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ABSTRACT

This is a thesis about The Eight Circuit Model, a modern mind map developed for the purpose of  

illumination and enlighenment by Dr. Timothy Leary in the 1970s. Later, authors such as Robert  

Anton Wilson and Antero Alli elaborated upon the idea to make it more wholesome and compatible 

with other ideas expressing the same basic principle. In short, it is an intellectual abstraction of the 

evolution of consciousness through a series of eight stages, which Leary called Circuits. By looking 

at  the  brain  as  an  evolving  bio-computer,  with  thoughts  working as  software,  upgrading itself 

through neurological imprints, Learys created a Hero's Journey for the modern age.

     The thesis tries to analyze this idea, as it is presented in Robert Anton Wilsons  Prometheus  

Rising, through the lens of the discourse category ”Western Esoterism.” A hard-to-define subject but 

described as ”the dialectic of the hidden and the revealed in the field of religion.” 

KEY  WORDS:  The  Eight  Circuit  Model,  Robert  Anton  Wilson,  Timothy  Leary,  Esoterism, 

Discourse, Psychology, Sociology, Technology, Self-Help, Drugs & Religion



1 INLEDNING . . . . . . . . . . 1

1.1 ÄMNE . . . . . . . . . 1

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING . . . . . . 2

1.3 AVGRÄNSNING . . . . . . . . 2

1.4 METOD & MATERIAL . . . . . . . 2

1.5 TIDIGARE FORSKNING . . . . . . . 3

1.6 FÖRFÖRSTÅELSE . . . . . . . . 3

2 BAKGRUND . . . . . . . . . . 4

2.1 ESOTERISK HISTORIA . . . . . . . 4

2.2 FRÅN ANTIKEN TILL RENÄSSANSEN . . . . . 5

2.3 FRÅN TEOSOFI TILL EKOLOGI . . . . . . 8

2.4 ROBERT ANTON WILSON . . . . . . 9

2.5 THE EIGHT CIRCUIT MODEL OF CONSCIOUSNESS . . . 11

2.6 PROMETHEUS RISING . . . . . . . 12

3 TEORI . . . . . . . . . . . 13

3.1 ESOTERISKA KARAKTÄRSDRAG . . . . . 13

3.2 ESOTERISKA TEXTER . . . . . . . 16

4 ANALYS . . . . . . . . . . . 18

4.1 THE THINKER AND THE PROVER . . . . . 18

4.2 HARDWARE & SOFTWARE . . . . . . 19

4.3 THE ORAL BIO-SURVIVAL CIRCUIT . . . . . 20

4.4 THE ANAL EMOTIONAL TERRITORIAL CIRCUIT . . . 21

4.5 THE TIME-BENDING SEMANTIC CIRCUIT . . . . 23

4.6 THE ”MORAL” SOCIAL-SEXUAL CIRCUIT . . . . 24

4.7 THE HOLISTIC NEUROSOMATIC CIRCUIT . . . . 26

4.8 THE COLLECTIVE NEUROGENETIC CIRCUIT . . . . 28

4.9 THE META-PROGRAMMING CIRCUIT . . . . . 29

4.10 THE NON-LOCAL QUANTUM CIRCUIT. . . . . 30  

4.11 SAMMANFATTNING AV THE EIGHT CIRCUT MODEL . . 31

5 RESULTAT . . . . . . . . . . 33

5.1 DISKUSSION . . . . . . . . 33

5.2 SLUTSATS . . . . . . 36

REFERENSER . . . . . . . . . . 37



1 INLEDNING

1.1 ÄMNE

Jag har för denna uppsats valt att analysera Robert Anton Wilsons version av The Eight Circuit 

Model of Consciousness så som den presenteras i boken Prometheus Rising från 1983. Det är en 

psykologisk  självhjälps-handbok  som  försöker  förklara  uppkomsten  (samt  den  fortsatta 

utvecklingen)  av  medvetandet  genom  en  serie  av  åtta  stadier  kallade  kretsar.  Dessa  kretsar 

beskriver  var  för  sig  olika  nivåer  av  medvetande,  från  reptilhjärnans  instinktiva 

överlevnadsfunktioner,  till  det  högsta,  allomfattande  och  kosmiska  medvetande  beskrivet  av 

upplysta, gurus och ”visa män” världen över. En vuxen människa i sitt ”naturliga” tillstånd befinner 

sig på fjärde kretsen, i mitten av denna evolutionära process. Men människan kan, enligt Wilson, 

med hjälp av olika praktiker så som yoga, meditation eller användande av psykedeliska droger, bli 

medveten om de mekanismer som ligger till grund för medvetandet i de fyra övre kretsarna och på 

så sätt resa sig ovanför den mänskliga upplevelsen. Målet för den som söker behöver dock inte vara 

att uppgå i nirvana, utan kan även vara att förändra oönskade beteenden, få ökad självkänsla eller 

bota  fobier  och  rädslor  genom  att  omforma  de  avtryck  som  gjorts  under  de  lägre  kretsarnas 

utveckling. En person med svårigheter att känna sig trygg kan exempelvis ha fått ett negativt intryck 

under utvecklingen av den första kretsen, i vilken grunden för biologisk säkerhet formas. Likvärdigt 

kan någon med ett negativt intryck på andra kretsen vara överdrivet dominant eller undergiven, då 

den andra kretsen behandlar känsla, social hierarki och personligt territorium. I sökandet efter de 

övre kretsarna lämnar vi dock vår biologiska verklighet och riktar istället vårt fokus mot de okända, 

bakomliggande krafterna som styr universum. Här får vi bekanta oss med psykologen Carl Gustav 

Jungs  kollektiva  omedvetna  såväl  som med komplicerade  kvantfysiska  teorier  och  nära-döden-

upplevelser.

     The Eight Circuit Model är en fortsättning på den långa tradition av västerländsk esoterism som 

huserat i Europa sedan antikens dagar. Det är en aktiv strävan att utvidga medvetandet och uppleva 

den dolda verkligheten bakom genom alkemiska processer, rituella processioner och psykedeliska 

visioner. Vägen dit är snårig, komplex och pluralistisk; fylld av metaforer, sagor och arketyper; 

drömmar och hallucinationer. Den enes förädling är den andres frälsning. Det är i stort vad Eight 

Circuit Model går ut på, men skapad för en ny tid, där analogier om drakar, brinnande buskar och 

korsfästa snickare inte längre känns relevanta. Språket är nyckeln till förståelse och förståelse av 

språket är vägen till upplysning.
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1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING

The Eight Circuit Model of Consciousness har fram till dags datum inte fått utstå särskilt mycket 

kritik eller analytiskt arbete utifrån, åtminstone inte ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. Jag vill 

genom denna uppsats föra fram idén till det akademiska ljuset och betrakta den som ett modernt, 

religiöst uttryck utan lägga någon värdering i dess innehåll.

     Syftet med denna uppsats är att lyfta in Robert Anton Wilsons version av modellen under den  

religionshistoriska luppen. Analysera det som en esoterisk tanketradition och understryka typiska 

exempel på en postmodern esoterisk diskurs. Frågeställningen blir så som följer:

1.) Hur är  Robert  Anton Wilsons  version av The Eight  Circuit  Model  of Consciousness ett 

uttryck för postmodern, västerländsk esoterism?

1.3 AVGRÄNSNING

Modellen publicerades först 1973 i Timothy Learys bok  Neurologic, men existerar idag som en 

fristående idé. Under åren har den utvecklats, förvaltats och anammats av flera tänkare, författare 

och lekmän vilket  har lett  till  en rad olika tolkningar  och tillämpningar.  Robert  Anton Wilsons 

Prometheus Rising,  går  systematiskt  igenom varje  krets  och utvecklar  dess  innehåll  efter  andra 

psykologiska,  kosmologiska,  religiösa  och cybernetiska modeller.  Därför  har  jag valt  att  enbart 

analysera idén så som den presenteras i nämnda bok. 

1.4 METOD & MATERIAL

Metoderna för insamlandet av material  har varit  litteratursökning och litteraturstudier.  Jag har i 

läsningen använt mig av kritisk lingvistik; en diskursanalys som används för att se hur grammatik 

och ordval avslöjar bestämda perspektiv på världen.1  Med hjälp av denna metod har jag försökt se 

hur Wilson använt sig av specifika ordval och formuleringar för att beskriva sin föreställningsvärld 

och så gett uttryck för esoteriska tankegångar.

     Urvalet har skett  genom selektivt urval då jag velat  analysera modellen utifrån en specifik 

författares  tolkning.  Det  möjliggör  djupläsning och tillåter  mig att  göra  en diskursiv analys  av 

Wilsons säregna semantik.

1 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. 2005: 25.
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1.5 TIDIGARE FORSKNING     

Analysen av materialet har skett efter Antoine Faivres modell över esoteriska karaktärsdrag som de 

presenterats  i  Henrik Bogdans  From Darkness to Light:  Western Esoteric Rituals of   Initiation, 

2003, och  Wouter  J.  Hanegraaffs  Esoterism  and  the  Academy,  2012. Kocku  von  Stuckrads 

definition av den esoteriska diskursen som den beskrivs i  Western Esoterism: A Brief History of  

Secret Knowledge, 2005, har också tjänat som en kompletterande måttstock i analysen.

     Esoterism and the Academy samt Western Esoterism: A Brief History of Secret Knowledge har 

även används för att genomföra den religionshistoriska genomgången av det esoteriska.

     Efterforskningarna kring Robert Anton Wilson och dennes begreppsvärld har utgått ifrån essän 

Making  the  Donkey  Visible:  Discordianism  in  the  Works  of  Robert  Anton  Wilson,  2012; 

masteruppsatsen  How to Go Out of Your Mind and Come Back Again: Joseph Campbell, Robert  

Anton Wilson, and The Art and Science of Conscious Evolution, 2009. Jag har till det avsnittet även 

hämtat information och citat från en transkribering av intervju-filmen Maybe Logic: The Lives and 

Ideas of Robert Anton Wilson, 2003.

     

1.6 FÖRFÖRSTÅELSE

Jag har sedan tidigare själv haft ett stort intresse för den esoteriska världen och litteraturen, vilket 

var en av anledningarna till att jag började studera religion från första början. Detta ger mig en god 

förståelse av det emiska perspektivet och kännedom om de esoteriska begreppen och symbolerna. 

Detta  är  inget  ovanligt  för  forskare  inom  ämnet,  men  har  historiskt  tenderat  att  leda  till  ett 

fenomenologiskt och stundtals konfessionellt synsätt.2 De har då genom sin forskning försökt styrka 

sina egna föreställningar om en bakomliggande, religiös essens, istället för att betrakta det som ett 

religiöst fenomen i sig. Att det finns en ”sanning” bakom de esoteriska föreställningarna bör en 

icke-konfessionell forskare lämna åt praktikanterna själva. Jag har därför valt att fokusera på att 

presentera föreställningarna så som de beskrivs; utan att själv göra några försök att verifiera eller 

vederlägga dem.  Däremot  kommer jag att  i  diskussionen försöka förklara  och lyfta  fram vissa 

koncept  som tas  upp,  varpå  min  egen tolkning naturligtvis  kommer  att  lysa  igenom och färga 

förståelsen av Wilsons teorier. 

2 Hanegraaff, Wouter J. 2012: 356-358.
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2 BAKGRUND

2.1 ESOTERISK HISTORIA

Västerländsk  esoterism  är  ett  relativt  nytt  religionshistoriskt  forskningsfält  som  de  senaste 

decennierna har blomstrat upp i akademiska kretsar tack vare bland annat Antoine Faivre, Wouter J. 

Hanegraaff och Kocku von Stuckrads arbete. Dessa herrar har bidragit till att definiera det som vi 

inom  akademin  idag  kallar  västerländsk  esoterism;  något  som  inte  varit  helt  lätt,  då  skarpa 

gränsdragningar  i  praktiken  saknas.  Esoterism är  nämligen inte  en tradition i  sig  utan ett  sorts 

tankesätt.3 

     Det är sökandet efter dolda budskap, universala essenser och komplexa idéer och tekniker från 

ett flertal olika religiösa strömningar och förställningar, vilka vi ska gå igenom och särskilja på lite 

längre  fram.  Dessa  är  menade  att  beskriva  den  för  människan  gömda  världen  och  skapa  en 

intellektuell, intersubjektiv förståelse av den objektiva verkligheten. En esoteriker är således någon 

som hänger sig åt att finna och utforska denna dolda verklighet.

     Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att de akademiska definitioner som presenteras i 

uppsatsen, är intellektuella abstraktioner av verkligheten, menade att skapa ordning i en kaotisk 

värld av föreställningar.  Kartan är inte platsen utan ett hjälpmedel för att hitta dit. Vi skapar själva 

vår historia.

