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2 For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. For jeg har trolovet 
dere med Én mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for 
Kristus.

3 Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik 
vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige 
troskap mot Kristus.

4 For om den som kommer, forkynner en annen Jesus som vi ikke har 
forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et 
annet evangelium som dere ikke har godkjent før, da kan dere så gjerne 
leve med det!


2 Kor 11.2-4




1 Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på 
marken. Han sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av 
noe tre i hagen?»

2 Men kvinnen svarte slangen: «Vi kan ete frukten av trærne i hagen,

3 men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal 
ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø.»

4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø.

5 For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli 
åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.»

6 Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og 
et tre til begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. 
Hun ga også sin mann, som var hos henne, og han åt.

7 Da ble øynene åpnet på dem begge, og de skjønte at de var nakne. De 
flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil.


1 Mos 3.1-7



Hele tiden siden har slangen prøvd å forføre mennesker på samme måte


1. Har Gud virkelig sagt - sår tvil om Guds åpenbarte ord 

2. Dere skal slett ikke dø - det finnes ingen dom

3. Øynene deres skal bli åpnet - tilgang til hemmelig kunnskap og visdom

4. Dere skal bli slik som Gud - gjør mennesket til Gud

5. Dere skal kjenne godt og ondt - dere skal vite det samme som Gud


Dette er også budskapet til New Age bevegelsen - et eldgammelt budskap i ny 
innpakning



Bøker fra 80- og 90-tallet 
Hva skjedde siden?



New Age i dag 

1. Østens åndelighet - importert gjennom alternativ medisin 

2. Vestens okkultisme - i ny innpakning som teknikker for suksess



1. Østens åndelighet
importert gjennom alternativ medisin



www.alternativ-medisin.info





Aura









”For at den menneskelige organismen skal 
fungere med optimal kapasitet, må energien 
flyte uhindret og yin og yang energiene må 
utfylle hverandre. Refleksologi åpner kanalene 
for energien, slik at klienten får fysisk, 
følelsesmessig og mental energi. De spesifikke 
teknikkene for å trykke på føttene skaper 
kanaler for helbredende energi som sirkulerer 
til alle deler av kroppen.” 

Dougans, Inge with Ellis, Suzanne  
The Art of Reflexology 



”Om Jesus vasket disiplenes 
føtter, var det for å vise dem 
den ekstremt viktige koblingen 
mellom føttene og solar 
plexus.” 

”Men Jesu gjerning av først av 
alt tenkt å skulle vekke de 
konstruktive energiene i solar 
plexus hos disiplene.”  

Dougans, Inge with Ellis, Suzanne  

The Art of Reflexology 

 



”Enhver form for paranormal eller okkult evne er 
betinget av at kundalinikraften er begynt å bli 
aktivisert, og jo høyere denne kraften stiger opp 
gjennom eterkroppens forskjellige chakraer, desto 
høyere åndelige egenskaper er det som fremtrer 
hos mennesket.” 

Jonson, Bert Yoga. Yoga.  
Meditasjon. Reinkarnasjon. 

”Kristus vasket disiplenes føtter i den hensikt å vekke 
kronechakraet over hodet, for å vekke de åndelige 
Energiene.” 

Dougans, Inge with Ellis, Suzanne.  
The Art of Reflexology.

KUNDALINIKRAFTEN



”Veilederen kan faktisk besette 
dem og overta mens de er i 
transe, slik at de ikke kan huske 
hva de har gjort når de kommer 
til seg selv igjen.”  

Inglis, Brian & West, Ruth.  
Naturmedisin. 









Specifik meditationspsykos (?) 
- en analys av nio fall 

Psykiater Bo Gunnar Johnsson
Lillhagens sjukhus

Läkartidningen nr 37 1984
-  



Fall 1  
I februari 1983 uppsökte en 24-årig man mig för egenartade psykiska 
besvär. Han berättade att han vid sju tillfällen lyssnat på en kassett med 
inspelade s k chakrameditationer. Avsikten var att han med denna teknik 
skulle minska sin tendens att spänna sig. Innan han fick sina besvär hade 
han fungerat tillfredsställande socialt samt skött sina studier vid 
universitetet. Inget missbruk förelåg. 

Han berättade att han under en sådan övning plötsligt hade upplevt hur det 
sprutade energi som en stråle någon decimeter ut från symfysen. 
Dessutom erfor han vid sacrum en boll av energi stor som en hasselnöt. 
Bollen övergick sedan till ett energiflöde som sakta steg upp genom 
ryggraden och successivt vitaliserade hela kroppen. Den steg vidare upp i 
huvudet och fram över pannan där den kulminerade som en explosion. 
Han tyckte att han "såg" energiströmmar som sprutade ut genom händer 
och fötter. Dessutom hade han visioner av ormar som steg uppåt från 
ljumskarna och ville bita honom i ansiktet.





