de

126 Nilsson, 2015, 85-89
127 Svedberg, 2016, s. 166-168
128 Ibid, s. 167
129 Hammer 2013, s. 115, 118-119; Partridge, 2004, s. 16-17; Geels & Wikström, 2006, s. 301-303
130 Hammer 2013, s. 112; Partridge, 2004, s. 16-17
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förstnämnda som bättre. Upplevelserna vittnar om att det inom RH faktiskt har uppstått auktoriteter och hierarkier.

Helen talar även om att det ska ha förekommit hot mot utövare som avviker från organisationens värderingar.

Detta medan Magdalena och Pia upplever exkluderingen som ett kollektivt straff där samtliga fått betala för ett fåtal

individers  missbruk  av  RH.  Ilse  beskriver  hur  hon  bevittnat  sanktioner  av  medlemmar  som kritiserat  den  nya

organisationen på Internet då mentorer både idiotförklarat och kontaktat utövare privat. Då både Hammer, Partridge

och Geels och Wikström beskriver andlighet som något fritt och individuellt, där  varken auktoriteter eller regler ska

närvara,  bör  varken  hot  eller  sanktioner  platsa  i  andlighetsbegreppet.131 Ilse  och  Magdalena  beskriver  även  en

exklusivitet i organisationen där endast nya utövarna får reda på hemligheten med RH. Enligt Hammer ska andliga

rörelser ha en avsaknad av sådant då det ofta bara är ett sätt att göra rörelser mer attraktiva på marknaden. Andlighet

ska vara tillgängligt för alla utan tankar på konkurrens.132 Enligt flera intervjuobjekt syns även denna exklusivitet i att

pengar måste betalas in för att åter inkluderas vilket förstärker idén om att Pearl har kommersiella intressen.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det i samband med de organisatoriska förändringarna uppstått både

hierarkier, auktoritära ledarskap, regler och riktlinjer inom RH-organisationen. Då inga RHFP-utövare ville delta kan

det dock inte fastställas om dessa berör utövandet. Flera intervjuobjekt spekulerar dock i att det kan vara så då  Pearls

information till utövarna tyder på det. Vidare har RH blivit en exklusiv organisation där en summa pengar och en kurs

måste betalas för medlemskap. De nya kurserna ska dessutom innehålla information dold för allmänheten. Att flera

intervjuobjekt upplevt hot och sanktioner visar att organisationen förändrats drastiskt under de senaste åren.

3.2.2 Sekt

Som nämnt upplever intervjuobjekten en framväst av auktoriteter inom RH. Enligt både Partridge samt Geels och

Wikström är detta något som syns inom sektbegreppet.133 Dock är det ingen av utövarna som benämner grundaren,

Pearl,  som någon med suverän eller  ens auktoritär  makt, vilket sektledaren ska ha. Den auktoritära makten sägs

istället komma från organisationen, som Magdalena och Helen skriver, eller mentorerna, som Ilse, Pia, Ola och Lisa

nämner. Magdalena tar som exempel upp att det under flera workshops, från organisationens sida, rått en nedlåtande

attityd mot utövare. Även om auktoriteter förekommer nämner ingen av intervjuobjekten någon om gudomlig eller

suverän makt, vilket både Partridge samt Geels och Wikström menar är typiskt för sekter. Ledarskapen de vittnar om

är  dessutom flera,  inte  bara  ett.134 Vidare  visar  resultatet  att  hierarkier  förekommer  inom RH,  vilket  Geels  och

Wikström ser som ett drag inom sekter eftersom det förstärker känslan av exklusivitet – medlemmar ska förtjäna sin

plats.135 Intervjuobjekten har upplevt dessa på fler sätt men ett genomgående drag tycks vara att de främst syns mellan

utövare. Där står de svenska mentorerna högst i rang varpå RHFP-utövarna följer. Lägst i rang eller helt uteslutna står

RHP-utövarna.  Det  handlar  då  inte  bara  om  att  RHFP-utövarna  och  mentorerna  själva  placerat  sig  högre  via

uttalanden på sina hemsidor utan också att Pearl själv uttalat att RHFP-utövarna har en högre status.

Svaren från intervjuobjekten visar även ett mönster där de upplevt exkluderingen som en kollektiv bestraffning där

oskyldiga  drabbats.  Flera  av  dem har  också  hört  talas  om,  eller  själva  sett  prov på,  hot  om bestraffningar  mot

medlemmar som anses avvikande eller ifrågasättande. Enligt Partridge och Geels och Wikström är sanktioner ett drag

131 Hammer 2013, s. 117-119; Partridge, 2004, s. 16-17; Geels & Wikström, 2006, s. 301-303, 306
132 Hammer 2013, s. 114-119
133 Partridge, 2004, s. 17; Geels & Wikström, 2006, s. 316-319, 321-322
134 Partridge, 2004, s. 17, 20-21; Geels & Wikström, 2006, s. 316-319
135 Geels & Wikström, 2006, s. 318
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inom sekter, särskilt om det är ledaren som ifrågasätts.136 I RH:s fall har sanktioner inte upplevts från organisationens

håll utan mer lokalt, exempelvis genom Ilses upplevelse av att medlemmar som ifrågasätter organisationen kränks

eller kontaktas av mentorerna.  Dock vittnar Magdalena om att utövare behandlats illa tidigare, av just organisationen.

Partridge menar att sanktioner är en naturlig del i sekten för att stärka de regler och hårt hållna ramverk som utgör

dess grund.137 Helen upplever det nya certifieringssystemet som ett sätt att införa striktare regler för utövandet medan

Helen tror att förändringarna kom ur ett organisatoriskt behov av striktare ramar. Generellt tycks intervjuobjekten

uppleva de nya kurserna som en väg till större utövarkontroll. Att både Ola och Magdalena blivit lovade att aldrig

mer behöva gå någon kurs kan tyda på att det snarare är just en kontroll av utövare som sker via exkluderingen, mer

än kompetensutveckling. Så gör också faktumet att Pia och Ilse menar att Pearl sen länge bör ha varit medveten om

risker för missbruk då de redan vid certifieringen såg tecken på utövare som inte skulle följa verksamhetsreglerna.

Både  Partridge  och  Geels  och  Wikström  ser  kontroll  av  medlemmar  som  typiskt  för  sekter  där  tydliga

gränsdragningar görs mellan medlemmar och icke-medlemmar.138 

Att RH-organisationen från början propagerade för att alla kan utöva healingen för att sen införa ett certifikat som

enda ingång i organisationen gör att det uppstått krav på medlemmarna. Detta går i linje med sektbegreppet, såsom

Geels och Wikström samt Partridge definierar det. Inom sekter ska medlemmars engagemang stå högt, gärna så högt

att de isoleras från omvärlden.139 Resultatet visar ingen isolering men kraven på engagemang har uppenbarligen vuxit

genom de nya kurserna. Vidare har en ny slags exklusivitet vuxit fram. Samtliga intervjuobjekt ställer sig frågande till

den summa pengar som krävs för fortsatt medlemskap och Ilse ifrågasätter även faktumet att endast de som betalar

får reda på hemligheten med RH. Även Magdalena finner detta underligt då hon lärt sig att alla kan utöva RH och

Lisa menar att Pearl till och med uttalat att ju mindre utövarna vet om RH desto bättre arbetar kraften. Partridge

skriver i sin forskning att exklusivitet ingår i sekter: medlemmar måste förtjäna sin plats och förstås vilja ha den.140

Sammanfattningsvis står det klart att det inom RH vuxit fram både hierarkier, auktoriteter, exklusivitet, regler och

sanktioner. Dock nämns ingen ledare med suverän makt och inte heller en organisatoriskt uttalad hierarki. Istället

pratar  det  om  självutnämnda  auktoriteter  och  rangordningar.  Dock  kan  en  hierarkisk  ordning  skönjas  i  Pearls

information till utövarna. Intervjuobjekten talar inte om isolering eller krav på medlemmars fulla engagemang men

ett visst krav har uppstått då inkludering endast kommer genom en kurs samt en större summa pengar.