"Historical writing is not the representation of what 'was', but that which is 

remembered and appears important to contemporary observers. History is 

always a construction of the past in the light of present interests."4

Med det  sagt  vill  jag på inget  sätt  förringa arbetet  som gjorts  inom det  esoteriska fältet  (eller 

religionshistoria  i  stort  för  den  delen),  utan  enbart  belysa  problematiken  i  att  definiera  ett 

forskningsfält vars ämnesomfång i grund och botten är påhittat av oss inom akademin (jfr. new 

age).5 I  synnerhet  ett  som detta,  då  själva  ämnet  i  sig  håller  en  fenomenologisk  karaktär  och 

utvecklas  allt  eftersom  nya  begrepp  och  strömningar  introduceras.  Den  esoteriska  tanken  är 

nämligen inte strikt dogmatisk och har allmänt inga eviga ord utan är dynamisk och anpassar sig 

efter tidens anda6, med reservation för vissa gruppers specifika hållning. Således kan det ibland vara 

svårt att veta när det akademiska slutar och det esoteriska börjar då det etiska och emiska språket  

3 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 3.
4 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 6.
5 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 9.
6 Bogdan, Henrik. 2003: 17.
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liknar  varandra.  Sedan  religionsvetenskapens  intåg  i  akademin  har  esoteriker  även  hämtat 

legitimitet åt sina föreställningar genom fenomenologiska religionsforskare som exempelvis Mircea 

Elide och Joseph Campbell.7 Esoterismens historiska förhållande till vetenskapen är också något 

som kommer att behandlas längre fram.

2.2 FRÅN ANTIKEN TILL RENÄSSENSEN
Med detta i ryggen skall vi nu göra en kort genomgång av den historiska processen för att förstå 

vilka  element  som genom årtusendena  bidragit  till  att  forma  idévärlden  av  det  vi  idag  kallar 

västerländsk esoterism.

     Vi tar avstamp i den äldre antikens Babylon där vi kan hitta de tidigaste spåren av holistisk  

korrespondens mellan den himmelska och den jordiska världen, den heliga relationen mellan mikro- 

och makrokosmos. Tanken fick spridning i bland annat den judiska tempeltraditionen och upplevde 

senare ett stort genomslag i det hellenistiska medelhavsområdet.8 Bland de första, viktiga skolorna 

att nämna i detta sammanhang torde vara Pythagoras och hans idéer om det bakomliggande, perfekt 

matematiska  universumet  från  vilket  själen  var  sprungen;  till  skillnad  från  den  ofullkomliga 

materiella världen i vilken själen var fången. Människan hade dock möjligheten att uppgå i detta  

perfekta genom exempelvis musik, vars melodier och rytmer bygger på matematiska koncept, och 

sågs så som en dörr in till själens ursprung.9

     Platon övertog dessa idéer; och senare Plotinius och nyplatonisterna med betoning på astrologi 

och de himmelska kropparnas korrespondens med de jordiska ödena. Det matematiska universumet 

fick namnet Logos, ordet; och kom att beteckna hela begreppsvärlden där alla möjliga idéer fanns 

tillgängliga.  Genom  förnuftet  (nous) kunde  människan  få  tillgång  till  dessa  idéer  och  uppnå 

kunskap, gnosis.

     Begreppen logos och gnosis fick stor betydelse för några av de första kristna grupperingarna 10 

som senare skulle komma att utrotas av kyrkan som heretiska irrläror. De beskrevs polemiskt som 

gnostiker och såg Jesus som frälsaren som genom att lära ut rationell förståelse skulle upplysa och 

rädda människan från den onda,  materiella  världen.  Det  uppstod dock aldrig någon gemensam 

gnostisk kanon eller trossats. Istället får en, precis som med esoterismen, se till en sort gnostisk 

diskurs i olika strömningar snarare än till en specifik, gnostisk trossats.11 

     De gnostiska skolorna underströk vikten av att själv söka upplysningen genom tanke och förnuft. 

Den egna insikten skulle enligt gnostikerna frälsa människan. Det till skillnad från den ortodoxa 

kyrkan som ansåg att en människa enbart kunde förlita sig på Guds välvilja.12

7 Hanegraaff, Wouter J. 2012: 356-358.
8 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 12-13.
9 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 16.
10 Hanegraaff, Wouter J. 2012: 21.
11 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 23-24.
12 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 26.
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     Andra  grupper  som utvecklade  idéerna  om förnuftet  som ett  intermedium i  det  tudelade 

universumet var stoikerna som organiserade sig i Aten runt 300-talet före vår tid. Likt Platon ansåg 

de att himlakropparna var gudomliga och stod i direkt relation med naturen och människornas öde; 

något de kallade heimarmene. Detta förklarades som ett dynamiskt system av drivande förändring 

(energia) och passivt varande (ousia) som man genom observation av naturen och himlarna kunde 

använda för att upptäcka korrespondens eller sympatheia; och på så sätt förutspå framtiden.13

     Idéen om gudomligt uppenbarad och av änglar förmedlad kunskap utvecklades av judiska 

grupper runt 400-talet f.v.t.14 Senare även populärt i kristen litteratur samt även återkommande i 

Koranen.15 Berättelserna varierar mellan att beskriva människors uppstigande till himlen, och Gud 

eller någon av hans änglars nedstigande i syfte att varna, uppmana eller förklara.

     I den hellenistiska världens fanns många gudar som liknade varandra eller till och med var 

lokala varianter av samma Gud. Egyptiske Thoth, grekiske Hermes och romerska Merkurius var 

alla  förmedlade av dold kunskap samt gudar över läs- och skrivkunnigheten. Dessa smälte samman 

i  avataren  Hermes  Trismegistos,  en  pseudonym  för  ett  antal  författare  vars  texter  åberopade 

gudomlig auktoritet. Genom magiska praktiker och alkemisk förädling var det möjligt för adepten 

att resa genom de gudomliga sfärerna och uppnå gudsmedvetande.  En av de viktigaste källorna till  

denna kunskap var Corpus Hermeticum som behandlade magi, alkemi och astrologi; och skulle få 

stor betydelse för renässansens intresse för det esoteriska, som ett bevis på antik och bortglömd 

kunskap.16 Här  var  vägen till  upplysning inte  bunden till  utvaldhet  av Guds nåde,  utan istället 

tillgänglig för alla som var beredda att söka den.

     Samma strävan efter transcendens återfinns inom den judiska tanketraditionen Kabbalah, som 

först utvecklades för att förstå den bakomliggande meningen i de svårförstådda bibeltexterna. Det 

hebreiska skriftspråket består nämligen av 22 konsonanter utan vokaler; och ordens betydelse kan 

variera beroende på hur de vokaliseras. I bibeltexterna saknas till stor del anvisningar om detta och 

det hela blir en tolkningsfråga. Ett exempel är första meningen i Genesis, BRShT, som kan uttalas 

Bereshit; betydande ”I början”, vilket är den traditionella litterära tolkningen. Men det kan även 

uttalas som  Barashat; vilket betyder ”Med huvudet”. Den kabbalistiska tolkningen blir således: 

Med förnuftet skapade Gud himlarna och jorden.17

     Varje bokstav i alfabetet har även ett numeriskt värde, vilka summeras i bildandet av ord. Denna 

praktik kallas för gematri och används för att hitta korrespondens mellan ord av samma värde och 

på så sätt finna den bakomliggande, hemliga förståelsen av en text.

     Genom kunskapen om denna hemliga förståelse kunde den kabbalistiske adepten uppstiga i de 

himmelska sfärerna, för att slutligen kunna förena sig med Gud. 

     Men uppstigandet var en farlig affär, varför det var viktigt för adepten att kunna lösenorden och  

ederna för varje sfär.18 Denna tanke utvecklades i texten Sefer Yetzira (Skapelsens bok) som utkom i 

13 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 17.
14 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 18.
15 Se exempelvis sura 17: Al-Isra [Den nattliga resan].
16 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 18.
17 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 32.
18 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 34.
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slutet av 700-talet. Här innefattas den esoteriska korrespondensen mellan mikro- och makrokosmos; 

oftast på ett kryptiskt sätt länkat till astrologi, anatomi, tidens flöde och historiska händelser. Den 

återkopplar även till  Torah och diskuterar  symbolismen i  det  hebreiska alfabetet.  Detta  var  det 

första försöket att systematisera esoteriska motiv samtidigt som man behöll teologiska traditioner 

och hermeneutiska tolkningar.

     Fler böcker skulle under 1000-talets första sekel komma ut som behandlade den kabbalistiska 

föreställningen och utvecklade den bildliga representationen av de gudomliga sfärerna i livets träd, 

sefirot; som senare även skulle anammas och utvecklas av de kristna esoterikerna. 19

     Under medeltiden slungades Europa in i okunskapens mörker genom den katolska kyrkans 

hårdföra riktlinjer. Skolastiken var strikt aristotelisk och varje försök att återgå till Platons idévärld 

sågs ned på med stränga ögon. Naturligtvis fanns där en vilja att utforska, men den var limiterad till 

den  ortodoxa,  teologiska  tankesfären.20 Nyfikna  syndare  kunde  räkna  med  att  få  ett  besök  av 

inkvisitionen.

     Muslimska härskare var däremot mer välvilligt inställda till den antika kunskapen; intresserade 

av vetenskap och filosofi  samt bevarandet av antika texter så som Platon och Pytagoras. Många 

muslimska strömningar gav i sin tidiga expansion utrymme för esoteriskt lagda grupper att utveckla 

sina egna doktriner. Med den ottomanska invandringen till Italien letade sig de antika skrifterna åter 

igen in i Europa och bidrog till ett växande intresse.21

     Renässansen var tiden för den antika världens pånyttfödelse.  Corpus Hermeticum  översattes 

under 1400-talet till latin tillsammans med andra hermetiska skrifter som Tabula Smaragdina och 

Hermetica, vilka fick stort genomslag tack vare den nyuppfunna tryckpressen. Detta gjorde att fler 

samhällsskikt kunde ta del av litteraturen som tidigare var reserverad för klosterväsendet.22 Även 

andra  klassiska  skrifter  av  exempelvis  Platon  och  Pytagoras  gavs  ut  och  populariserades  i 

västerlandet med reformationens upphävande av det tidigare religiösa förtrycket.

     Den etablerade katolska kyrkan såg dock på denna utveckling med fasa och dömde ut all magi 

som Satans verk. I en reaktion mot detta utvecklades konceptet om Magia Naturalis, den naturliga 

magin; vilken kan ses som en sorts pre-empirisk vetenskap som härledde sin auktoritet från de 

antika skrifterna.23 Den behandlade som det mesta av esoterisk natur vid den här tiden; astrologi, 

alkemi och magi; men bland annat även geologi, optik, magnetism och medicin.

     Under inflytande av Magia Naturalis uppfanns ett flertal nya esoteriska koncept av renässansmän 

som Paracelsus, Agrippa von Nettesheim och John Dee; vilka alla även bidrog till att utforma den 

tidiga  vetenskapen.  Paracelsus  anses  exempelvis  ha  haft  stort  inflytande  för  den  moderna 

medicinens  framväxt  och  hans  teorier  används i  viss  utsträckning än  idag inom den holistiska 

medicinen. Skillnaden mellan vetenskap och esoterism var innan upplysningen inte skilda åt. Det 

essensialistiska sökandet ingick i uppdraget att utforska Guds skapelse och människan i den. 

19 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 35-39.
20 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 45.
21 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 46.
22 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 48.
23 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 63.
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Det var först med Francis Bacon och den moderna vetenskapens framväxt under 1600-talet som 

splittringen skedde; då de alkemiska processerna eller de magiska riternas effektivitet inte empiriskt 

kunde bevisas.24 Esoterismen avfärdades som vidskepelse och det skulle dröja ända in på 1900-talet 

innan deras vägar möttes igen.

     Under  1700-talet  var  hemliga sällskap i  ropet  och flera grupper  med inspiration från den 

protestantiska Rosicrucianismen började dyka upp runt om i Europa. Frimurarordnar i sig var inget 

nytt fenomen, men fick sig ett uppsving i och med det ökade informationsutbytet som upplysningen 

innebar. Bland de mer kända sällskapen kan man finna The Illuminated Seers of Bavaria, eller kort 

och gott Illunimati, som startades år 1776 av Adam Weisshaupt. Detta i ett försök att skapa en ny 

världsordning genom att bland annat avskaffa all religion och instifta en världsregering. Försöket 

misslyckades dock då Bayerns härskare Karl Theodor, år 1785, förbjöd alla hemliga sällskap.25 

Konspirationsteorier cirkulerar dock än idag om Illuminatis överlevnad in i vår tid där de verkar 

som hemliga härskare bakom ridån.

2.3 FRÅN TEOSOFI TILL EKOLOGI
Helena Petrovna Blavatsky var ett medium som under 1800-talet reste runt i världen, framförallt i 

Orienten och Indien där hon senare skulle komma att starta The Theosophical Society tillsammans 

med Colonel Henry Steel Olcott.  Sällskapet hade en betydande roll  för inflödet  av österländsk, 

esoterisk litteratur som vid kolonialtiden spreds till västerlandet och inspirerade många grupper och 

strömningar därefter. Intressant att tillägga är att många av de första konvertiter till buddhismen 

kom från dessa esoteriska miljöer.26 Två av medlemmarna från The Theosophical Society skulle 

senare  att  starta  det  mytomspunna  Hermetic  Order  of  the  Golden  Dawn, vilka  drog  kraftiga 

influenser från Egyptisk mysterietradition som de blandade med Kabbalah, hermetism och kristen 

mystik i ett komplext initiatoriskt system.27 En av deras mest kända medlemmar, som också kom att 

bli deras baneman var  Aleister Crowley, känd som ”The Wickedest Man in the World;” en av 1900-

talets viktigaste magiker.28 Efter att Crowley, år 1904, fått en uppenbarelse i Kairo och utnämnt sig 

själv till  profet  för  den nya tidsåldern startade han den hemliga  ordern  Argentium Astrum och 

övertog senare rollen som överhuvud i Ordo Templi Orientis. Hans arbete och lära var en blandning 

mellan bland annat egyptiska och grekisk-romerska myter, Kabbalistisk mystik, tantriska praktiker 

och frimureri. Hans idéer har influerat en uppsjö av olika strömningar som Wicca, modern satanism 

och till  viss del new age-rörelsen i  stort.  Bland annat hamnade han på albumomslaget till  The 

Beatles – Sgt Peppers Lonley Hearts Club Band.