5 % av 1.13 milliarder 
= 67 millioner praktiserende

5 % av 67 millioner 
= 3.4 millioner syke av Qigong















2. Vestens okkultisme
i ny innpakning som teknikker for suksess





Rhonda Byrne (1945-) 

«After the passing of her father Ronald in 2004, Byrne became 
very depressed. At the instigation of her daughter Hailey, Rhonda 
read The Science of Getting Rich (1911) by Wallace D. Wattles.
[2] She discovered positive thinking, the laws of attraction, and 
many rules that helped help fight her depression, and find further 
success in life. Hence, she started doing research on the subject 
and the project of The Secret was born.»

«The Secret was published in 2006, and by the spring of 2007 
had sold more than 19 million copies in more than 40 languages,
[4] and more than two million DVDs.[5] The Secret book and film 
have grossed $300 million.[6]»

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Science_of_Getting_Rich
https://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_D._Wattles
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhonda_Byrne#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhonda_Byrne#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhonda_Byrne#cite_note-The_2007_TIME_100-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhonda_Byrne#cite_note-6




www.thesecret.tv/videos/the-secret-trailer-hd/



«This book is based on the Hindu philosophies that One is 
All, and that All is One (Page one of Preface).»

«Wattles, who had formerly been a Methodist, ran for office 
as a Socialist candidate in Indiana in 1916.[3][4] He included 
the word science in the title, reflecting a secular approach 
to New Thought though also thereby borrowing from the 
then widespread popularity of Christian Science and its 
offshoots as he wrote about business prosperity, mind 
training, and success in the material world. The mental 
technique that he called "thinking in the Certain Way,"[5] was 
intended to establish a state of positivity and self-
affirmation. According to Horowitz, mental healing and 
positive thinking theories for prosperity were joined by late 
19th century trends such as Transcendentalism and a 
belief in the power of science and that "All these currents 
came together, and this philosophy that we call 'New 
Thought,' was born out of them. It's as American as an old-
growth forest.» 

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Methodist
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Science_of_Getting_Rich#cite_note-Cox-3
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Science_of_Getting_Rich#cite_note-Florence-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Science
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Thought
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Science
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Science_of_Getting_Rich#cite_note-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcendentalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Science


The handbook to the greatest power in the 
universe – The Power to have everything you 
want. 
Without The Power you would not have been born. 
Without The Power, there wouldn’t be a single 
human being on the planet. Every discovery, 
invention, and human creation comes from The 
Power. Perfect health, incredible relationships, a 
career you love, a life filled with happiness, and the 
money you need to be, do, and have everything you 
want, all come from The Power. 
The life of your dreams has always been closer to you 
than you realized, because The Power to have 
everything good in life is inside you. 
To create anything, to change anything, all it takes is 
just one thing… THE POWER. 

thesecret.tv 

http://thesecret.tv


www.thesecret.tv/videos/the-power-trailer/



https://www.thesecret.tv/videos/the-secret-to-riches-hd/www.thesecret.tv/videos/the-secret-to-riches-hd/



Abraham has described themselves as "a group consciousness from the non-physical 
dimension" (which helps a lot!). They have also said, "We are that which you are. You are the 
leading edge of that which we are. We are that which is at the heart of all religions."


Abraham has told us through Esther that whenever we feel moments of great love, exhilaration, 
pure joy, stoned-out bliss, even the energy of sexual orgasm when we feel that Energy Flow 
rushing through our bodies, that is the energy of Source, and that is who Abraham "is".


abraham-hicks.com



The book was written, or "scribed," by Helen Schucman, who claimed that it had been 
dictated to her word for word via "inner dictation" which came from Jesus of Nazareth.[2][3] 

Throughout the 1980s annual sales of the book steadily increased each year; however the 
largest growth in sales occurred in 1992 after Marianne Williamson discussed the book 
on The Oprah Winfrey Show,[4] with more than two million volumes sold.[4] The book has 
been called everything from "New Age psychobabble"[7] to "a Satanic seduction"[4] to "The 
New Age Bible".[8]

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Schucman
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictation_(exercise)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_of_Nazareth
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Course_in_Miracles#cite_note-scribes-2
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Course_in_Miracles#cite_note-ACIMPrefaceHowItCame-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Williamson
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Oprah_Winfrey_Show
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Course_in_Miracles#cite_note-Miller2011-4
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Course_in_Miracles#cite_note-Miller2011-4
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Course_in_Miracles#cite_note-BoaBowman1997-7
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Course_in_Miracles#cite_note-Miller2011-4
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Course_in_Miracles#cite_note-8


Neville Goddard (1905-72) 

«Do not be embarrassed when I tell you that you are 
God. Instead, walk believing you are that important. 
You don’t have to become arrogant, but you must 
assume you are God. Think about it! Stop believing in 
God and start believing as God. Do this and the 
visions will come to confirm your assumption.»