3.2.3 Kult

Att  det  skett  en  exkludering  av  medlemmar  inom RH tyder  på  att  organisationen  blivit  mer  exklusiv  efter  de

organisatoriska förändringarna. Intervjuobjekten poängterar problematiken i att utövare måste betala för medlemskap

och  flera  ifrågasätter  varför  endast  nycertifierade  delges  viss  information,  något  som  förstärker  känslan  av

exklusivitet. Ser man till Wallis begreppsdefinitionen av en kult så ska denna vara icke-exklusiv. Han beskriver kulten

som så fri och tillgänglig att det kan vara svårt att skilja medlemmar från icke-medlemmar.141

Både Wallis och Partridge menar även att kulten ska vara fri från auktoritära ledare och heliga skrifter.142 Heliga

skrifter har varken kommit på tal här eller i bakgrunden till arbetet men däremot har idéer om ledarskap berörts av

136 Partridge, 2004, s. 17; Geels & Wikström, 2006, s. 316-319
137 Partridge, 2004, s. 17, 20-21
138 Partridge, 2004, s. 17; Geels & Wikström, 2006, s. 316-319
139 Partridge, 2004, s. 17; Geels & Wikström, 2006, s. 317-318
140 Partridge, 2004, s. 17
141 Wallis, 1975, s. 90, 91-92 
142 Wallis, 1975, s. 90, 91-92; Partridge, 2004, s. 16
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intervjuobjekten.  Detta  handlar  då  om självutnämnda  sådana.  Vidare  upplever  flera  intervjuobjekt  en  kollektiv

bestraffning i exkluderingen. Detta tyder på att pluralistiska synsätt inte accepteras inom RH. Utövare får, enligt både

Pia och Ilse, inte utöva RH och andra healingformer under samma verksamhetstak. Utövare får inte heller lägga till

ritualer eller vanor i utövandet, enligt Magdalena, Lisa och Ola. Detta är regler som berör både verksamhet och

utövande. Wallis definition av kulter är att dessa generellt tillåter individers olika synsätt på tro och utövande så där

tar RH ett steg bort från begreppet. Dock menade han även att på grund av kultens pluralistiska synsätt försvagas

organisationen och den tenderar att förändras143. Detta platsar i RH-fenomenet då det enligt flera intervjuobjekt var

just skilda synsätt som skapade förändringarna. Även Pearls information till utövare talar om tolkningar som orsak.

Summerat kan det konstateras att RH-organisationen har haft pluralistiska synsätt, även om dessa varit oönskade.

Organisationen har även blivit mer exklusiv och både ledarskap och hierarkier har vuxit fram, om än självutnämnda.

Dessutom upplevs ett striktare regelverk då intervjuobjekten upplevt sanktioner vid regelbrott.

3.2.4 Religion

Att  det  finns  en  närvaro  av  regler  inom RH förtydligades  för  intervjuobjekten  när  förändringarna  ägde rum då

exkluderingen upplevdes som straff mot regelbrott. En sådan regel gäller utövandet, där inga ritualer får förekomma,

men också  i  hur  verksamheter  ska  bedrivas.  Detta  var  känt  sen innan men tydliggjordes  genom exkluderingen.

Regelverk är  något  som, enligt  Hammer,  är  en del  av religionen men däremot skriver  både han och Geels och

Wikström att ritualer också är en del av det, vilket flera intervjuobjekt beskriver som förbjudet inom RH.144 Pia, Ola,

Lisa och Helen har dock uppfattat att den information som organisationen skickat ut till utövarna indikerar att någon

form av riktlinjer för utövande kan ha införts. Även auktoriteter ingår i religionen men då samtliga intervjuobjekt

upplever att auktoriteterna som finns inom RH är självutnämnda och inte utvalda av organisationen tar RH ett kliv

bort  från  religionsbegreppet.  Partridge  menar  nämligen  att  det  som  skiljer  religionen  från  nyreligiositet  är  att

religionen har av organisationen erkända auktoriteter. Inom nyreligion förekommer snarare självutnämnda gurus.145

Sammanfattningsvis har ingen av intervjuobjekten påtalat vare sig skrifter med riktlinjer eller traditioner inom RH.

Däremot tycks RH ha infört stramare regler i samband med förändringarna. Dock står intervjuobjekten fast vid att RH

inte styrs av ritualer och att eventuella ledare är självutnämnda. Några utövare spekulerar i att det kan ha uppstått

riktlinjer kring utövandet i de nya kurserna men då ingen av dem deltagit i dessa förblir det oklart.

3.2.5 Nyreligion 

Både Magdalena, Ola, Lisa och Pia beskriver att inga ritualer eller vanor får förekomma under utövandet, vilket

skiljer RH från andra healingformer. Detta innebär att RH har en något världsbejakande attityd, som Partridge kallar

det, eftersom organisationen anser sig funnit en effektivare väg till healing.146 Både Ilse och Pia nämner också det

faktum att utövare som bedriver RH-verksamhet inte får utöva andra typer av healing vid sidan av vilket får RH att

röra sig mer mot vad Partridge kallar för en världsförnekande attityd.147 RH kan inte kallas världsförnekande mot

samhället i stort men än förnekande gentemot healingrörelser då utövarna faktiskt förbjuds utöva annat än RH. Både

Ilse och Pia tror att utövare som brutit mot detta krav är en av orsakerna till förändringarna vilket i sin tur innebär att

143 Wallis, 1975, s. 90, 91-92
144 Hammer, 2013, s. 110-112, 114; Geels & Wikström, 2006, s. 14-15
145 Partridge, 2004, s. 16-17
146 Ibid, s. 20
147 Ibid, s. 20-21
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medlemskapet i RH kräver ett visst engagemang som inkluderar en fientlighet mot andra healingrörelser.

Magdalena nämner även idén om självutnämnda gurus och menar att det är dessa som förstört RH-organisationen.

Partridge talar också om detta och menar att gurus är ett vanligt förekommande inslag i nyreligiositet då enskilda

individer beskriver sig ha funnit den rätta vägen. Vidare beskriver Partridge att auktoriteter inom nyreligiösa rörelser

ofta är självutnämnda.148 Just detta talar både Magdalena, Helene, Pia och Ilse om då de menar att varken Pearl själv

eller organisationen offentligt valt ut de auktoriteter som vuxit fram. Ett liknande fenomen syns även i hierarkierna

som uppstått. Att organisationen eller Pearl själv påtalat dessa kan tyda på nyreligionens vilja att vända sig bort från

traditionella auktoriteter för att inte förknippas med religion, vilket Partridge ser som ett typiskt drag.149

Samtliga  intervjuobjekt  har  ställt  sig  frågande  till  det  plötsliga  kravet  om  pengar  för  deltagande  i  RH-

organisationen. Enligt Geels och Wikström är detta normalt bland nyreligiösa rörelser av det kommersiella slaget. 150

Detta krav har kommit genom att först exkludera medlemmar för att sen ha som villkor att de betalar för att åter

inkluderas. Det hela handlar således inte bara om en healingorganisation som tar betalt för certifieringskurser, utan

om en organisation som kräver att medlemmar som redan betalt och fått certifikat tvingas göra om allt från början.