24 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 134.
25 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 117-118.
26 Bogdan, Henrik. 2003: 18.
27 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 119.
28 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 110.
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     Både Blavatsky och Crowley ansåg sig ha blivit  kontaktade av hemliga och övernaturliga 

varelser  från  Det  Stora  Vita  Brödraskapet.  En  grupp  kraftfulla  entiteter  som förmedlade  dold 

kunskap till utvalda människor vars plikt efter detta möte var att sprida ordet vidare till resten av 

mänskligheten. 

     Under 1900-talet  ändrades dock diskursen i  takt med moderniteten och vetenskapens stora 

framgångar. Det kändes inte längre relevant att tala om förmedling via andar och änglar. Utövarna 

pratar  idag  hellre  om  kanalisering, ett  uppgående  i  högre  medvetandestadier  där  genetisk 

information  finns  tillgänglig,  frigjord  från  tid  och  rum.  Kontakter  med  utomjordiskt  liv, 

bortföranden och ”ombordtagningar” har också innefattats i vissa strömningars beskrivningar av 

dess  mystiska  möten.29 Användandet  av  psykedeliska  droger  populariserades  under  60-talet 

tillsammans med den våg av österländska meditationstekniker som sköljde över västvärlden. Dessa 

gav  hallucinogena  rus  vilket  kunde  leda  till  upplevelser  av  utvidgade  medvetandestadier, 

förmedling via övermänskliga kontakter och en allmänt ökad förståelse för det egna jaget.

     Transpesonell psykologi, starkt färgad av Carl Gustav Jungs teorier om arketyperna och det 

kollektiva omedvetna inkorporerades också som ett verktyg för esoterikerna för att avmystifiera de 

upplevda stadierna.30 Arketyperna  kan förklaras  som personifierade,  genetiskt  och socialt  ärvda 

minnen och beteenden, det vill säga upplevelser som delats av alla människor genom alla tider. 

Dessa  kommer  till  uttryck genom våra  drömmar,  sagor  och myter  som bland annat  den stora 

modern, hjälten och den vise mannen.

     Det är även på detta sätt som dagens esoterism försökt närma sig vetenskapen och börjat tala i 

termer som är mer vetenskapligt accepterade. Den holistiska naturen beskrivs inte längre som ett 

övernaturligt,  gudomligt nätverk utan som ett känsligt, ekologiskt system. Genom att ändra den 

esoteriska diskursen hoppas esoterikerna på att klyftan mellan esoterism och vetenskap åter skall 

slutas; och sökandet efter den dolda verkligheten legitimeras.31

2.4 ROBERT ANTON WILSON
Robert  Anton Wilson,  även kallad Bob eller  RAW av sina fans,  föddes den 18 januari  1932 i  

Brooklyn, New York och var en utbildad ingenjör och psykolog samt en flitig föreläsare. Han var 

även en mycket enträgen författare och lämnade många böcker efter sig, från fiktion till poesi till 

fackböcker.32 Under barndomen drabbades Wilson av polio, men botades av den kontroversiella 

”Sister Kenny”-metoden, något som senare ska ha lett  till  hans starka misstro mot auktoriteter. 

Uppväxten spenderade han i katolsk skola vilket enligt han själv enbart lyckades skrämma livet ur 

honom. 

29 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 142.
30 Hanegraaff, Wouter J. 2012: 281.
31 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 143.
32 Van der Tempel, Klaas. 2009: 17.
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”I was a very obedient child. Everybody agrees to that. Everybody I can 

remember  from  my  childhood.  I  started  rebelling  in  my  teens,  and  I'm 

rebelling more every year. I remember, I don't know how old I was, 14, 15, 

another unbeliever and myself at Brooklyn Tech got into an argument with a 

student who was still a Catholic, and he said, 'If you really believe what you 

say, you would have the courage to ask God to strike you dead right now to 

prove that you believe he doesn't exist.' And I got scared for a minute, but 

then  I  went  ahead  and  did  it  and  nothing  happened.  And  I  felt  totally 

liberated. 'Fuck you, you're not there after all!' That was a great moment of 

liberation  which  I  hardly  ever  recalled  until  tonight.  My  God,  a  very 

important turning point in my life. Here's to the good nuns for telling me 

what books not to read.”33

På universitetet studerade han ingenjörskonst och utvecklade ett intresse för Buddhism efter att ha 

insett att alla typer av byggmaterial, hur man än försöker i slutändan eroderar. Precis som att allting 

organsikt förr eller senare ruttnar och bryts ned. Det vill säga, inget är beständigt. I denna förståelse  

föddes även fascinationen för liknelser och paralleller.

     Wilsons  utforskande  natur  ledde  honom in  i  den  så  kallade  motkulturen,  den  alternativa 

strömning som under 60- och 70-talet utvecklades i USA, och fann där ett spirande intresse för 

konspirationsteorier. Tillsammans med med sin kollega, Playboy-redaktören Robert Shea skrev han 

trilogin  Illuminatus!,  1975, som  blandar  discordiansk34 mystik,  konspirationsteorier,  fakta  och 

fiktion i en salig röra i syfte att förvirra läsaren och få denne att tvivla på vad som verkligen är 

verkligt.35 

     En viktig faktor i Wilsons liv var alltid sökandet efter expanderade medvetandetillstånd vilka  

han liknade vid religiösa, mystika upplevelser. Upprymdheten första gången han såg King Kong 

som liten menar han var en av de första religiösa upplevelserna i hans liv. Han experimenterade 

senare med psykedeliska svampar och LSD; Aleister Crowleys magiska ritualer; yoga, sufi träning 

och andra praktiker för att förändra sin verklighetsbild.

”Ritual  is  to  the  internal  sciences  what  experiment  is  to  the  external 

sciences.  Mysticism  understood  in  that  way  is  basically  a  branch  of 

science.”36

33 Maybe Logic. 2003.
34 Discordianism är en satirisk religion vars teologi bygger på myten om den grekiska gudinnan Eris (Discordia i 

romersk mytologi). Handlar i korta drag om att ordning är en mänsklig konstruktion och så även oordning. Endast 
kaos bortom mänsklig förståelse är verkligt. För mer, se: Robertson, David G. 2012.

35 Robertson, David G. 2012: 430.
36 Maybe Logic. 2003.
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En  av  insikterna  han  uppnådde  under  dessa  experiment  var  föreställningen  om  att  alla 

förklaringsmodeller över den objektiva verkligheten bara är just modeller, skapade av människan 

för att förstå den upplevda verkligheten.37 Detta ledde honom till att formulera tanken om absolut 

agnosticism; att uppnåendet av kunskap om en absolut sanning, i något avseende, är en omöjlighet 

då vi alltid är färgade av den subjektivt filtrerade upplevelsen.

     Under  en kort  period på 70-talet  trodde sig Wilson vara i  telepatisk kommunikation med 

superintelligenta varelser från stjärnsystemet Sirius.38

     

”Around 1973 I became convinced for a while that I was receiving messages 

from  outer  space,  but  then  a  psychic  reader  told  me  I  was  actually 

channeling an ancient chinese philosopher; and another psychic reader told 

me I was channeling a medieval irish bard; and at that time I started reading 

neurology and I decided it was just my right brain talking to my left brain 

[…] So it depends on who you are talking to.”39

Han förstod att psykologen Dr. Timothy Leary haft liknande upplevelser, liksom många författare. 

William Faulkner  sa  sig  få  sina  böcker  dikterade  av  en  demon,  Norman Miller  talade  om det 

omedvetnas navigatör och William Blake påstod sig bli  kontaktad av profeten Ezekiel.  Wilson 

menade då att detta bara var olika metaforer för en och samma upplevelse.

     Mycket av Wilsons arbete har gått ut på att lyfta fram och ibland omformulera äldre idéer av 

historiska personer som exempelvis Aleister Crowley och Buckminster Fuller.40 En av de samtida 

tänkare som kom att påverka honom var vännen och psykologen Timothy Leary, som under 60-talet 

hade blivit en sort kultfigur inom motrörelsen. Hans idéer var liksom Wilsons starkt färgade av de 

psykedeliska upplevelserna han hade haft genom experimenterande med LSD. Bland dessa fanns 

teorin om The Eight Circuit Model of Consciousness.

2.5 THE EIGHT CIRCUIT MODEL OF CONCIOUSNESS
The Eight Circuit Model of Consciousness formulerades av Timothy Leary för första gången 1973 i 

boken  Neurologic. Den ursprungliga version av modellen innehöll från början endast sju kretsar 

och  var  tänkt  som en  karta  över  medvetandets  olika  faser  under  den  biologiska  utvecklingen. 

Genom praktisk applicering av modellen tillsammans med psykedelisk terapi  skulle  den kunna 

hjälpa människor  att  förstå  och förändra sina beteenden genom omprogrammering.41 Idéen är i 

korta drag att  varje krets,  eller ”minihjärna”, är  steg i en evolutionär, neurologisk utveckling.42 

37 Van der Tempel, Klaas. 2009: 18.
38 Robertson, David G. 2012: 431.
39 Maybe Logic. 2003.
40 Robertson, David G. 2012: 431.
41 Leary, Timothy. 1973.
42 Wilson, Robert Anton. 1977: 197
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Kretsarnas utformning beror på de avtryck omvärlden gett vid tidpunkten för kretsens utveckling. 

Exempelvis kan en person som upplevt mycket otrygghet i uppväxten reagera med osäkerhet då 

denne ställs inför främmande situationer; där någon med en trygg bakgrund skulle reagera med 

nyfikenhet.

     Leary expanderade senare idéen till de åtta kretsar vi snart ska gå igenom, varav de fyra första 

beskriver  larvstadiet  eller  de  terrestriska  kretsarna;  främst  inriktade  på  överlevnad  och  social 

interaktion.  De  fyra  senare  kretsarna  är  extraterrestriska,  lokaliserade  i  den  ”tysta”,  högra 

hjärnhalvan och är till för framtida utveckling. Genom att praktisera meditation, yoga eller inta 

psykedeliska droger anses människan kunna besöka dessa ”högre” kretsar. 

     Boken Neurologic inleds med att förklara att modellen i sig är påhittad, science fiction eller som 

han själv väljer att formulera det, psy phi; the philosophy of science.43 Påhittad eftersom det är en 

intellektuell abstraktion av verkligheten, men vetenskaplig i det avseende att den baserar sig på en 

heuristisk förståelse grundad i vetenskapliga grenars empiriska evidens.

2.6 PROMETHEUS RISING
Prometheus Rising är en av de böcker Wilson skrivit som utvecklar idén om The Eight Circuit  

Model of Consciousness. Det var från början en doktorsavhandling med namnet ”The Evolution of 

Neuro-Sociological Circuits: A Contribution to Sociobiology of Consciousness” och skrevs 1978-

79 för det alternativa (men vid tiden statligt godkända) universitetet Paideia. Universitetet slöt sig 

senare  samman  med  det  mer  radikala  Hawthorn  University  och  förlorade  så  sitt  statliga 

godkännande.  I  och med det  lämnades  Wilson med en doktorsavhandling  renderad akademiskt 

tvivelaktig  och  beslöt  sig  istället  för  att  skriva  om manuskriptet  i  en  mer  kommersiell  form. 

Fotnoter togs bort, texten kryddades med humor och kapitel lades till. Efter varje kapitel lades även 

olika övningar till för att skapa ytterligare förståelse för hur kretsarna är uppbyggda. Timothy Leary 

som genom sitt  dåliga rykte fått  en klart  reducerad roll  i  den ursprungliga,  akademiska texten 

ärades i den nya utgåvan med en dedikation tillsammans med William S. Burroughs.44

43 Leary, Timothy. 1973: i.
44 Wilson, Robert Anton. 2012: 11-15.
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3 TEORI

3.1 ESOTERISKA KARAKTÄRSDRAG
Jag kommer nu att presentera Antoine Faivres sex utmärkande karaktärsdrag för esoterism, vilka 

måste uppfyllas för att en strömning, skola eller skrift skall få kallas esoterisk. Dessa kommer att 

användas i analysen av Robert Anton Wilsons version av The Eight Circuit Model för att lyfta fram 

de esoteriska elementen.