Neville Goddard (1905-72) 

Born in Barbados in the British West Indies 

Goddard’s interest in esoteric interpretations of the 
Bible deepened after he met Abdullah, an Ethopian 
Jew who lectured on Esoteric Christianity and 
taught both Goddard and Joseph Murphy.  

In his early lectures and books Neville dealt solely 
with what he called The Law, the technique of 
creating one’s physical reality through imagining. 
It is this portion of his expression that most closely 
accords with the teachings of the New Thought 
movement. In describing The Law, Neville related 
how he made a sea voyage from New York to see his 
family in Barbados during theDepression, without any 
money of his own.



Neville Goddard and 
Abdullah 

Historien om hvordan 
Abdullah sa at Neville 
Goddard kunne komme 
seg til Barbados gjennom 
visualisering


www.youtube.com/watch?v=KrNf2pkD7Pk



Sharon Lee Giganti 

Believing that she had found the true way to serve God  
through a channelled spirit named Abraham and the New 
Age «bible» known as A Course in Miracles she had intended 
to teach «a new and more enlightened way to be loving» 
with these popular Law of Attraction and New Thought 
philosophies. 

But by 1999, disillusioned with the devastation these 
teachings so often produced, she realized they were 
deceptive and lacked the real presence of Jesus Christ. 

newagedeception.com 

https://www.youtube.com/watch?v=qqJaRr9O2ag 


http://newagedeception.com
https://www.youtube.com/watch?v=qqJaRr9O2ag


Noen kjennetegn på New Age i dag 

Energier / chakra / aura / meridianer / Qi / yin og yang

Frekvenser / vibrasjoner / resonans


Law of Attraction / The Law / The Secret / The Power

Power of the mind / visualisering / meditasjon


Universal consciousness / The Universe (ofte med stor U)

A Course in Miracles / channeling / Abraham / spirits / Jesus


Hidden wisdom / esoteric / secret knowledge

God in you = You are God / I AM


Kvantemystikk (New Age som bruker språk fra kvantefysikk)

Metoder i stedet for relasjon / bli rik og få suksess


Bibelsk språk med okkult innhold



The Secret er ikke annet enn det eldgamle budskapet til slangen i 
hagen: Du skal bli som Gud uten Gud. Dette har vært ryggraden i all 
okkultisme helt fra Edens tid til i dag - at mennesket selv kan manipulere 
åndelige krefter til sin egen fordel uten en relasjon med sin Skaper.  

At dette skulle være en hemmelighet er også det samme som slangen 
lokket med i Eden; «da skal øynene deres bli åpnet, dere skal se det 
som har vært skjult, det som bare Gud har sett. Dere skal KJENNE godt 
og ondt»; se på dette skriftstedet:  

4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø.

5 For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli 
åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne (yâḏa) godt og ondt.»


1 Mos 3.4-5



Men resultatet ble først og fremst at de så sin egen nakenhet og kjente skam


6 Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og et tre til 
begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, 
som var hos henne, og han åt.

7 Da ble øynene åpnet på dem begge, og de skjønte (yâḏa) at de var nakne. De 
flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil.


1 Mos 3.6-7


21 Herren Gud lagde kjortler av skinn til Adam og hans kone, og Han kledde dem.

22 Så sa Herren Gud: «Se, mennesket er blitt som en av Oss til å kjenne (yâḏa) godt 
og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig.»

23 Derfor sendte Herren Gud ham ut av Edens hage for å dyrke den jorden han selv 
var tatt av.

24 Så drev Han mennesket ut, og Han satte kjeruber øst for Edens hage og et 
flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre.


1 Mos 3.21-24



The Secret lover menneskene alt de begjærer uavhengig av frelse og relasjon med 
Skaperen. Den lover å oppfylle øynenes lyst og kjøttets begjær uten Gud. The 
Secret gjør mennesket til gud. 

15 Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår 
Fars kjærlighet ikke i ham.

16 For alt som er i verden, kjøttets lyst, øynenes lyst og stoltheten i livet, er ikke 
av vår Far, men av verden.

17 Og verden forgår, det samme gjør verdens lyst. Men den som gjør Guds vilje, 
forblir til evig tid.

18 Dere barn! Det er den siste time! Og slik som dere har hørt at Antikristen 
(ἀντίχριστος antichristos) kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. 
Av dette vet vi at det er den siste time.


1 Joh 2.15-18



24 For falske messiaser (ψευδόχριστος pseudochristos) og falske 
profeter (ψευδοπροφήτης pseudoprophētēs) skal stå fram og gjøre 
store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte.


Matt 24.24


Alle Guds løfter har fått sitt ja i Kristus - ikke uavhengig av ham.


20 For så mange som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de 
amen, Gud til ære ved oss.

21 Han som knytter oss sammen med dere til Kristus, og som har 
salvet oss, er Gud.

22 Han har også beseglet oss og gitt oss Ånden som pant i våre 
hjerter.


2 Kor 1.20-22