Vidare har både Helen, Pia, Lisa och Ola en föreställning om att de nya kurserna för RH innebär både regler och

riktlinjer som tidigare inte funnits. Geels och Wikström talar om nyreligionen som en institutionalisering bestående

av både sociala aktörer men också just lärodokument.151 Sådana lärodokument ska enligt intervjuobjekten inte funnits

tidigare, men utifrån den knappa information de mottagit från Pearl tycker de sig ana att sådana uppstått.

För att summera visar resultatet både en världsbejakande attityd inom RH men också världsförnekande när det

kommer till synen på andra healingrörelser. Kravet på medlemmars engagemang har ökat vilket syns i exkluderingen

av alla som inte betalar gör de nya kurserna. Att kräva pengar för medlemskapet tyder också på att RH utvecklats till

en kommersiell rörelse. Resultatet visar att självutnämnda ledargestalter vuxit fram och det spekuleras i att det också

kan ha vuxit fram riktlinjer för utövandet då Pearls information tyder på någon form av lärodokument. Vidare är RH,

i egenskap av healingrörelse, en klientrörelse, som Geels och Wikström kallar det. Klientrörelsen har något stramare

organisation vilket samtliga intervjuobjekt upplevt efter de organisatoriska förändringarna.152

3.3 Orsaker till de organisatoriska förändringarna

Då syftet med detta arbete är att hitta en förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att kunna

bedömas som andliga följer här en komparativ analys av resultatet mot tidigare forskning. Forskningen är baserad på

socialpsykologiska perspektiv då hypotesen för arbetet är att förändringar som för healingrörelser mot en lägre grad

av andlighet sker till följd av att verksamheterna organiserats – att andligheten går förlorad i gruppsammansättningar.

3.3.1 Stärka organisationen genom minskad pluralism

I Pearls informationstexter talar han om problematiken i utövare som tolkar RH på ett sådant sätt att det inte längre är

RH. Detta påminner om den problematik som Wallis beskriver att många nyreligioner ställs inför: organisationer som

tillåter pluralistiska synsätt försvagas. En sådan försvagad organisation riskerar sin framtid då den både blir otydlig

148 Partridge, 2004, s. 16
149 Ibid, s. 16-17
150 Geels & Wikström, 2006, s. 317
151 Ibid, s. 316-317
152 Ibid, s. 316-320 
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och  föränderlig  samtidigt  som  medlemsantalet  skiftar.153 Den  första  undersökningsfrågan  i  arbetet  berörde  de

tolkningar som Pearl påtalat, för att kontrollera om utövarna informerats om, eller själva upplevt, pluralistiska synsätt

som orsak till förändringarna. Detta skulle i så fall indikera att de förändringarna i RH är ett försök att stärka RH.

Samtliga intervjuobjekten är eniga i att förbud mot tolkningar aldrig nämndes vid certifieringstillfället. Endast

förbud kring vad som inte fick förekomma togs upp. Variationer i utövandet ska ha uppmuntrats då Pearl, enligt Ilse,

låtit ett tiotal utövare demonstrera olika arbetssätt. Helen upplevde att olika arbetssätt var hela poängen med RH, men

samtidigt menar hon att informationen från Pearl tyder på ett missnöje kring att utövare avvikit lite för mycket från

organisationen. Vid tidpunkten för intervjuobjektens certifieringar tycks således en pluralism ha varit  tillåtet  och

kanske uppmuntrad, vilket påminner om Scientologikyrkans inledande fas som Wallis beskriver. Wallis menar också

att det först när ledaren ser problematiken i sådan pluralism som förändringar börjar ta form.154

Vid frågan om utövarna själva upplevt tolkningar nämner Pia hur hon hört om utövare som blandat RH med annan

healing för att skapa något eget, medan Ilse har hört ryktas om utövare som döpt om RH till något annat. Wallis

beskriver att grundare eller ledare av organisationer ofta upplever att variationer av sådana slag gör organisationen

svårnavigerad. Dock bör det, precis som Ilse nämner, vara svårt att avgöra om dessa missbruk verkligen handlar om

RH.155 Ett direkt regelbrott som både Ilse och Pia beskriver är dock att utövare ska ha arbetat med RH och annan

healing i samma verksamhet, vilket varit ett förbud från start. Om så är fallet finns utövare som medvetet tagit ett kliv

från värderingarna inom RH vilket bör ha lett till den minskade samstämmighet i tro och utövande som Wallis talar

om.  För  att  Wallis  tes  ska  stämma  förutsätter  det  dock  att  de  tolkningar  som  Pearl  nämner  handlar  om  hur

verksamheter bedrivs och inte utövandet, samt att de nya kurserna utgör en utövarkontroll snarare än fortbildning.

Det är tydligt att exkluderingen som ska ha orsakats till följd av tolkningar av RH har skett utan att utövare i

förväg  fått  reda  på  att  tolkningar  är  fel.  Dessutom  menar  flera  intervjuobjekt  att  Pearl  varit  medveten  om

tolkningsrisken sen innan. Detta gör Pearls motivering tveksam. Dock kan det vara så att det först senare gått upp för

Pearl att tolkningar blir ett faktiskt problem då det, som Wallis skriver, gör organisationen svår att leda. Kanske blev

RH-konceptet så flytande att de världsutbredda utövarna splittrades. En vanlig lösning på sådana problem är, enligt

Wallis, att ledaren tar på sig en större ledarroll för att rama in organisationen. Att samtidigt göra den exklusiv kan

stärka och rädda dess framtid.156 Exklusiviteten syns i Pearls information där nya kunskaper om RH ska förmedlas till

utövare, samtidigt som nycertifierade beskrivs som framstående. Dessutom får dessa både stöd från organisationen

och en plats i utövarlistorna. Wallis exklusivitet förstärks ytterligare genom den höga kurskostnaden.

Även om intervjuobjekten inte upplevt tolkningar i utövandet så har de upplevt regelbrott kring verksamheter,

vilket  kan  vara  orsaken  till  att  Pearl  vill  strama  åt  kontrollen  av  medlemmarna.  Kanske  handlar  de  upplevda

sanktionerna om att förhindra ytterligare problem. Detta beskriver Wallis som en orsak till att avvikande beteenden

börjar uppmärksammas; genom ökad social kontroll minskar friheten men stärker å andra sidan organisationen. Den

goda tanken med demokrati kan dö ut genom dåliga erfarenheter och ledare kan känna sig tvungna att ingripa.157

Dock kräver detta som sagt att de nya kurserna i själva verket är dolda kontroller av utövare.