     Faivres modell var från början mer en beskrivning av 14- och 1500-talets esoteriska strömningar 

och  är  således  modifierad  efter  Hanegraaffs  kritik  om  esoterismen  som  ett  föränderligt  och 

anpassningsbart tankesystem.45

1.) Korrespondens: Världen är sammanlänkad; mikro- och makrokosmos; det stora i det lilla; 

som ovan så också under.46 Människan är en kopia av universum och kan genom introspektion och 

observation lära känna världen. I praktiker som Kabbalah, alkemi och Tarot kan korrespondensen 

ses i jämförandet mellan olika sfärer, kroppsdelar, metaller, magiska vapen etc. Ett exempel på detta 

är tarot-leken: The Book of Thoth, i vilken Drottningen korresponderar med elementet vatten som i 

sin tur hör ihop med det magiska vapnet bägaren och planeten Venus; alla vilka symboliserar känsla 

och  feminitet.47 I  och  med  den  moderna  världens  utveckling  har  även  vetenskapliga 

förklaringsmodeller kommit att inkorporeras i den esoteriska korrespondensen.48

2.) Den  levande  naturen: Universum  är  holistiskt.49 Panteism  och  monism  är  vanligt 

förekommande och den gudomliga essensen anses genomsyra hela naturen. Inget är skiljt från gud, 

allt  är  ett.  I  mer  samtida  strömningar  kan dock denna enhet  ha  ersatts  av mer ”naturalistiska” 

förklaringar  så  som Gaia  hypotesen  eller  populärvetenskaplig  förståelse  av  kvantteori.  Oavsett 

uppfattas världen som ett komplext, pluralistiskt och hierarkiskt system av krafter vilka existerar 

interaktivt med varandra.50 I detta nätverk har människan möjlighet att med sina handlingar påverka 

och manipulera sin omgivning då allt är länkat, synligt som osynligt. 

3.) Fantasi och förmedling:  Esoterismen lägger stor vikt vid den osynliga världen. Tankar, 

idéer och visioner ses som en lika viktig och verklig del  av livet som det  materiella.  Fantasin 

fungerar som ett medium genom vilken den objektiva sanningen kan verka och förmedla budskap 

till människan i form av gudomliga uppenbarelser för det ”inre ögat”.51 Ritualer, symboler, droger, 

bilder och idag även film och musik används för att stimulera kreativiteten och på så sätt utforska 

45 Bogdan, Henrik. 2003: 14-17.
46 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 4.
47 Crowley, Aleister. 2011: 157
48 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 143.
49 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 4.
50 Bogdan, Henrik. 2003: 15.
51 Bogdan, Henrik. 2003: 15.

13



den imaginära världen. Under 1900-talet blev den esoteriska tanken kraftigt influerad av psykologin 

och i synnerhet av Carl Gustav Jungs teorier. De religiösa fenomenen kunde så förklaras och få 

”naturalistisk  legitimitet”  genom  det  psykologiska  perspektivet;  också  kallat  det  heligas 

psykologisering.52 Detta är ett tydligt exempel på den esoteriska tankens anpassning över tid.

4.) Upplevelser  av  transmutation: Termen  transmutation är  i  sig  lånad från  alkemin,  där 

målet för den esoteriske praktikanten är att framställa de vises sten, den ursprungliga essensen.53 

Denna  essens  korresponderar  med  det  rena  varandet,  uppgåendet  till  gudsmedvetande  och 

fullkomlig lycka. Processen sker i etapper där adepten måste uppnå ett visst stadium av medvetande 

och förståelse innan denne kan gå vidare till nästa. Liknande trappstegssystem finns även i praktiker 

och teorier som Kabbalah och frimureri.54 Med positivismen kom idén om evolutionär utveckling 

att under sent 1800-tal dominera även inom esoteriska kretsar. Tanken om en kollektiv, spirituell 

utveckling  av  hela  mänskligheten  kunde  ses  i  såväl  Madam Blavatsky  som Aleister  Crowleys 

skrifter. I senare tid skulle new age-rörelsen ta över konceptet i form av The Age of Aquarius.55

5.) Överensstämmelsepraxis:  Som  jag  tidigare  nämnt  har  den  västerländskla  esoterismen 

sedan 1400-talet haft en fenomenologisk hållning gentemot olika trosläror och system (även om 

kristendomen traditionellt sett har ansetts vara den högsta, mest utvecklade förståelsen). Genom att 

smälta samman strömningar så som nyplatonism, kristen och judisk mystik, sufism och hermetism 

har man försökt finna en essentiell överensstämmelse; närmare sanningen än någon av dem för 

sig.56 Strömningarna har i grunden varit autonoma och haft egna esoteriska inslag, men har under 

århundraden kommit att bli integrerade delar av den esoteriska tanketraditionen. Kolonialiseringen 

av Asien ledde till ett nytt inflöde av religiös information, vilket gjorde att även österländska idéer  

skulle komma att influera och inkorporeras i den västerländska esoterismen. I enighet med tanken 

om  korrespondens  och  evolutionär  utveckling  sågs  dessa  som  förgreningar  av  en  och  samma 

arkaiska urreligion eller prisca theologica.57

6.) Transmission och initiation: Den esoteriska kunskapen överförs vanligtvis från mästare till 

elev genom varierande former av initiatoriska ritualer och praktiker. Detta går hand i hand med 

idéen om transmutation vilket förutsätter att adepten har rätt kunskap om viktiga nyckelämnen i en 

nivå för att kunna förstå budskapet i nästa; varför respekt för initiationssystemets regler och ritualer 

samt bevarandet av hemligheter är så viktigt inom många strömningar. Detta gör sig främst tydligt 

inom frimureriet och de hemliga sällskap som under 1700-talet dök upp runt om i västerlandet.58 

52 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 137.
53 Bogdan, Henrik. 2003: 15.
54 Bogdan, Henrik. 2003: 16.
55 Bogdan, Henrik. 2003: 19.
56 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 4.
57 Bogdan, Henrik. 2003: 18.
58 Bogdan, Henrik. 2003: 16.
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Dock är det värt att problematisera vikten av informationens tradering och hemlighållande i ljuset 

av den individualiserade och kommersialiserade andlighet som växte fram i och med new age-

rörelsen. Det ökade informationsutbytet, i synnerhet internets framväxt, har gjort att de hemliga 

sällskapens funktion kraftigt har reducerats då informationen har blivit mer lättillgänglig. Adepten 

har  idag möjligheten att  med en enkel Google-sökning själv söka kunskapen och skapa sig ett 

individualiserat system efter tycke och smak.

     De två senare kategorierna är i Faivres mening sekundära och på så vis, enligt von Stuckrad, inte 

obligatoriska för att något skall kunna klassas som esoteriskt. 59

     

Enligt Bogdan är det viktigt att tillägga i definitionen av det esoteriska är sökandet efter  gnosis.60 

Gnosis betecknas som uppenbarad och uppnådd kunskap genom personlig erfarenhet och är en väg 

till  frälsning eller  upplysning. I  korthet kan det  vidare beskrivas som upplevelsen av ett  högre 

medvetandetillstånd där människan står i direkt kontakt med Gud eller världsalltet. Att uppnå detta 

stadium kan göras på flera sätt; genom rationell förståelse, doktrinär tro och praxis eller genom 

uppenbarad  kunskap.61 Sällskapet  The  Hermetic  Order  of  the  Golden  Dawn  definierade  detta 

sökande som människans  magnus opus,  det stora arbetet; varav det viktigaste steget på denna på 

vandring var att ”uppnå kunskap och konversation med sin heliga skyddsängel”.62  Aleister Crowley 

utvecklade detta koncept i sitt religio-filosofiska system Thelema, till att åsyfta vetskapen om, samt 

utförandet  av  människans  inneboende  sanna  vilja.  Tänkandet  skulle  komma  att  starkt  influera 

senare strömningar så som Wicca och de flesta satanistiska strömningarna.

     Hanegraaff problematiserar dock Faivres klassificeringssystem i sig då det finns risk för att det 

används alldeles för lättvindigt, som en sorts check-lista. Det gör det möjligt för en forskare att hitta 

punkter som överensstämmer med definitionerna i princip vad som helst, om så än minimaliskt. 

Detta har naturligtvis anammats av esoterikerna själva för att hitta den hemliga essens som löper 

igenom och döljer sig bakom alla religiösa strömningars exoteriska fasad.63 Här kan vi tydligt se hur 

adaptering av akademisk terminologi  används för  att  legitimera den egna föreställningen vilket 

också  har  lett  till  problem  för  akademin,  då  definitionerna  används  i  religiösa  istället  för  

vetenskapliga syften. Det finns på så sätt också risk för att esoterism börjar betraktas som något sui 

generis.

     För  att  undvika  detta  försöker  von  Stuckrad  istället  fokusera  på  den  diskursiva 

angreppsmodellen och tala om esoterism som det gömda och uppenbarades dialektik inom fältet 

religion.64 Det vill säga en utmärkande retorik baserad på uppfattningen om att det finns en dold 

sanning, en philosophia perennis, som kan uppenbaras genom tillämpning av olika rituella praktiker 

eller  via  initiation.  Således  blir  det  mer  adekvat  att  tala  om  ett  ämne  som  esoteriskt  eller 

innehållande esoteriska motiv, än om esoterism som en egen diskurskategori.

59 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 4.
60 Bogdan, Henrik. 2003: 20.
61 Hanegraaff, Wouter J. 2012: 372.
62 Bogdan, Henrik. 2003: 21.
63 Hanegraaff, Wouter J. 2012: 360.
64 Von Stuckrad, Kocku. 2005: 10.
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3.2 ESOTERISKA TEXTER
Faivres metodologiska paradigm används för att hitta en fenomenologisk essens, den esoteriska 

tanken i olika strömningar. Enligt honom själv görs detta bäst genom att söka efter bilder, symboler 

och stilar innehållande de esoteriska elementen snarare än att titta efter doktrinära trossatser.65 Detta 

eftersom de komplexa idéerna som presenteras i många fall har en bildlig representation för att  

underlätta  förståelsen  av  konceptet.  I  vissa  fall  kan  en  beskrivande  text  helt  ersättas  med  en 

symbolisk representation, varpå den som enbart ser till texten missar budskapet. Detta kräver att  

forskaren  har  en  adekvat  kunskap  om  de  olika  strömningarna  och  skolornas  (ofta  hemliga) 

symbolspråk och begreppsvärld.

     Detta kan göra det svårt att veta om en text verkligen är esoterisk eller inte. Bara för att en viss  

text tillhör en esoterisk grupp behöver den nödvändigtvis inte vara esoterisk. Vissa texter är mer 

förklarande, menade att upplysa den ovetande läsaren om de esoteriska sanningarnas grundvalar. 

Andra är mer kryptiska, menade att förmedla hemlig visdom och riktar sig främst till redan invigda 

som då kan urskilja de dolda budskapen i texten. Henrik Bogdan ställer upp fyra kategorier som är 

baserade på Faivres definitioner för att underlätta klassificeringen.66

A.) Texter  tillhörande  en  (eller  flera)  esoteriska  strömningar,  i  vilka  de  ingående  

komponenterna av den esoteriska tanken är uttryckligt närvarande:

Inom  denna  kategori  faller  undervisande  och  vägledande  texter;  exempelvis  manualer  för 

Kabbalistisk meditation, Tarot eller alkemi. Symboler och texter beskriver en uppenbart esoterisk 

verklighet.

B.) Texter  tillhörande  en  (eller  flera)  esoteriska  strömningar,  i  vilka  de  ingående  

komponenterna av den esoteriska tanken är underförstått närvarande:

Esoteriskt  material  skrivs  i  mångt  och  mycket  av  esoteriker  för  esoteriker.  I  vissa  texter  kan 

budskapet medvetet vara dolt och kräver således en viss förförståelse av läsaren. Detta kan handla 

om dikter eller analogier i vilka subtila referenser görs till esoteriska korrespondenser.

C.) Texter  tillhörande  en  (eller  flera)  esoteriska  strömningar,  i  vilka  de  ingående  

komponenterna av den esoteriska tanken inte är närvarande:

Här innefattas texter vars syfte inte är att förmedla ett budskap om en dold, bakomliggande sanning; 

utan en organisation, skola eller strömnings mer vardagliga bestyr (ordningsregler, mötesprotokoll 

etc). Dessa texter kan således inte klassas som esoteriska trots att de befinner sig i ett esoteriskt 

kontext.

65 Bogdan, Henrik. 2003: 23.
66 Bogdan, Henrik. 2003: 24-27.
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D.) Migration av esoteriska idéer till icke-esoteriskt material:

Esoteriska idéer har ofta inspirerat och anammats av författare och filmskapare för att skapa sina 

fiktionella  världar,  exempelvis  Harry  Potter-  eller  Discworld-serierna  där  magi,  alkemi  och 

korrespondens är vanligt förekommande. Dessa kan dock inte räknas som esoteriska då de enbart 

beskriver en uppdiktad verklighet utan att göra anspråk på en verklig essens.

Denna uppdelning är främst till för att kunna sålla bland texter tillhörande olika strömningar och på 

så sätt kunna urskilja vad som är relevant som studieobjekt. I fallet med Prometheus Rising vet vi 

att den inte tillhör någon specifik grupp utan är ett fristående arbete för en allmän publik. Men det  

kan ändå vara intressant att ha detta i åtanke vid läsningen för att kunna utreda vilken kategori den 

tillhör.
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4 ANALYS
Informationen om varje krets som här nedan presenteras är hämtad, om inget annat  

anges,  från respektive kapitel  ur boken Prometheus Rising,  varför referenser endast  

presenteras vid direkta citat.