Huruvida  Pearl  lyckas  är  svårt  att  avgöra  utan  RHFP-utövares  utsagor.  Magdalenas  uttalanden  om den  ny-

153 Wallis, 1975, s. 89-93
154 Ibid, s. 89-93, 97
155 Ibid, s. 95-97 
156 Ibid, s. 97-98
157 Ibid, s. 95-97
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certifierade RHFP-utövare som ska ha arbetat med chakraöppningar tyder dock på motsatsen. En av RH:s grundvalar

handlar om förbud mot ritualer så om nycertifierade bryter mot detta bör organisationen inte ha stärkts avsevärt.

3.3.2 Oetiska beteenden för organisationens skull 

Utöver de problematiska tolkningar som Pearl beskriver är en annan motivering till förändringarna nya lärdomar om

RH. Detta strider dock mot att Pearl, sen organisationens start, betonat kraftens tillgänglighet vilket kan innebära att

det i själva verket ligger andra motiv bakom förändringarna. Enligt Thau et al kan exkludering mana medlemmar till

att göra saker mot den egna viljan, som i RH:s fall innebär att följa ett förändringsarbete trots att det inte upplevs

logiskt.158  Att tvingas betala pengar för medlemskap skulle troligtvis få många medlemmar att fundera över sina

värderingar. Därför berörde undersökningsfrågorna om intervjuobjektens val att lämna RH berodde på personlig etik.

Resultatet visar att intervjuobjektens värderingar påverkats av motstridigheterna i förändringarna. Ilse och Helen

ifrågasätter att en ny kurs var nödvändig när budskapet tidigare varit att RH kan utövas av alla. Ilse ifrågasätter också

det faktum att inga verksamhetskontroller gjordes innan exkluderingen vilket också Pia nämner i sin undran varför

utövare som skött sig tvingades lämna RH. Lisa menar att Pearl sett okunskap om RH som något fördelaktigt medan

både Ola och Magdalena fått lära sig att när en uppgradering av RH-kraften sker så uppgraderas utövare automatiskt

– ingen skulle behöva gå en kurs igen. Dessa faktorer gjorde att intervjuobjekten kände att något inte stämde. Enligt

Thau  et  al kan  en  organisation  använda  exkludering  som  verktyg  för  att  få  igenom  förändringar  –  även  när

medlemmar upplever det som mot den egna etiken vilket är fallet här.159 På så vis behöver en organisation aldrig

uttala sina egentliga motiv – görs detta på sätt kommer medlemmarna följa med utan att ifrågasätta. Upplevelser av

bristande logik kan, enligt Thau et al, ”slätas över” genom exkludering då det ofta är viktigare för gruppmedlemmar

att inkluderas i gemenskapen.160 Det är därför möjligt att Pearl använt sig av denna metod då det i RH-organisationen

ställts ett ultimatum där utövarna tvingats välja mellan inkludering via en summa pengar och exkludering. 

Thau  et al skriver också att individer som ser till gruppens bästa anses värdefulla medan medlemmar som inte

tillför något riskerar exkludering. Då inkludering är viktigt för människor blir det också ett verktyg för organisationer

att styra grupper dit de vill: de som följer belönas genom status.161 Intervjuobjekten här är avhoppare och bör således

betraktas som lägre stående av organisationen. Ilse valde att hoppa av på grund av en kombination av exkluderingen

och faktumet att pengar måste betalas in för att åter inkluderas. Magdalena ansåg att Pearl med enkelhet kunnat delge

sina lärdomar utan att  ta betalt  för det.  Pia ville inte erkänna fel  hon inte gjort  och både Lisa och Ola avböjde

medlemskap på grund av bristande logik och den stora summan pengar. Dessa personer drevs av den egna etiken i sitt

val att kliva av och Magdalena säger rakt ut att ett fortsatt medlemskap skulle ha varit mot hennes principer. Thau et

al  skriver att organisationer som vill få medlemmar att gå emot den egna etiken kan göra så genom att trycka på

majoriteten och bestraffa individer.162 I RH vinner kvarstående medlemmar status tack vare sitt val att stanna då de

beskrivs som framstående i sina fält,  medan RHP-utövarna smutskastas. Dock bör RH också förlora på detta då

organisationens rykte, precis som Magdalena skriver, knappast gynnas av det som hänt. Även Ola och Helen menar

att RH förlorar rent marknadsmässigt på exkluderingen RH:s koncept faller och utövarantalet minskat drastiskt.

Schaafsma och Williams beskrev i sin artikel hur exkludering kan få uteslutna medlemmar att bli fientliga mot

158 Thau et al, 2007, s. 102-106
159 Ibid, s. 102-106
160 Ibid, s. 105-106
161 Ibid, s. 99-100 
162 Ibid, s. 102-105
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gruppen.  Detta  förstärker  i  sin  tur  de inkluderade medlemmarnas  trohet  till  den.163 Utöver  exkluderingen vittnar

majoriteten  intervjuobjekt  om  att  RHP-utövare  som  ifrågasatt  förändringarna  utsatts  för  sanktioner  där  de

idiotförklarats eller kontaktats av mentorerna. Magdalena har även sett prov på nedvärderande behandling av utövare

vid workshops och Ilse talar om RHFP-utövares hemsidor som också smutskastar de exkluderade medlemmarna.

Detta ska dock inte ha upplevts som direktiv från organisationen då intervjuobjekten sett det som mentorerna och

RHFP-utövarnas egna påfund.  Detta  kan således tyda på det  Schaafsma och Williams beskriver  där medlemmar

själva, i sin trohet till RH, tar saken i egna händer. Vidare talade Thau et al om att sanktioner av detta slag är ett sätt

för en organisation att demonstrera att individen inte kommer gynnas av att gå emot gruppen.164 I detta fall tycks det

vara så att organisationen inte nödvändigtvis har majoritetsstöd, istället tycks det räcka med att de ”verkar” ha det.

Genom att  offentligt,  via  hemsidor  och  utövarsidor,  visa  att  ifrågasättanden  av  förändringarna  inte  är  okej  kan

organisationen sätta ett exempel för utövare om att ifrågasättanden inte är accepteras. 

Utan ett samtal med Pearl själv är det omöjligt att svara på vilka motiven som låg bakom RH:s organisatoriska

förändringar  men  flera  av  intervjuobjekten  tar  upp  pengafrågan  som ett  möjligt  sådant  och  i  stort  är  det  just

motstridigheterna och kravet på pengar som fått intervjuobjekten att  hoppa av. Andra motiv kan också föreligga

förändringarna  men  det  är,  utifrån  resultatet,  tydligt  att  organisationen  arbetat  med  grupptryck  för  att  tysta  ner

ifrågasättanden medan inkludering lyfts som gynnsamt. 

3.3.3 Organisationens rädsla för missbruk av RH

Kossowska och Sekeredejs forskning visar att när tro ger trygghet och minskad ångest kan det upplevas obehagligt

för medlemmar i organisationer när de möter människor med värderingar som strider mot organisationens.165 Det är

tydligt att Pearls information till  utövarna är formulerat som att organisationen upplever just en oro för utövares

tolkningar och missbruk av RH. För att kontrollera om denna rädsla faktiskt stämmer fick intervjuobjekten svara på

om sådana tolkningar uppstått eller om det fanns tendenser till dem redan från start då de själva certifierades.