4.1 THE THINKER AND THE PROVER
Innan jag övergår till att analysera kretsarna i The Eight Circuit Model finns det två nyckelkoncept 

som bör presenteras innan vi går vidare. Det första av dessa är idéen om  the Thinker and the 

Prover. Detta presenteras för oss i första kapitlet av Prometheus Rising och återkommer upprepade 

gånger i boken.

”The Thinker can think about virtually anything. History shows that it can 

think the earth is suspended on the backs of infinite turtles or that the Earth 

is hollow, or that the Earth  is floating in space; comparative religion and 

philosophy show that the Thinker can regard itself as mortal, as immortal, as 

both mortal and immortal (the reincarnation model) or even as non-existent 

(Buddhism). It can think itself into living in a Christian universe, a Marxist 

universe, a scientific-relativistic universe, or a Nazi universe – among many 

possibilities. [...]  The Prover  is a much simpler mechanism. It operates on 

one law only: Whatever the Thinker thinks, the Prover proves.”67

Med denna utläggning försöker Wilson förklara hur vi låter våra förväntningar avgöra resultatet av 

våra undersökningar. Om vi,  eller  ”the Thinker”-delen av oss,  bestämmer sig för att  någonting 

ligger till på ett visst sätt, till exempel att jorden är platt, kommer ”the Prover” att göra allt för att 

hitta bevis för att detta påstående stämmer. Detta är särskilt gällande för konspirationsteorier då de 

flesta ”bevisen” för den stora konspirationen utgår ifrån att det faktiskt  finns en stor konspiration. 

Genom att rikta uppmärksamheten mot valda delar av verkligheten börjar dessa sticka ut i tillvaron. 

Om någon exempelvis är övertygad om att pyramiden är en symbol för Illuminati kommer varje 

triangel vara sublima budskap som viskar om deras närvaro.

     Men även inom vetenskapen kan dessa dubbla budskap uppstå. Wilson drar ett exempel där det 

under  1960-talet  fanns  tre  olika  forskarlag  som  påstod  sig  ha  ”bevisat”  att  LSD  ger 

kromosomförändringar medan tre andra grupper hade bevisat att LSD inte gav några förändringar 

på kromosomerna. ”The Prover” hade i båda fallen bevisat vad ”the Thinker” hade tänkt.

67 Wilson, Robert Anton. 2012: 25.
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4.2 HARDWARE & SOFTWARE
Genomgående i boken liknar Wilson den mänskliga hjärnan vid en sorts bio-dator, med emfas på att 

det är just en liknelse; en simplifierad modell eller karta skapad för att kunna analysera objektet.  

Verkligheten är en enda röra tills vi väljer ett verktyg att operera den med.

     Alla datorer består av två aspekter, hårdvara och mjukvara. Hårdvaran i detta fall är hjärnan,  

nervcellerna, impulserna. Maskineriet helt enkelt. Mjukvaran är informationen, som enligt Wilson 

finns överallt, hela tiden.

 

”For instance, the software 'in' my brain also exists outside my brain in such 

forms  as,  say,  a  book  I  read  twenty  years  ago,  which  was  an  English 

translation of various signals transmitted by Plato 2400 years  ago. Other 

parts of my software are made up of the software of Confusius, James Joyce, 

my second-grade teacher,  the  Three  Stooges,  Beethoven,  my mother  and 

father,  Richard  Nixon,  my  various  dogs  and  cats,  Dr.  Carl  Sagan,  and 

anybody and (to some extent)  any-thing that has ever impacted upon my 

brain. This may sound stange, but that's the way software (or information) 

functions.”68

Den intagna mjukvaran delas vidare in i fyra kategorier (program) som har olika förankringar i 

personens medvetande beroende på i vilket stadium de intogs.

1.) Genetisk nödvändighet. Genetiskt ärvda program. Mjukvara som blivit hårdvara, inbyggda 

och nödvändiga för överlevnad. ”Instinkter.” 

2.) Prägling. Djupt rotade program. Intas och formas under specifika perioder i utvecklingen.

3.) Betingning. Inövade program. Kan lätt ändras genom att bryta mönster och ändra vanor.

4.) Inlärt. Ytliga program. Enkla föreställningar. Ändras med ny information.69

Wilson menar på att ett spädbarns medvetande är ”'formless and void' – like the universe at the 

beginning of Genesis […] As soon as the first imprint is made, structure emerges out of the creative 

void.”70 Individen blir så ”fången” i sin egen föreställning.

68 Wilson, Robert Anton. 2012: 38.
69 Wilson, Robert Anton. 2012: 38.
70 Wilson, Robert Anton. 2012: 39.
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4.3 THE ORAL BIO-SURVIVAL CIRCUIT

”Any multi cellular organism must, if it is to survive, contain a hard-wired 

bio-survival circuit,  which very simply programs an either-or choice: GO 

FORWARD to the nourishing, the protective, or GO BACK, away from the 

threatening , the predatory.”71

Detta är den första kretsen,  utvecklad för ungefär tre till  fyra miljarder år sedan och behandlar 

individens  säkerhet  och överlevnad. Det  första  avtrycket  som utformar denna krets  är  moderns 

omfamnande efter  födelsen;  den enda trygga punkten efter  att  ha äntrat  in i  den kaotiska (och 

troligtvis mycket skrämmande) verkligheten.

     Ett dåligt avtryck på den första kretsen kan leda till otrygghet och rädsla. En tenderar att undvika 

konflikter eller söka ny information som kan tänkas störa den trygga existensen; nöjd i sin bubbla.

”This is the first level of meaning in our brutal, cynical proposition that most 

people are almost as mechanical as sci-fi robots. A man or woman entering a 

new situation with anxiety chemicals of a frightened infant coursing through 

the brain stem is not going to be able to observe, judge or  decide anything 

very accurately.”72

Wilson liknar vidare detta sätt att existera med 1900-tals mystikern G.I. Gurdjieffs (1866-1949) idé 

om det sovande folket, att människan är fången i en mardröm; en idé som även återfinns hos några 

av de tidiga kristna, gnostikerna. Uppdraget för gnostikerna, likväl som för buddhisterna, var att 

vakna och uppnå upplysning. ”In our terminology, it means correcting the editing that causes us to 

behave  and  perceive  like  very  badly  (inappropriately)  wired  robots  and  suddenly  seeing  the 

unedited world.”73

     Hårt knutet till denna krets är det orala beteendet. Sugande, ätande, rökande och tuggande är alla 

beteenden  kopplade  till  trygghet  och  kroppslig  säkerhet.  Wilson  föreslår  att  The  Bio-Survival 

Circuit är DNA-programmerad för att individen ska söka sig till moderns trygga famn och då i  

synnerhet brösten då det är därifrån födan kommer. Det är också, i Wilsons mening, därför vi är så 

fixerade vid ”kvinnliga former”. Arkitekter skapar bågar och kupoler, bergsklättrare bara måste ta 

sig upp för naturens toppar. Den vanliga tallriken är rund som ett välformat bröst. I de fall modern 

inte är närvarande antas substitut för att skapa denna biologiska trygghet. 

”Freudians suggest that opiate addiction is an attempt to return to the womb. 

In keeping with our theory, it is more likely that opium and its derivatives 

71 Wilson, Robert Anton. 2012: 47.
72 Wilson, Robert Anton. 2012: 48.
73 Wilson, Robert Anton. 2012: 50.
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return us to the 'safe space' on the bio-survival circuit, the warm, snug place 

of  bio-security;  opiates  may  trigger  neuro-transmitters  characteristic  of 

breast-feeding.”74

Denna krets är äldst, således djupt rotad och med det instinktiv. Det krävs endast millisekunder för 

hjärnan  att  avgöra  om  något  är  ett  direkt  hot  eller  inte.  Detta  är  naturligtvis  nödvändigt  för 

överlevnaden och mycket svårt (om inte omöjligt) att omprogrammera. Reflexer tränas inte med 

enkelhet  bort.  Avtryck  på  denna  krets  skapar  program  som  kan  göra  individen  nyfiken  och 

utforskande, eller timid och tillbakadragen. I värsta fall kan det orsaka autistism.

4.4 THE ANAL EMOTIONAL TERRITORIAL CIRCUIT
När  den  första  kretsen  väl  är  stabiliserad  (eller  åtminstone  etablerad)  kan  den  nyfödde  börja 

differentiera mellan sig själv och sin omgivning. Sakta men säkert kommer den bli medveten om sin 

egen kropp i rummet och förstå att modern är en annan person, skild från denne själv och att hon 

har en egen vilja som inte alltid stämmer överens med den nyföddes. Barnet måste då lära sig att 

trotsa  sina  fysiska  begränsningar  och  det  är  dags  för  krets  två  att  kicka  in;  den  emotionella 

territoriella.

     Enligt Wilson sätts denna process igång då RNA-molekyler sänds ut från DNA-kedjan för att 

trigga barnet att börja gå upprätt och trotsa gravitationen. Den första barriären. Genom att börja gå 

kan barnet på ett lättare sätt manipulera sin omgivning (med sina två nyvunna, fria händer) och 

utöka sin personliga sfär.

     Det är i detta läge som barnet kommer börja utforska hur den kan utöva dominans och pressa 

gränserna för sitt territorium. Vad vi kanske skulle kalla trotsåldern. Det är ett neurologiskt känsligt 

läge och avtrycken som görs formar undergivna kontra dominanta beteenden för framtiden.

”The standard 'authority' reflex on the emotional-territorial circuit is to swell 

the muscles and howl. You will find this among birds as well as mammals, 

and in  the Board meeting of  your  local  bank.  The standard  'submission' 

reflex is to shrink the muscles, lower the head, and 'crawl away.' You will 

find this among dogs, primates, fowl and employees who wish to keep their 

jobs everywhere.”75

74 Wilson, Robert Anton. 2012: 49.
75 Wilson, Robert Anton. 2012: 65.
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Wilson  presenter  i  detta  kapitel  oss  för  en  annan  modell  utformad  av  Timothy  Leary,  The 

Interpersonal Circumplex. Modellen används här för att ge en ökad förståelse för det emotionella-

terretoriella över-under-förhållandet. Den delar in människan i fyra olika ideal-kategorier placerade 

mellan motsatsförhållandena ”Dominance – Submission” och ”Advance – Retreat.”

     Han  fortsätter  med  att  visa  hur  dessa  fyra  idealtyper  korresponderar  med  andra,  tidigare 

uppdelningar av personligheter, arketyper och element (som även de traditionellt sett har delats upp 

i fyra kategorier). Jag ska göra en kort sammanfattning för att visa på hur denna uppdelning kan se 

ut enligt Wilsons beskrivning.

Friendly Strength; Sanguinary Humor, Lejonet, Eld:

”Jag är okej, du är okej.” Mån om andras välbefinnande. Modig och hjälpsam men kan lätt utnyttjas.

Friendly Weakness; Phlegmatic Humor, Ängeln, Vatten:

”Jag är inte okej, du är okej.” Beroende av andra. Blyg men full av tillit. Naivt naturbarn.

Hostile Weakness; Choleric Humor, Tjuren, Jord:

”Jag är inte okej, du är inte okej.” Deprimerad och självömkande. Brist på tillit. Paranoid. 

Hostile Strength; Bilius Humor, Örnen, Luft:

”Jag är okej, du är inte okej.” Cynisk och egocentrisk. Diktatorisk. Rättvis och stabil ledare.

Det anala i denna krets syftar till revirmärkandet som vanligtvis sker genom att utsöndra exkrement 

för  att  så  hävda  sina  besittningar.  Enligt  Wilson  förstärker  alkoholruset  detta  emotionella 

territoriella  beteende.  I  stora  doser  utlöser  det  signalsubstanser  som  skapar  ett  stadium  av 

medvetande då enbart de mest basala funktionerna som att äta, sova och fortplanta sig är aktiva; i  

vilket det ingår att markera och försvara sitt revir.
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4.5 THE TIME-BINDING SEMANTIC CIRCUIT

”The  third  semantic  circuit  handles  artifacts  and makes  a  'map'  (reality-

tunnel) which can be passed on to others, even across generations. These 

'maps' may be paintings, blueprints, words, concepts, tools (with instructions 

on use transmittet verbally), theories, music, etc.”76

Domesticerade primater (i.e. människor i Wilsons terminologi) använder sig av symboler för att 

göra sig förstådda och skapa ordning inom gruppen. Den första kretsen delar in upplevelser i två 

kategorier. Det som är bra eller närande, och det som är farligt eller hotande. Den andra kretsen 

vidareutvecklar denna uppdelning till det som är kraftfullare än individen (högre upp i hierarkin), 

och det som individen är kraftfullare än (lägre ner i hierarkin). Den tredje kretsen låter oss dela in 

saker i undergrupper, strukturera våra upplevelser efter kartor och modeller.

     I jungiansk terminologi likställs den första kretsen med den sensationella typen, även kallad 

Natural Child  av psykologen Eric Berne (1910-1970); den andra,  känslosamma typen,  Adapted 

Child; och den tredje, den förnuftiga typen, Adult eller Computer.

     På ett personligt plan är den semantiska kretsen den inre monologen. På ett historiskt plan är 

kretsen  kartorna  som passas  från  generation  till  generation  och  modeleras  efter  behov  och  ny 

information. En av de senare modellerna, eller kartorna som Wilson tar upp är kvantfysilkern Erwin 

Schrödingers teori  om negativ entropi, negentropi, vilket som namnet föreslår, är  motsatsen till 

entropi.  Entropi  är  ett  mått  på  hur  hög  sannolikheten  är  för  att  ett  system skall  inta  ett  visst 

tillstånd.77 Hög entropi innebär att många olika kombinationer kan producera samma tillstånd. En 

hög  med  sand  har  exempelvis  hög  entropi,  då  formen  kan  reproduceras  med  många  olika 

kombinationer av sandkorn. Ett sandslott har låg entropi. Negentropi verkar på precis motsatt sätt 

och är en beskrivning av det medvetna livets sökande efter ökad komplexitet. Vi som intelligenta 

varelser  strävar  ständigt  efter  att  förskansa  oss  mer  avancerade  förklaringsmodeller  och 

teknologiska framsteg.  Vi  skapar ordning och nyanser.  Detta till  skillnad från universum självt, 

vilket  i  enighet  med termodynamikens andra lag,  strävar efter  upplösning och utjämning. Livet 

väljer ut, ordnar upp och sätter ihop, universum sliter allt i stycken. 

     Människor med djupt avtryck i den tredje kretsen kan verka beräknande och ibland nästan 

känslokalla då de har en tendens att rationalisera allting. Lek och fantasi uppfattas som löjligt och 

excentriskt.  Känslor  och ”tro” irriterar  dem då det  står  i  vägen för  funktionaliteten.  Logik och 

förnuft är nyckeln.  Modellen som den logiska tredje krets-människan bygger upp är dock alltid 

anpassad efter sociala och biologiska normer och inte, som de själva ofta vill hävda, objektiv.

76 Wilson, Robert Anton. 2012: 94
77 Wikipedia, 2013: Entropi.

23



     Ett geni å andra sidan är, enligt Wilson, någon som når den sjunde kretsens multisubjektiva 

verklighet, för att sedan återvända till den modellskapande tredje kretsen.  Väl tillbaka utformar de 

en  ny modell  eller  karta,  oberoende av det  rådande paradigmets  föreställningar.  Denna process 

beskrivs i vardagligt tal som intuition och bekämpas ofta aktivt av den för tillfället sittande eliten. 

     Alla nya teorier tar ungefär en generation av forskare för att bli helt accepterad. Även Einstein 

var skeptisk till Bohrs kvantfysiska modell.

”They  are,  in  our  terminology,  mechanically  hooked  to  their  original 

imprints. The revolution is complete […] only when a second generation, 

not hooked to the old imprint, is able to compare the two models and decide 

rationally that the newer one really does make more sense.”78

 I den första kretsen finns ingen tid; handling sker reflexmässigt utan eftertanke. I den andra behövs 

tid för att kunna avgöra hur vida du är över eller under, dominant eller undergiven. Kroppsspråk 

måste visas och kemikalier ska utsöndras innan hierarkin är ordnad. I den tredje kretsen blir tid 

konceptualiserad, beräknad och satt i system. Tänk på hur vi uppfattar tid som sekunder, minuter 

och timmar; en modell som enbart är sann i relation till vår planets rådande position och rörelse i 

förhållande till solen.

     Centralstimulantia, så som koffein, amfetamin och kokain associeras med denna krets då ruset 

ökar den semantiska, verbala förmågan och får konsumenten att ”tala utan att tänka.” Detta kan leda 

till  långa,  osammanhängande  utläggningar,  utan  någon  riktig  röd  tråd  och  med  snabba 

ämnesväxlingar som följd. Enkelt sagt skenar tanketåget.

4.6 THE ”MORAL” SOCIO-SEXUAL CIRCUIT
Denna  krets  skapas  i  och  med  puberteten  och  sexualdriftens  intåg.  Den  färgas  och  betingas 

emellertid  av  lokala,  sociala  normer  och dess  medföljande  tabun;  vilket  gör  den  moralisk.  En 

handling som upplevs som naturlig i ett samhälle fördöms av ett annat. Meningsskiljaktigheterna 

skapar osämja och kan i värsta fall utlösa krig om vem som egentligen har rätt.

”It is amusing to note that Freud recognized the first circuit as the oral stage, 

the second as the anal stage and the forth as the genital stage. He did not 

notice  the  third,  semantic  circuit  –  perhaps  because  as  an  obsessive 

Rationalist he was so absorbed in verbal and conceptual programs that thay 

were invisible to him, as water may be to fishes. Similarly, Jung described 

the first circuit as the sensational faculty, the second as the  feeling faculty, 

the  third  as  the  rational  faculty  –  and  skipped  the  socio-sexual  circuit 

78 Wilson, Robert Anton. 2012: 102.
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entirely. (There may be a clue here as to why Jung could not abide Freud's 

fourth-circuit emphasis and built a separate, less sexual psychology of his 

own.)”79

Wilson liknar  den fjärde  kretsen med Bernes koncept  av  föräldern  (Adult  eller  Computer)  och 

föreslår att detta är  ”fulländningen” av människan i sin nuvarande biologiska form. Könsrollerna 

utkristalliseras och beteenden anpassas för att  passa in i den mognade kroppen och kollektivets 

normer. Efter detta stadium påbörjas processen åter igen med den nya skapelsen, barnet. Detta är 

vad mystikerna kallar att vara fast i i karma-hjulet,  samsara. Målet för dessa mystiker är att bryta 

detta mönster och transcendera den fjärde kretsen genom att svära ett liv i celibat.

      Då det finns många okända faktorer som spelar in i utformningen av sexualiteten, valet av 

partner  och  reproduktionen,  skapade  människan  regler  och  ritualer  för  att  säkerhetsställa  dess 

funktionalitet. Likaså skapades vissa tabun för att undvika de problem som kunde tänkas uppstå 

med en allt för frisläppt sexualdrift. Den moraliska kompassen var född.

”'Morality'  attempts  to  control  the  stochastic  evolutionary process  at  two 

points  –  interfering  between  sexual  attraction  and  sexual  consummation 

(Mating) by toboos and comandments, or else interfering between mating 

and reproduction. The latter case is represented by infanticide a widespread 

birth-control measure always justified by local shamans on magical grounds, 

e.g., the infants selected for sacrifice are breach births, or birth marked, or 

twins, or in some way stigmatized by the 'gods.' The actual function of such 

practices,  of  course,  is  population  control;  and  such  customs  are  most 

common  on  isolated  islands  where  runaway  population  would  be  a 

disaster.”80

Wilson  menar  att  de  idag  mest  ”idiotiska”  tabuna  eller  sociala  reglerna,  enligt  det  rationella 

perspektivet, alltid har haft grund i faktisk problematik eller social strategi. Han tar till exempel upp 

arrangerade  äktenskap  utanför  den  egna  stammen  vars  funktion  skulle  tänkas  vara  för  att 

säkerhetsställa fred mellan olika stammar. Detta sattes i system genom att förbjuda giftermål inom 

den egna stammen, vilket i sin tur kan ha uppstått för att undvika incest.

79 Wilson, Robert Anton. 2012: 124.
80 Wilson, Robert Anton. 2012: 130.
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     De fyra första kretsarna är enligt Wilson kodade in i Tarot-leken genom de ”klädda” korten; 

Knight  (sensational),  Queen  (emotional),  Prince  (rational)  och  Princess  (sexual),  vilka  alla 

representerar ett elemtent, respektive krets. I förhållande till varje korts svit (Wand; Fire & Impulse, 

Sword; Air & Intellect, Cup; Water & Emotion, Disc; Earth & Matter) bildar de beskrivningar av 

olika  personlighetstyper  och  deras  dominerande  kretsar.  Detta  är  även  nära  länkat  till,  och 

korresponderar med kabbalisternas tolkning av Guds heliga och hemliga namn YHVH.

”The aim of the Cabala is to make 'the microcosm mirror the macrocosm'; 

that  is,  to  make the  human being a  perfect  image of  'God.'  This  means 

putting  together  the  four  'alchemical'  elements  symbolized  by  the  letters 

Y,H.V, H. In other words, bringing the four circuits into balance.”81

I  stort  handlar  detta  kapitel  om just  förhållandet  mellan  de  olika  överlevnads-kretsarna.  Vilka 

aspekter  av livet  som påverkas  och påverkar  vår  upplevelse samt  hur  man bäst  hanterar  dessa 

situationer. Det är det som är den fjärde kretsens funktion; att hitta den bästa lösningen genom att 

applicera sitt kunnande på omvärlden och på så sätt forma en moralisk kod att förhålla sig till.

4.7 THE HOLISTIC NEUROSOMATIC CIRCUIT

”The  phenomena  of  'faith  healing,'  'regeneration,'  'rejuvination,'  bliss, 

ecstasy, rapture, etc. have been occuring for many thousands of years, in all 

known cultures. In the pre-scientific language of yesterday's psychology we 

would  refer  to  such  events  as  'psychosomatic.'  In  our  deliberately 

modernistic and almost sci-fi jargon, we prefer to call them neurosomatic.”82

Den femte kretsen är så beskriven som förhållandet mellan kropp och sinne. Att med tankens kraft 

kunna påverka den kroppsliga kemin och genom det uppleva högre medvetandestadier och bättre 

hälsa. För att nå detta stadium krävs dock att individen aktivt strävar efter detta då kretsen ligger  

latent hos den ”vanliga” människan, vilken av evolutionära skäl är låst vid de fyra första kretsarna.

”Temporary  neurosomatic consciousness can be acquired by (a) the yoga 

practice of  pranayama breathing and (b) for those who can handle it,  by 

ingestion of Cannabis drugs, such as hashish and marijuana, which trigger 

neurotransmitters that activate this circuit.”83

81 Wilson, Robert Anton. 2012: 137.
82 Wilson, Robert Anton. 2012: 179.
83 Wilson, Robert Anton. 2012: 179.
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Pranayama, som syftar på olika andningsövningar, används för att upprätta ett meditativt tillstånd. 

Genom medveten handling och kontrollerad andning upprättar individen lugn i kroppen och balans i 

sinnet. Känslan av att vara ”hög” eller ”lätt i sinnet” uppstår, en så kallad ”neurosomatic Turn On”84 

i  Wilsons  språkbruk.  Detta  karaktäriseras  av  en  förstärkt  sensorisk  upplevelse,  ökad  sensuell 

njutning och estetisk uppskattning samt en överhängande känsla av tillbakalutat lugn.

     Men effekten kan även få en negativ resonans, något som någon gång upplevts av de flesta  

cannabis-rökare och amatöryogis. All beröring blir då obekväm, tankar skrämmande och kroppen 

kan kännas främmande och ”utan kontroll.”

     Denna negativa upplevelse beskriver Wilson som ”the Dark Night of the Soul,”85 ett stadium 

många shamaner, ”visa män,” och gurus genomgått i sin väg till förening med Gud. Upplevelsen 

beskrivs som liknande schizofreni och utgörs av förvirring, förlorad verklighetsförankring, d v s 

svårt att avgöra om något är på riktigt eller inte samt ett splittrat ego. Kabbalisterna kallar detta för 

att korsa abyssen.

     En person som har aktiverat den femte kretsen utstrålar en energi som smittar av sig. En guru 

som äntrar ett rum och får en förlamad att resa sig delar med sig av sin bio-energi bara av att 

intensivt utstråla den. Wilson vill dock framhäva att det inte är något märkligt med detta utan del av 

en naturlig  process liknande den av att  bli  ”kontakt-hög” av personer i  ens  omgivning som är 

påverkade av droger.

”It is now known that many physical energies radiate from the body, and that 

even chemical effects can be transmitted (experienced as emotional 'vibes') 

from  one  person  to  another,  the  chemicals  acting  as  stimuli  to  trigger 

neurotransmitter actions in the second person.”86

Musik och konst (inspirerade krets tre-modeller) kan också fungera som en förmedlare av femte 

kretsens  sinnesstämning  genom  att  påverka  vårt  humör.  Wilson  spekulerar  i  att  denna  krets 

utvecklades för runt 30,000 år sedan. Detta på basis av att de första grottmålningarna härstammar 

från denna tid,  vilket tyder  på en ökning av aktiviteten i  höger hjärnhalva och således ett  mer 

kreativt sinne.

84 Wilson, Robert Anton. 2012: 180.
85 Wilson, Robert Anton. 2012: 180.
86 Wilson, Robert Anton. 2012: 182.
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4.8 THE COLLECTIVE NEUROGENETIC CIRCUIT
Den mänskliga kroppen, precis som allt annat organiskt material, är designat av en unik kod, DNA. 

Den verkar genom att skicka ut RNA-signaler som aktiverar olika delar av kroppen för att de ska 

göra så som DNA-koden vill. Allt liv på denna planet har en gång i tiden delat samma kod, som 

gradvis  har  delat  upp  sig,  muterats  och  anpassats.  Att  uppleva  denna  krets  är  att  dyka  ner  i 

genpoolen och ta del av vårt gemensamma arv.