Ingen av intervjuobjektet ska ha mottagit riktlinjer för utövandet, utöver Ola och Lisas omnämnande av förbud

kring ritualer. Istället har de upplevt uppmuntran till variation. Ilse talar om det tiotal utövare som fick demonstrera

olika  tekniker  av  RH  medan  Helen  uppfattat  att  det  inte  fanns  några  fel  gällande  utövande.  Pia  menar  att  en

healingmetod som saknar riktlinjer omöjligt kan tolkas överhuvudtaget. Däremot har utövare upplevt att regler kring

verksamhetsutövande kommit att brytas. Ilse skriver att Pearl från början var tydlig med att ingen får bedriva RH ihop

med annan healingverksamhet då det skulle indikera att utövaren inte förstått fördelarna med det instruktionsfria RH.

I efterhand har flera intervjuobjekt sett utövare som brutit mot denna regel. Förbudet mot utövare att arbeta med annat

än  RH tyder  på  en  viss  fientlighet  mot  utomstående healinggrupper,  vilket  Kossowska och Sekeredej  talar  om.

Intervjuobjekten  nämner  både  ritualer,  stenar,  vanor  och  egots  inflytande  som  något  något  negativt  i  RH-

organisationens ögon och de själva tycks också varit noga med att inte beblanda sig med det. Med detta tar RH

avstånd från andra healingformer, i likhet med det fenomen Kossowska och Sekerdej beskriver.166

Att intervjuobjektens kurser inte innehöll riktlinjer för utövandet och att regler kring tolkningar inte påtalades gör

att Pearls motivering något försvagad, särskilt då de variationer intervjuobjekten nämnt inte berört utövande. Dock

163 Schaafsma & Williams, 2012, s. 831, 833-835
164 Thau et al, 2007, s. 102-105 
165 Kossowska & Sekerdej, 2015, s. 72-73
166 Ibid, s. 73-75
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skulle de tolkningar som Pearl talar om kunna handla om hur utövare bedriver sina verksamheter, då både Ilse och Pia

nämner att de sett prov på sådant ute i samhället. Enligt Kossowska och Sekeredej är det inte konstigt att det uppstår

en skepticism mot utomstående till följd av sociokulturella normer och gruppvärderingar. Om utövare misslyckades

med att följa organisationens normer och värderingar i sina verksamheter kan de plötsligt gå från medlemmar till

avvikare, i  organisationens ögon. Då är det inte underligt  om de också snart  uppfattas som ett utomstående hot,

särskilt om medlemmarna i organisationen funnit en trygghet i dess värderingar. Sådana känslor kan i sin tur, enligt

Kossowska och Sekerdej, växa till fördomar vilket i sin tur kan leda till den kollektiva exkludering som skett i RH.167

Dock finns  en problematik  även med detta.  Både Pia,  Ola,  Lisa  och Ilse  skriver  nämligen att  de  redan vid

certifieringstillfället upplevde risker för att utövare skulle komma att missbruka RH på just det sättet. Även om inte

utövandet i sig avvek så skulle verksamheterna komma att göra det. Pia menar att dessa tolkningsrisker var tydliga på

kursen medan Ilse skriver att det under hennes certifieringskurs fanns deltagare som ifrågasatte RH direkt till Pearl.

På grund av detta hävdar Ilse att Pearl var väl medveten om riskerna när han valde att certifiera dessa personer – han

borde inte ha upplevt dem som hot. Det är också därför som Pearls motivering till förändringarna blir svag: enligt

Ilses beskrivning bör tolkningarna inte ha kommit som en överraskning flera år senare. 

Resultatet  visar  att  det  från  start  varit  tydligt  att  risker  för  tolkningar  fanns  vilket  också  Pearl  ska  ha  varit

medveten  om när  han certifierade  sådana riskpersoner.  Detta  gör  att  Pearls  rädsla  för  avvikande beteenden bör

ifrågasättas. Att Magdalena dessutom erfarit en nycertifierad RHFP-utövare som arbetar med chakran i samband med

RH skapar frågetecken kring om Pearl verkligen upplever tolkningar som hotfullt i dagsläget. 

3.4 Diskussion och slutsatser

Frågeställningarna för detta arbete var att ta reda på vilka förändringar som skett inom RH samt vad dessa lett till i

bedömandet av RH som ett praktiserande av andlighet. Detta behandlas nedan. Vidare kommer syftet, att hitta en

förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att kunna bedömas som andliga, att behandlas.

3.4.1 Från andlig till nyreligiös

I min tidigare uppsats kunde det konstateras att RH under 2014 var en andlig rörelse. I denna undersökning är det

dock svårt att begreppskategorisera RH med säkerhet då inga RHFP deltagit, men den komparativa analysen tyder

åtminstone  på  att  RH fått  en  lägre  grad  av  andlighet.  Till  stor  del  beror  detta  på  organisatoriska  faktorer  som

hierarkier  och  auktoriteter;  faktorer  som  snarare  platsar  inom  sekter,  religioner  och  nyreligioner.  Dock  talar

intervjuobjekten aldrig om en utnämnd ledare med suverän makt utan snarare om flera självutnämnda sådana, vilket

gör att varken religions- eller sektbegreppet uppfylls. Även hierarkierna tycks självutnämnda utan organisationens

samtycke, men det bör inte glömmas bort att en tendens till hierarkier kan anas i Pearls informationsdokument. Inom

nyreligionen är det däremot inte ovanligt med självutnämnda ledare. Det skulle också förklara varför dessa tycks

tillåtas av organisationen eftersom RH då slipper förknippas med religioner och deras erkända ledare. Vidare saknar

nyreligiösa klientrörelser den där ensamma ledaren som förekommer inom sekter, då utövarna själva står i fokus.

Utövandet är som nämnt svårt att tala om här men Pearls information till utövarna tyder på att det åtminstone kan

ha uppstått riktlinjer för det. Detta skulle i så fall flytta RH från andlighetsbegreppet då det kräver intuitivt utövande.

Inom religion och sekter förekommer regler kring utövande, där religionen har ritualer och sekten en enda sann väg

167 Kossowska & Sekerdej, 2015, s. 72-75
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med ännu hårdare  regelverk.  Om utövarnas  utsagor  stämmer  bör  dock tolkningarna  av RH omfatta  verksamhet

snarare än utövande, vilket gör det svårt att placera RH inom de begreppen. Detta gör också att RH rör sig bort från

kultbegreppet då kultens tillåtande av olikheter bör innebära frihet både i utövande och verksamhet. 

Intervjuobjektens utsagor om RH:s historia visar att pluralism har varit en del av RH, då variation uppmuntrats.

När Pearl och intervjuobjekten menar att just skilda synsätt lett till de organisatoriska förändringarna står det klart att

RH någon gång har rört sig nära kultbegreppet. Samtidigt verkar det som att organisationen inte vill befinna sig där

med tanke på exkluderingen som stramat åt organisationen. Detta följer den utveckling från kult till nyreligion som

Wallis beskriver. Även om intervjuobjekten inte kan säga säkert om riktliner införts för utövandet så tyder åtminstone

Pearls information på att någon form av lärodokument tagits fram, vilket också är en del i nyreligionen. 