”The first  to  achieve  neurogenetic  awareness,  a  few thousand years  ago, 

spoke of  'memories of past  lives,'  're-incarnation,'  'immortality,'  etc.  That 

these  neurological  adepts  were  speaking  of  something  real,  in  the  best 

language of their day, is indicated by the fact that many of them (especially 

Hindus  and  Sufis)  gavemarvelously  accurate  poetic  vistas  of  evolution 

millenia before Darwin and foresaw Super-humanity before Nietzsche.”87

Denna krets är, enligt Wilson, Jungs  kollektiva omedvetna där arketyper genom generationer av 

upprepade upplevelser,  etsat  sig  fast  i  vårt  genetiska medvetande.  Via mycket  avancerad yoga, 

meditation eller höga doser LSD (och även i våra drömmar) kan vi upptäcka denna krets och möta 

dessa entiteter; ”gudar,” ”gudinnor,” ”änglar” och ”demoner.”

     Wilson fortsätter med att dra paralleller mellan detta kollektiva omedvetna och andra religiösa 

termer så som det grekiska ”vision of Pan,” det kinesiska ”the great Tao,” hinduismens ”Atman 

consciousness”  och  Gurdjieffs  ”True  Emotional  Center”.  Mer  sentida  återgivningar  innefattar 

teosofins  ”akashic  records,”  Stanislav  Grofs  ”phylogenetic  unconcious”  samt  Margulis  och 

Lovelocks ”Gaia hypothesis.”

     

”Circuit  VI neurogenetic  consciousness allows you to 'converse'  with the 

evolutionary architect who designed your body – and billions and billions of 

others since the dawn of life around 3-4 million years ago”88

Denna formlösa arkitekt går att ”humanisera” till en avbild av människan (eller mer vanligt, vice 

versa, d v s Gud skapade människan i sin egen avbild), ”animalisera” som de egyptiska gudarna 

eller ”spiritualisera” som hinduernas abstrakta beskrivningar av Brahman. Inom vetenskapen har 

Skaparen reducerats till ovetande molekyler i en kedja av DNA, vilket i sig inte är en motsättning 

till de andra beskrivningarna, utan endast den modell som lämpar sig bäst för vetenskaplig analys, 

enligt Wilson. 

87 Wilson, Robert Anton. 2012: 197.
88 Wilson, Robert Anton. 2012: 202.
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4.9 THE META-PROGRAMMING CIRCUIT
”According to Alfred Korzybski, any 'idea' or mental state is a brain circuit 

which the brain itself  can contemplate,  thereby having an idea about the 

idea, or a mental state about the mental state, etc There is no theoretical or 

real limit to the higher-ordering process; it is the 'Infinity Within' of which 

mystics speak.”89

Vi är vår omgivning, enligt Wilson. Snarare, vår omgivning är inom oss. För den enskilde individen 

existerar ingenting utanför det egna medvetandet. Allt är produkter av olika sinnesintryck, vilka i 

sin tur är skapade av hjärnan för att uppfatta den så kallade ”objektiva” verkligheten. Men vi lurar  

oss själva när vi tror att dessa intryck är oredigerade återgivningar, som det inspelade materialet i en 

kamera. I själva verket är hela vår uppfattning och perception baserad på tidigare upplevelser vilket 

har skapat filter, sedda genom andra filter, som i sin tur har filtrerats genom en annan samling filter, 

ad infinitum. 

”The vegetarian does not 'see' (experience) meat on a rack in the butcher 

shop the same way the meat-eater sees it. The racist does not see a member 

of another race as, say, that person's parents do. More generally, as the Poet 

tells us: 'The Fool sees not the same tree that the wise man sees.'”90

Att bli medveten om denna krets är att bli medveten om personen bakom dessa filter, observatören. 

Men det är samtidigt att bli medveten om den som i sin tur observerar observatören; en praktik som 

oftast slutar med att en ger upp med insikten om att det bara är observerande observatörer hela 

vägen runt. För människan finns ingen objektivitet.

     Wilson menar att denna krets kan likställas med gnostikernas definition av själen91, taoisternas 

wu-hsin,  tibetanernas  vita  ljus,  Shiva-darshana hos  hinduerna  och Gurdjieffs  ”True Intellectual 

Center.” 

”The 'soul' or Circuit VII is constant, because it is, as the chinese say, void 

or no-form. It plays all the roles you play – oral dependant, emotional tyrant, 

cool  rationalist,  romantic  seducer,  neurosomatic  healer,  neurogenetic 

Evolutionary  Visionary  –  but  none  of  them.  It  is  plastic. It  is  no-form, 

because it is all forms. It is the 'creative Void' of the Taoists.'

     If this begins to sound like nonsense, that is inevitable at this level.”92

89 Wilson, Robert Anton. 2012: 219.
90 Wilson, Robert Anton. 2012: 230.
91 Det till skillnad från självet som han definierar som egot, den illusoriska produkten av de fyra första kretsarna.
92 Wilson, Robert Anton. 2012: 224.
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Den sjunde kretsen är vägskälet för alla möjliga verklighetstunnlar och bemästrande av denna krets 

innebär att fritt kunna välja vilken av de föregående kretsarna en vill operera på. Att inta en mental 

roll  och  visa  dominans  när  det  behövs,  tala  när  det  krävs  och vara  rättvis  när  en  måste.  Men 

samtidigt vara medveten om att det bara är en av många möjliga perspektiv och föreställningar. Det 

handlar alltså om självprogrammering och att inte vara bunden till ens förutfattade meningar eller 

inövade mönster.  Det går dock inte att helt undkomma den mänskliga subjektiviteten. Så länge jag-

upplevelsen är intakt kan vi bara uppfatta en verklighet i taget.

4.10 THE NON-LOCAL QUANTUM CIRCUIT
För att förstå tanken bakom denna krets, krävs en viss förkunskap om kvantfysisk sammanflätning. 

Det vill  säga, kommunikationen mellan två enheter till  synes opåverkade av avstånd. Det är en 

”plats” där reglerna för tid och rum bryts ner. Det är inte någonting vi märker av här i vårt upplevda 

makrokosmos, men på mikronivå är det vardag. Vi kan se detta genom matematiska formler så som 

Bells teorem, vilken (med lekmannaspråk) beskriver universum som ett sammankopplat system där 

två partiklar inte kan inneha samma position samtidigt. Detta innebär att så fort en kemisk förening 

sker och en partikel ”byter plats,” måste alla andra partiklar i universum (oavsett avstånd) korrigera 

detta genom att ändra sin egen position, samtidigt. Problemet är att detta är omöjligt enligt Einsteins 

allmänt  accepterade  speciella  relativitetsteori, då  energi  inte  kan  färdas  snabbare  än  ljusets 

hastighet.

”Two  solutions  have  been  proposed  and  both  assume  that  the 

'communication' involved in Bellian transmission does not involve  energy, 

since  it  is  energy that  cannot  move faster  than  light.  Dr  Edward  Harris 

Walker suggest that what does move faster than light, and holds the Whole 

System together, is 'consciousness.' We may eventually be forced to accept 

this,  in which case physics will  have justified  pantheism or at  least  pan-

psychism. The other alternative, proposed by Dr. Jack Sarfatti, is that the 

medium of Bellian transmissions is information.”93

Wilson menar att denna krets är kopplad till upplevelser av klärvoajans, astral projektion och nära-

döden-upplevelser. Kort sagt, känslan av att färdas utanför sin egen kropp och ta del av platser och 

upplevelser utan att vara bunden till den fysiska världens begränsningar, så som tid och rum. En 

människa kan befinna sig på en plats och samtidigt, med sin ”astrala” kropp, befinna sin på andra 

sidan jordklotet. Detta genom att koppla upp sig till detta atomära nätverk av information. 

93 Wilson, Robert Anton. 2012: 224.
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Även  den  av  Leary  beskrivna  egodöden94 faller  inom  kategorin  för  denna  krets,  vilket  kan 

åstadkommas av mycket avancerad yoga, höga doser LSD samt även ketamin, ett bedövningsmedel 

med märkliga, psykedeliska biverkningar.

”The meta-physiological circuit,  then, is  this cosmic Information System. 

The synchronicities of circuit  V to VII are just the dawning notes of the 

symphony  of  all  inter-related  harmonies  revealed  to  those  who  have 

experienced Circuit VIII in action. It is hard to avoid hyperbole when talking 

of such matters, but everything one can associate with the idea of Oneness 

With God – or Oneness with 'Everything' – is part of what is experienced in 

the vistas, beyond space-time, of this meta-physiological circuit.”95

Vi är  nu  nere  på  kosmisk  atomnivå,  det  stora  och det  lilla  förenat.  Där  koncepten  allting och 

ingenting betyder  samma  sak.  Schrödingers  katt  är  både  död  och  levande.  Vi  kan  inte  som 

människor på ett ärligt sätt återge upplevelsen av denna krets då den är helt bortom den subjektiva 

uppfattningen om verkligheten. Det är omnipotent existens och att beskriva den är att begränsa den.

4.11 SAMMANFATTNING AV THE EIGHT CIRCUIT MODEL
För att sammanfatta kommer jag att citera Robert Anton Wilsons egen sammanfattning av de åtta 

olika  kretsarna.  Det  i  syfte  att  tydligare  visa  på  hans  egen  uppfattning  om  de  viktigaste 

beståndsdelarna i förståelsen av varje krets.

    ”1.  The Oral Bio-Survival Circuit.  This is imprinted by the mother or the 

first mothering object and conditioned by subsequent nourishment or threat. 

It is primarily concerned with sucking, feeding, cuddling, and body security. 

It retreats mechanically from the noxious or predatory – or from anything 

associated (by imprinting or conditioning) with the noxious or predatory.

     2.  The Anal Emotional-Terretorial Circuit.  This is imprinted in the 

”Toddling”  stage  when  the  infant  rises  up,  walks  about  and  begins  to 

struggle  for  power  within  the  family  structure.  This  mostly  mammilian 

circuit processes territorial rules, emotional games, or cons, pecking order 

and rituals of domination or submission.

     3.   The  Time-Binding  Semantic  Circuit.  This  is  imprinted  and 

conditioned  by  human  arifacts  and  symbol  systems.  It  ”handles”  and 

”packages” the environment, classifying everything according to the local 

94 Total upplösning av jaget/egot.
95 Wilson, Robert Anton. 2012: 224.
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reality  tunnel.  Invention,  calculation,  prediction  and  transmitting  signals 

across generations are its functions.

     4.  The ”Moral” Socio-Sexual Circuit.  This is imprinted by the first 

orgasm-mating experience at puberty and is conditioned by tribal taboos. It 

processes  sexual  pleasure,  local  definitions  of  ”right”  and  ”wrong,” 

reproduction, adult-parental personality (sex role) and nurture of the young.

 The development of theses circuits as the brain evolved through evolution, 

and as each domesticated primate (human) brain recapitulates evolution in 

growing  from  infancy  to  adulthood,  makes  possible  gene-pool  survival, 

mammalian sociobiology (pecking order,  or  politics)  and transmission of 

culture.

     The second group of four brain circuits is much newer, and each circuit  

exists at present only in minorities. Where the antique circuits pecapitulate 

evolution-to-the-present,  these  futuristic  circuits  precapitulate  our  future 

evolution.

     5.  The Holistic Neurosomatic Circuit.  This is imprinted by  ecstatic 

experience,  via  biological  or  chemical  yogas.  It  processes  neurosomatic 

(”mind-body”) feedback loops, somatic-sensory bliss, feeling ”high,” ”faith-

healing,” etc. Christian Science, NLP and holistic medicine consist of tricks 

or gimmicks to get this circuit into action at least temporarily; Tantra yoga is 

concerned  with  shifting  consciousness  entirely  into  this  circuit.

 6.  The Collective Neurogenetic Circuit.   This is imprinted by advanced 

yogas  (bio-chemical  –  electrical  stresses).  It  processes  DNA-RNA-brain 

feedback systems and is ”collective” in that it contains and has access to the 

whole evolutionary ”script,” past and future.  Experience of this circuit  is 

numinous, ”mystical,” mind-shattering; here dwell the archetypes of Jung's 

Collective Unconscious – Gods, Godesses, Demons, Hairy Dwarfs and other 

personifications  of  the  DNA  programs  (instincts)  that  govern  us.

 7.  The Meta-Programmning Circuit.  This is imprinted by very advanced 

yogas.  It  consists,  in  modern  terms,  of  cybernetic  consciousness, 

reprogramming itself, making possible conscious choice between alternative 

universes  or  reality  tunnels.

 8.  The Non-Local Quantum Circuit.  This is imprinted by Shock, by ”near-

death” or ”clinical death” experience, by OOBEs (out-of-body-experiences), 

by  trans-time perceptions  (”precognition”),  by  trans-space  visions  (ESP), 

etc.  It  tunes the brain into the non-local quantum communication system 

suggested by physicists such as Bohm, Walker, Sarfatti, Bell, etc.”96

96 Wilson, Robert Anton. 2012: 40-41.
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5 RESULTAT

5.1 DISKUSSION
Prometheus Rising är i min uppfattning ett klart esoteriskt arbete med tydligt närvarande esoteriska 

element.  I  Von Stuckrads terminologi  följer  den det  gömda och uppenbarades dialektik  då den 

ämnar  att  skapa  ett  fönster  genom  vilket  vi  kan  skönja  en  objektiv,  om  än  för  egot onåbar 

verklighet. Den upplevda verkligheten förklaras vara en illusion skapad av de filter och modeller vi 

använder för att tolka vår subjektiva upplevelse. Genom dessa kan vi aldrig förstå någonting annat 

än  vårt  eget  perspektiv  av  världen,  som  i  sig  är  helt  baserat  på  våra  tidigare,  individuella 

erfarenheter. För att uppleva det objektiva måste vi klä av oss jagets föreställningar och bryta ner de 

perceptuella filter som vi förstår världen med. Dyka ner i det kollektiva omedvetna, bortom språket 

och sinnenas förståelse, för att bli en del av den allomfattande kosmiska energin som Wilson kallar 

för informationen. Först där kan vi uppleva, men aldrig förklara, den objektiva sanningen.

     I Bogdans uppdelning för esoteriska texter befinner sig denna i kategori A: Texter tillhörande en 

(eller flera) esoteriska strömningar, i vilka de ingående komponenterna av den esoteriska tanken  

är  uttryckligt  närvarande.  Vi  kan  enkelt  se  detta  genom  att  titta  på  huvudtemat  för  boken: 

Beskrivningen av The Eight Circuit Model som en karta och ett hjälpmedel för att uppnå kunskap 

om dolda  ting.  Formuleringarna  beskriver  inte  bara  olika  sätt  att  se  verkligheten  på  utan  även 

tankenötter  och  tekniker  för  att  bryta  sig  loss  från  sagda  verklighet.  Syftet  är  förstås  att  bli  

självmedveten och om en så behagar, uppleva utomkroppsliga (och egoupplösande) förnimmelser. 

Detta kan uppnås bland annat genom att följa anvisningarna i de övningar som Wilson presenterar i  

slutet av varje kapitel. Texten ackompanjeras även av bilder, figurer och modeller, ofta humoristiska 

men också rent informativa, som förenklar och tydliggör textens budskap.

     Jag kommer nu att diskutera Wilsons beskrivning av The Eight Circuit Model i ljuset av Faivres 

sex esoteriska karaktärsdrag.  Detta för att  kunna urskilja  och lyfta fram några av de esoteriska 

elementen som presenteras i Prometheus Rising.

     Korrespondens: Wilson drar flitigt paralleller mellan olika system, traditioner och teorier samt 

liknar dem vid varandra för att på så sätt visa på en gemensam och inneboende essens. Det kan vi 

exempelvis se på de paralleller han drar mellan Learys fyra idealtyper (Hostile Strength, Hostile 

Weakness, Friendly Strength och Friendly Weakness), de fyra elementen (eld, vatten, jord och luft) 

och keruberna (lejonet, ängeln, tjuren och örnen) i förklaringen av den andra kretsen. De är alla  

metaforer  för  olika  idealiserade  förhållningssätt  menade  att  beskriva  den  bakomliggande 

känslan/upplevelsen  av  dominans  kontra  undergivenhet.  Det  finns  inte  ett sätt  att  beskriva  ett 

fenomen på utan flera. Alla är likvärdiga modeller, men anpassade efter den egna verkligheten och 

dess referensramar. Vi kan se detta på modellen i stort då föreställningarna i grunden bygger på 

tanken om att vi alla lever i samma verklighet, men förstår den olika. Konceptet ”the Thinker and 

the Prover” är ett tydligt exempel på detta sett att tänka då det visar på hur vi aktivt skapar vår 
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omvärld  i  takt  med  att  vi  beslutar  oss  för  vad  vi  letar  efter.  Det  är,  enligt  Wilson,  samma 

grundläggande mekanismer och krafter som vi har valt att förklara på olika sätt beroende på vårt 

språkliga  och  sociokulturella  kontext.  Ett  annat  exempel  är  beskrivningen  av  den  negativa 

upplevelsen av cannabisruset vilket vissa har valt att kalla ”the Dark Night of the Soul,” och andra 

benämnt som schizofren-episod, eller psykos. Trots att den senare modellen passar mer in i den 

vetenskapliga världsbilden, gör det inte den förra mindre sann. Samma liknelse gör Wilson själv i 

beskrivningen av ”den stora arkitekten” i sjätte kretsen; det religiösa kallar Gud skaparen, kallar 

vetenskapen för genetisk evolution.

     Den levande naturen:  Universum är, enligt Wilson, ett holistiskt nätverk som hålls ihop av för 

oss dolda krafter, vilka simultant påverkar varandra i ett kosmiskt kretslopp. Denna föreställning 

kan vi med tydlighet kan se i den åttonde kretsen, där atomernas kvantfysiska sammanflätning (i.e. 

oberoendet av tid och rum) beror på en bakomliggande, fundamental kraft. Dock inte en kraft i  

samma bemärkelse som energi är en kraft. Denna krafts uppgift är att kommunicera information 

mellan alla existerande partiklar97 i universum. Kommunikationen är dock inte bunden till tid och 

rum utan verkar omedelbart, vilket föreslår att den egentligen inte behöver skickas mellan partiklar, 

utan existerar överallt, hela tiden. Lite som att konceptet av antalet  tre (III)  existerar hela tiden, 

oavsett om någon skriver siffran tre eller inte. Information är alltså ingenting som skapas utan något 

vi  tar  del  av. Detta är i  min mening helt  i  linje med Platons tankar  om  Logos,  idévärlden; att 

konceptet  stol existerar oberoende av vår vetskap om sagda koncept. Wilson går till och med så 

långt som att föreslå att teorin om information som den underliggande kraften i universum skulle 

kunna bevisa  panteism. 

     Fantasi och förmedling: Nere på den mänskliga, subjektiva upplevelsens nivå, är förståelsen 

bunden till de perspektiv vi lagt på oss genom våra erfarenheter. Verkligheten är filtrerad och hur vi 

än vrider och vänder på dessa filter är det fortfarande bara insidan av våra egna huvuden vi förstår  

och inte en objektiv verklighet. Det sjunde kretsen beskriver denna föreställning. Varje perspektiv, 

varje upplevd verklighet är bara en fantasifull produkt av observatörens egna sinnesförnimmelser, 

intryck och minnen. Ingen verklighet är mer sann än någon annan utan enbart en annan verklighet. 

Vad vi än väljer för modell att titta på verkligheten med, kan den enligt Wilson, aldrig bli objektivt 

sann. Vad vi däremot kan göra är att  acceptera denna begränsning och utforska den subjektiva 

verkligheten genom att förändra hjärnas kemi och uppleva alternativa medvetandetillstånd, bortom 

den normala perceptionen. Användandet av hallucinogena droger är en väg, yoga och meditation en 

annan. De entiteter vi träffar på vägen, vare sig vi väljer att kalla dem demoner, änglar, andar eller 

utomjordingar är alla personliga representationer av arketyperna i det kollektiva undermedvetna, för 

att följa den jungianska terminologin. 

97 Då konceptet utgår från att informationen inte är beroende av tid eller rum för att förflytta sig vore det kanske 
lämpligare att säga punkter, snarare än partiklar, då partiklar har en tendens att röra på sig. Men för enkelhetens 
skulle låter vi det vara.
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     Upplevelser av transmutation:  Människan är enligt Wilson naturligt fast i sina fyra primitiva 

kretsar. Vi föds, utforskar, går för långt, anpassas och skaffar sedan barn som upprepar processen. 

Det är vad Wilson kallar samsara, den indiska föreställningen om det materiella kretsloppet i vilket 

alla varelser är fast. Föreställningen utgår från, liksom för gnostikerna,  att vi som människor i  

detta ”naturliga” tillstånd inte är lyckliga. Att vi alla är fångar, dömda till döden i ett materiellt 

fängelse fyllt av sjukdom, ålderdom och lidande. Men genom mental träning kan vi uppnå kunskap, 

utvecklas och nå de fyra högre stadierna av existens. Dessa högre medvetandetillstånd förklaras inte 

bara som delar i en personlig utveckling utan som genomgående för den evolutionära processen i 

stort.  Evolutionen  strävar,  enligt  Wilson,  efter  komplexitet,  negentropi,  för  att  utveckla  dessa 

intelligenser och kunna överkomma de materiella och mentala begränsningarna. Han ser det som ett 

sätt för artens intelligens (eller den kollektivt insamlade och förkroppligade informationen) att söka 

evigt liv genom att lämna födelseplatsen, planeten, och bege sig ut i universum. Prometheus Rising 

är  i  sig  beskriven  som  en  psykologisk  självhjälps-handbok  vars  grundläggande  tema  är  just 

transmutation genom tillämpning av The Eight Circuit Model och dess inneboende förståelse av 

världen.

     Överensstämmelsepraxis:  Det finns inte  en  väg till ”frälsning.” Många olika praktiker och 

övningar kan användas för att nå de eleverade tillstånden. The Eight Circuit Model är en potpurri av 

olika tanketraditioner men är samtidigt bara ett system bland många. Dock är det, enligt Wilson, det 

mest avancerade och ”up-to-date” versionen vi har för tillfället. Sannolikt kommer den att ersättas 

av en annan, mer avancerad modell i takt med att tiderna ändras. Även detta stämmer in på Wilsons 

förståelse av negentropi; livets ständiga sökande efter ökad komplexitet. Ju fler variabler som kan 

användas,  desto  mer  avancerad  blir  algoritmen.  De  olika  föreställningarna  innehar,  i  Wilsons 

tankevärld, inte något motsatsförhållande utan kan användas kompletterande för att få ett bredare 

perspektiv. De tar  inte  ut  varandra  utan är  fullt  korrekta återgivningar  helt  beroende på  vilken 

verklighet en lever i. En person som ärligt kan ta del av flera olika verkligheter utan att för den 

sakens skull acceptera någon av dem, är i Wilsons mening upplyst. Han problematiserar dock denna 

föreställning genom att påpeka att även ett pluralistiskt perspektiv också är ett personligt perspektiv 

och inte en objektiv sanning. Det är som han beskriver i den sjunde kretsen,  observatörer hela  

vägen runt.

     Transmission och initiation: Det  krävs inget  medlemskap i  en specifik  organisation eller 

förening för att ta del av och lära sig The Eight Circuit Model. Det är förvisso en trappstegsmodell 

där varje steg är viktigt för att förstå innebörden av nästa men det är inte nödvändigt och fyller 

således inte kriterierna för denna kategori. Informationen är fri och tillgänglig för alla. Det kan dock 

diskuteras i vilket kontext dessa idéer skulle kunna emottas. Varken en bibeltrogen kristen eller en 

likvärdigt fundamental materialist skulle helt kunna acceptera de pluralistiska tankegångarna utan 

att riskera att svika sin tro, då de båda yrkar på  en absolut verklighet och sanning. De två sista 

kategorierna behöver dock inte uppfyllas, enligt Faivres definition, för att något ska få klassas som 

esoteriskt.
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5.2 SLUTSATS
För att då återgå till min frågeställning: Hur är Robert Anton Wilsons version av The Eight Circuit  

Model of Consciousness ett uttryck för postmodern, västerländsk esoterism?

     The Eight Circuit Model of Consciousness beskrivs som ett försök att förstå, beskriva och hjälpa 

till att uppfylla människans grundläggande behov, vilja och längtan efter att nå ett syfte med sin 

existens. Med de mentala kartor som presenteras hjälper den oss att hitta och uppskatta den fulla 

vidden av vår egen varelse. Lär oss rucka på de inlärda mönstren som styr våra primitiva kroppar 

och filtrerade medvetanden. Sökandet leder oss, enligt Wilson, bortom denna föreställda verklighet 

och tar oss tillbaka till ursprunget och vårt slutgiltiga mål: Förening med det stora  onämnbara.

     Föreställningarna som presenteras i Prometheus Rising är ett typexempel på den postmoderna 

esoterismen  med  sitt  psykologiserande  och  avmystifierande  förhållningssätt  till  den  äldre 

esoterismens målande analogier och introspektiva uppenbarelser. Det är en önskan att återförena 

vetenskapens metodik med den religiösa förståelsen av universums grundvalar och så legitimera 

sökandet efter svaret på den stora frågan: Vad är meningen? 

     Esoterism är i sig bara ett samlingsnamn för idéer vilka är menade att ge svar på dessa livets 

stora frågor, ofta på ett intrikat och svårtytt sett med mening att upplysa och förädla den mänskliga 

upplevelsen. Det är föreställningen om en bakomliggande sanning vilken vi människor kan ta del av 

om vi bara öppnar våra sinnen för möjligheten att vi är del av någonting större än vad som först når 

våra sinnen. 

     The Eight Circuit Model är fortsättningen på en lång tradition av esoteriska idéer, anpassad för 

vårt samtida språkbruk och nya cybertekniska förståelse. En tid där virus tagit demonernas plats,  

informationen  har  ersatt  själen  och  änglar  säljs  på  kemikaliedränkta  papperslappar.  Platsen  är 

densamma, men kartan ny.
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