Sektbegreppet fallerar något då intervjuobjekten inte tycks ha känt sig tvungna att  ge sitt  fulla engagemang i

organisationen. Ingenting tyder heller på att dessa isolerats från omvärlden. Det enda som nämns är ett visst ökat

engagemang genom att utövare måste betala för kurser för att få tillbaka sitt medlemskap. Dock är detta inget tvång

eftersom  samtliga  intervjuobjekt  uppenbarligen  lämnat  RH.  Nyreligionen  däremot  kan  kräva  olika  grad  av

medlemmars  engagemang så  kanske platsar  RH bättre  där.  Detta  då  det  är  tydligt  att  RH stramat  åt  medlems-

engagemanget genom exkluderingen, men inte tillräckligt för att medlemmarna ska sakna valfrihet.

Att RH blivit en exklusiv organisation står klart då samtliga medlemmar exkluderats och måste betala för nya

certifikat. Vidare ska de nya kurserna innehålla information som inte är offentlig. Sådan exklusivitet gör att RH inte

kan benämnas som andlig. Även om RH tycks ha snuddat vid kultbegreppet innan de organisatoriska förändringarna

tycks  exklusiviteten ha fört  organisationen bort  från det  igen.  Detta  är  ett  intressant  sammanträffande då Wallis

beskrev att många nyreligiösa rörelser börjar som kulter innan de blir exklusiva, vilket ytterligare kan indikera att RH

närmat  sig  nyreligion.  Detta  gör  också  faktumet  att  RH  numera  tar  betalt  för  fortsatt  medlemskap  vilket  gör

organisationen kommersiell, något som går hand i hand med exklusivare rörelser inom nyreligiositet.

Att intervjuobjekten upplevt hot och sanktioner är ännu en faktor som minskar RH:s grad av andlighet och det

flyttar också RH från den fria kulten. Hot och sanktioner är dock närvarande inom sekter men eftersom så många

aspekter avvikit är det svårt att placera RH inom begreppet. Nyreligioner kan, som nämnt, variera i hur fria respektive

åtstramade de är och intervjuobjektens svar indikerar en världsbejakande och kanske till och med världsförnekande

attityd  inom RH.  Detta  på  grund  av  det  negativa  synsätt  som RH har  på  andra  healingformer  där  RH ser  sig

tillräckligt överlägsen för att inte överhuvudtaget beblanda sig med annat. Genom att exkludera utövarna till följd av

sådan beblandning, vilket intervjuobjekten tror är orsaken till  förändringarna,  skapas känslan av bestraffning vid

bland de som missbrukar RH. Sådana synsätt överensstämmer med nyreligiositet.

Utifrån de teoretiska begrepp som presenterats står det klart att RH i dagsläget bäst platsar inom nyreligion. RH

tycks  för  fri  för  att  klassas  som  sekt,  men  för  stram  för  att  klassas  som  kult,  samtidigt  som  avsaknaden  av

organisatoriskt utnämnda ledare och ritualer för RH bort från religionen. Nyreligion som begrepp kanske inte säger så

mycket mer än att RH förlorat viss frihet. En svaghet med detta konstaterande är att endast gamla utövare intervjuats;

dels uteblir information om det nya utövandet och dels försvagas ärlighetsaspekten då bara en sida blir hörd. Det står

dock klart att de auktoriteter och hierarkier som uppstått minskar RH:s andlighetsgrad oavsett. Den tidigare uppsatsen

vittnade om en fri och okomplicerad organisation där kurser bara var för verksamhetsbedrivande utövare. Detta har

självfallet förändrats då samtliga av dessa exkluderats samtidigt som RH-kurserna gjorts exklusiva.
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3.4.2 Organiserandet som räddning

Det är tydligt att Pearl i sina informationsdokument vill peka på en oro inför att utövare missbrukar RH. Enligt den

tidigare forskningen handlar detta om socialpsykologiska faktorer där gruppmedlemmar upplever en genuin rädsla för

avvikande beteenden då det kan skaka om de värderingar som av gruppen upplevs som sanning. Det har, inom RH,

rått  en  viss  fientlighet  mot  andra  healingtekniker  där  utövare  inte  varit  tillåtna  att  utöva  annat  än  RH  i  sina

verksamheter. Ritualer och annat som intervjuobjekten beskriver som typiskt inom energihealing ses också på med

kritiska ögon. Om medlemmar inom RH finner sin trygghet i organisationen kan ”felaktiga” sätt att bedriva RH-

verksamhet på upplevas som hotfullt mot organisationen. Den oro som Pearl uttrycker i sina informationsbrev tycks

utifrån detta faktum genuin. Dock har det under undersökningen också uppstått tveksamheter i detta. Intervjuobjekten

menar alla att förbud mot tolkningar aldrig kommit på tal och att variationer i utövande till och med uppmuntrats. Att

intervjuobjekten dessutom menar att risken för sådana missbruk varit tydlig redan från start gör att Pearls motivering

fallerar  eftersom han själv  certifierat  utövare  som redan  vid  kurstillfället  visat  missnöje  inför  att  ge  upp andra

healingtekniker. Det är svårt att tro Pearls oro för missbruk av utövande då han, enligt intervjuobjektens utsagor,

faktiskt själv certifierat personer som tydligt visat indikationer på att de kommer avvika från värderingarna.

Om de organisatoriska förändringarna inte är komna ur rädslan för avvikare kanske de snarare handlar om att

förkasta de pluralistiska synsätt  som med tiden vuxit  fram inom RH. Då detta,  enligt  Wallis,  tenderar  försvaga

organisationer  bör  en  sådan  motivering  vara  logisk.  Då  Pearl  i  sina  informationsdokument  uttrycker  oro  för

tolkningar,  samtidigt  som  intervjuobjekten  vittnar  om  missbruk  inom  verksamheter,  förstärks  idén  om  den

problematiska pluralismen. Även om Pearl, som flera intervjuobjekt vittnar om, bör ha sett riskerna för missbruk

tidigt så kanske han inte hade kunnat förutse att de skulle försvaga organisationen. Det skulle förklara den inledande

uppmuntran till variation som intervjuobjekten upplevt. Den exklusivitet som följt de organisatoriska förändringarna

går i samklang med Wallis teori om ledares försök att stärka sina fallande organisationer. Kanske är de sanktioner

som intervjuobjekten upplevt ett sätt att minska missbruket inom RH, att genom ramar stärka och göra RH mer stabil.

Om förändringarna bottnar i ett försök att minska pluralismen för att rädda RH:s framtid så stämmer inte Pearls

uttalade motiv om nya kunskaper. I så fall handlar inte tolkningarna han nämner om utövande utan snarare om hur

verksamheter bedrivs, då det är här intervjuobjekten upplevt missbruk. Det skulle innebära att de nya kurserna utgör

utövarkontroller snarare än fortbildning. Detta säger aldrig Pearl men kanske hade en sådan förklaring varit mer

logisk  än  de  motstridigheter  som  intervjuobjekten  upplevt  som  förvirrande.  Kanske  var  Pearls  motivering  i

informationsdokumenten en enklare väg att  ta då han på så vis  skulle  slippa de verksamhetskontroller  som Ilse

önskade. Dock skulle en annan orsak kunna handla om den konkurrenskraft som Hammer beskriver men det är på

många sätt motstridigt att exkludera samtliga utövare med förhoppning om att växa på marknaden. Om något så bör

RH:s utbredning över världen minskats radikalt, vilket Ola påtalar. Vidare bör det, precis som Magdalena och Helen

skriver, generellt ha varit negativt för RH:s rykte och koncept när det offentliggjordes att alla utövare exkluderats.

Just  ämnet  pengar  tycks  vara  en  anledning  till  att  intervjuobjekten  valt  att  kliva  av  organisationen  för  gott.

Samtliga upplever sådana motstridigheter i förändringarna att fortsatt medlemskap skulle strida mot den egna etiken.

Pengafrågan skulle kunna vara en orsak till exkluderingen då viljan att inkluderas, enligt  Schaafsma och Williams,

kan väga tyngre, men det skulle också kunna vara ett verktyg i att skapa trognare medlemmar. Om Pearl startat

förändringarna för att stärka organisationen kan krav på oetiska beteenden vara ett sätt att göra den ännu starkare. Att
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bestraffa avvikare och kräva större engagemang från medlemmarna genom de nya kurserna, bör i förlängningen sålla

bort  medlemmar  som  är  alltför  individualistiska.  Att  ha  medlemmar  som  är  beredda  att  arbeta  hårt  för  sin

organisation, till och med sätta den över de egna värderingar, bör stärka den om något. Det skapas ett enat vi, istället

för spretande individer. Det skulle kunna innebära att orsaken till förändringarna är just problematiken med pluralism

som Wallis beskriver, samtidigt som de idéer om exkludering som beskrivs av Schaafsma och Williams samt Thau et

al utgör ytterligare förstärkning i förändringsarbetet. Allt kanske handlar om att stärka en försvagad organisation.

3.4.3 Slutsats: socialpsykologins roll

RH-organisationen har  sen 2015 genomgått  förändringar  som främst  berört  kurs-  och certifieringssystemet,  men

medfört  att  RH  gått  från  att  vara  en  andlig  organisation  till  att  närma  sig  begreppet  nyreligion.  Detta  då

förändringarna inkluderat självutnämnda auktoriteter, hierarkier, ramar, regler och riktlinjer för organisationen och

dess utövare. Arbetets syfte var att hitta orsaken till varför healinginriktningar med tiden upphör att kunna bedömas

som andliga, då både Hammers och Wallis sett allmäna tendenser till sådant. Enligt resultatet tycks dock Wallis teori

mer trovärdig då Pearl snarare tycks vilja minska pluralismen än att vinna konkurrenskraft, inte minst på grund av att

RH-organisationen förlorat ett stort antal utövare genom exkluderingen. Denna exkludering tycks ha varit ett verktyg

för att skapa trogna medlemmar som är villiga att sträcka sig långt för organisationen, tillräckligt långt för att vända

den egna etiken ryggen. Dock ska också det socialpsykologiska perspektivet kommas ihåg i detta, då både Svedberg

och Nilsson menade att förändringar av detta slag är naturligt inom gruppkonstellationer.

Intervjuobjekten menade att RH:s unikhet var dess öppenhet. Sådan öppenhet är normalt i inledande gruppfaser,

men inte hållbart då organisationer behöver ramar och regler för att klara sig. Det som möjliggör förändringen från en

demokratisk till en mer åtstramad organisation är en respekterad ledare. Det skulle förklara varför intervjuobjekten

menar att Pearl inte gett sken av att vara auktoritär men samtidigt lyckats exkludera medlemmar och omstrukturera

hela organisationen. Den exkludering som skett sätter tydliga ramar för medlemmarna vilket i förlängningen blir en

trygghet och styrka för gruppen. Så blir också de hierarkier som uppstått då de är en naturlig del i den rollsökningsfas

som grupper genomgår. För RH innebär det dock att den egenskap som har särskilt metoden från andra faller.

Enligt socialpsykologin är det naturligt för grupper att eftersträva enhet då detta stärker dem. Det gör det svårt att

inte ifrågasätta om en organisation någonsin kan kategoriseras som andlig, eftersom de gruppfaktorer som Svedberg

och Nilsson presenterat utgör en direkt kontrast mot kriteriet för andlighet. En andlig organisation ska vara fri från

normer, regler, riktlinjer och ramverk medan utövandet ska ske individuellt och intuitivt. Den ska även vara fri från

ledare och hierarkier. Allt detta är vad både Nyström och Nilsson benämner som nödvändigt i gruppkonstellationer.

Om så är fallet har detta betydande värde både för skolvärden och framtida forskning då det åberopar ett nytänk inom

begreppskategorisering. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv tycks det inte konstigt om andliga organisationer rör

sig till en lägre grad av andlighet, då det helt enkelt inte går att praktisera andlighet när utövandet organiserats.

Detta arbete utgör en inledande fas för fortsatt forskning. På grund av RHFP-utövarnas ovilja att delta sjunker

objektiviteten vilket gör det är svårt att generalisera resultatet. För framtida arbeten skulle det krävas att fler RHFP-

utövare kontaktas för att  få deras deltagande. Ett  annat alternativ hade kunnat vara att använda observation som

metod där forskaren själv deltar på de certifieringskurser som RH infört. På så sätt möjliggörs en mer objektiv inblick

i hur organisationen ser ut idag. Vidare behöver fler organisationer undersökas på liknande sätt som RH, eftersom

fokuset på en enda organisation inte kan generaliseras till att gälla alla. 
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Bilaga 1: Information om arbetet till utövarna

Nedan presenteras den svenska varianten men även en engelsk sådan skickades ut till utländska utövare.

Information:

Många forskare menar att det idag inte finns healinginriktningar som kan kategoriseras som “andliga” då de inte

möter kriterierna för begreppet andlighet. Ett återkommande exempel på en sådan organisation är Reiki Healing. På

grund av exklusivitet och hierarkier, samt en närvaro av ritualer och ego-baserad kontroll vid utövandet, ligger Reiki

Healing närmare religion än andlighet vid en begreppskategorisering.

Under ett uppsatsarbete för Karlstads universitet 2014 undersökte jag organisationen Reconnective Healing (RH),

med syfte att motbevisa den tidigare forskningen. Intervjuer med utövare visade att RH stod i direkt motsats till Reiki

Healing gällande utövande och organisatoriskt utformande, eftersom RH-utövare snarare observerar healingprocessen

än styr den. Under detta arbete lyckades jag således bevisa att RH faktiskt möter kriterierna för den fria andligheten.

Jag har följt de organisatoriska förändringarna som RH genomgått under de senaste två åren och studerar just nu

orsakerna till dessa förändringar. I samband med detta undersöker jag även om dessa förändringar fört RH längre

ifrån andlighetsbegreppet eller om RH fortfarande kan kategoriseras som andligt. 

Vid deltagande:

Undersökningen sker i huvudsak via kvalitativa intervjuer och det färdiga resultatet kommer enbart att användas för

ett  examensarbete  på Karlstads  universitets  lärarlinje.  Då det  är  standard för  svenska uppsatser  kommer arbetet

dessutom att publiceras på Diva portal.

Samtliga intervjuobjekt ställer upp anonymt enligt bestämmelserna för kvalitativa intervjuer. Ingen information om

intervjuobjektens identitet kommer således att röjas. Den enda information som framkommer om intervjuobjekten är

deras arbetstitel, exempelvis Reconnective Healing Foundational Practitioner. Då det finns ett begränsat antal RHFP-

utövare i Sverige kommer uppsatsen inte heller belysa att intervjuobjekten är lokaliserade i Sverige. 

Intervjuerna görs via e-post för att utövarna ska känna sig trygga med att deras utsagor blir korrekta. Fram tills arbetet

är klart kan intervjuobjekten när som helst avbryta sin medverkan.  Antalet intervjuobjekt som kommer att få plats i

arbetet är ännu inte fastställt men det kommer i slutändan att landa på 4-6 stycken RH-utövare.
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Bilaga 2: Intervjufrågor RHP

Nedan presenteras den svenska varianten av intervjufrågorna till RHP och RHFP. Dock skickades även en engelsk

sådan till utländska utövare.

Intervjufrågor till RHP

För att kontextualisera intervjufrågorna inleds de med en kort bakgrund till varför de ställs. Upplever du att frågorna

ändå blir otydliga, tveka inte att höra av dig!

Jag  refererar  till  Eric  Pearls  information  till  utövarna  vid  flera  tillfällen.  Länk  till  detta  finns  här:

http://www.thereconnection.com/important-information/ 

http://www.thereconnection.com/reconnective-healing-foundational-practitioner-information/

I intervjufrågorna använder jag mig av tre olika förkortningar:

- RH: förkortning av Reconnective Healing. 

- RHP: syftar till den äldre formen av certifikat inom RH, det vill säga Reconnective Healing Practitioner.

- RHFP: syftar till den nya formen av certifikat inom RH som är Reconnective Healing Foundational Practitioner.

1. Innan du besvarar frågorna, vilken typ av certifiering har du:

• RHP?

• RHFP?

• RHFP + RHP?

2. Pearl skriver att det uppstått tolkningar av RH vilket gjort att ett nytt certifieringssystem införts.

• Har du, som utövare, informerats om dessa tolkningar och hur skulle du beskriva dem i så fall?

• Har du personligen märkt av sådana tolkningar? På vilket sätt? 

3.  Pearl  skriver att  han vill  förmedla sina nya lärdomar om RH till  utövarna.  För vissa har detta  tycks

motstridit då Pearl i sin bok ”Väck din inre healer”, betonar att kraften inom RH inte är till för att förstås.

Tvärtom ska den vara starkare ju mindre utövaren förstår eller tror på den.

• Upplevde du någon gång att det tycktes underligt att begränsa certifikaten hos gamla medlemmar på grund av

den motiveringen? Beskriv hur du tänker!

• Varför avböjde du inbjudan till den nya formen av certifiering, RHFP?

4. Pearl skriver att det nya träningsprogrammet innehåller “tydliga och specifika standarder, riktlinjer  och

krav som utövare måste möta”.

• Framkom det vid certifieringstillfället för RHP att tolkningar inte får förekomma inom RH? 
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• Upplevde du vid kurstillfället då du certifierades som RHP några risker med att medlemmar skulle kunna

tolka och förändra healingformen efter avslutad kurs?

5. Pearl skriver att de nya kurserna är “fullskaliga träningsprogram” för att försäkra kvalitén hos utövarna. 

• Upplevde du att det fanns riktlinjer för utövandet när du certifierades?

• Upplever du att det finns tydligare riktlinjer för utövandet nu än tidigare? Vad baserar du det på? 

6. Organisationen RH har inte förbjudit RHP-utövare att fortsätta utöva RH eller bedriva företag under titeln

RH. Däremot får RHP-utövarna inte längre stå med i utövarregistret. Vidare har RH mentorer i de länder där

utövare finns.

• Upplever du att detta skapat någon form av hierarkier eller auktoriteter inom organisationen som den ser ut

idag? Finns det annat som tyder på hierarkier eller auktoriteter i organisationen?
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Bilaga 3: Intervjufrågor RHFP (svensk version)

För att kontextualisera intervjufrågorna inleds de med en kort bakgrund till varför de ställs. Upplever du att frågorna

ändå blir otydliga, tveka inte att höra av dig!

Jag  refererar  till  Eric  Pearls  information  till  utövarna  vid  flera  tillfällen.  Länkar  till  detta  finns  här:

http://www.thereconnection.com/important-information/ 

http://www.thereconnection.com/reconnective-healing-foundational-practitioner-information/

I intervjufrågorna använder jag mig av tre olika förkortningar:

- RH: förkortning av Reconnective Healing. 

- RHP: syftar till den äldre formen av certifikat inom RH, det vill säga Reconnective Healing Practitioner.

- RHFP: syftar till den nya formen av certifikat inom RH, Reconnective Healing Foundational Practitioner.

1. Innan du besvarar frågorna, vilken typ av certifiering har du:

• RHFP?

• RHP + RHFP?

Hädanefter besvarar du frågorna markerade med din/dina certifieringar!

→ Om du är RHFP men inte RHP, svarar du på alla frågor utom de som är märkta: ”RHP + RHFP”. 

→ Om du är RHP + RHFP besvarar du samtliga frågor.

Fråga 2-4 är baserade på tidigare forskning kring varför organisationer förändras (som jag nämnde i informationen).

Som du ser är frågorna lite splittrade där några, i öronen av en RH-utövare, kan tyckas främmande medan andra

kanske upplevs mer "logiska". Det är för att jag vill jämföra era svar med den tidigare forskningen för att se om RH

stämmer in överens med någon av de tidigare studier som gjorts eller inte.

Fråga 5-6 är baserade på teorier kring vad andlighet är och berör således utövande och medlemmarnas syn på 
organisationen. 

2. Pearl skriver att det uppstått tolkningar av RH vilket gjort att ett nytt certifieringssystem införts.

• RHFP: Har du, som utövare, informerats om dessa tolkningar och hur skulle du beskriva dem i så fall?

• RHFP: Har du personligen märkt av sådana tolkningar? På vilket sätt? 

3. Pearl skriver att han vill förmedla sina nya lärdomar om RH till utövarna.

• RHFP: Innan du certifierade dig som RHFP, upplevde du någon gång att det tycktes underligt att, med den

motiveringen, dra in certifikaten hos gamla medlemmar? Beskriv hur du tänker!

• RHFP: Varför valde du att certifiera dig som RHFP? Var det ett självklart val? Varför/Varför inte?
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4. Pearl skriver att det nya träningsprogrammet innehåller “tydliga och specifika standarder, riktlinjer och

krav som utövare måste möta”.

• RHFP + RHP: : framkom det vid certifieringstillfället för RHP att tolkningar inte får förekomma inom RH? 

• RHFP + RHP: Upplevde du vid kurstillfället då du certifierades som RHP några risker med att medlemmar

skulle kunna tolka och förändra healingformen efter avslutad kurs?

5. Pearl skriver att de nya kurserna är “fullskaliga träningsprogram” för att försäkra kvalitén hos utövarna. 

• RHFP + RHP: Upplever du att det finns tydligare riktlinjer för utövandet nu än tidigare? Vilka? 

• RHFP: Upplever du att det finns tydliga riktlinjer för utövandet nu? Beskriv hur du tänker!

6. Organisationen RH har inte förbjudit RHP-utövare att fortsätta utöva RH eller bedriva företag under titeln

RH. Däremot får RHP-utövarna inte längre stå med i utövarregistret. Vidare har RH mentorer i  länder där

utövare finns.

• RHFP: Upplever du någon form av hierarkier eller auktoriteter inom organisationen som den ser ut idag?
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