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Hittar en ny tro
En efter en kommer människor som varit aktiva inom nyandligheten till tro på Jesus 
och berättar om detta för tusentals följare på sina sociala medier.
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För bara några år sedan utförde Maria Aronson, 32, ritualer med sitt menstruationsblod 
och manifesterade sina önskningar på drömkartor. Hon var en del av en internationell  
rörelse med miljontals kvinnliga gudinnor och höll kurser för dem som ville lära sig att 
"vibrera på högre frekvenser".
På Instagram delade hon information om måncykeln, Moder Jord, astrologi, 
livmodermedvetande och andra new age-relaterade ämnen med sina följare under namnet
Juurimama.

Hösten 2021 såg hon en Instagram-uppdatering från en kvinna som var bekant från 
nyandliga kretsar. Kvinnan skrev att hon fått en kristen tro och insett att de ritualer hon 
tidigare praktiserat var kopplade till "mörkrets krafter".
Snart började Maria Aronson misstänka att hon hade hamnat i vanföreställningar i sitt 
sökande efter sin egen sanning.
Det gjorde då också många influencers som sökte mening inom nyandligheten på den 
tiden.

Jesus dök upp på sociala medier
Det är flera som rört sig i nyandliga kretsar som den senaste tiden funnit Jesus. De har 
berättat om sin omvändelse för sina tusentals följare på sociala medier.

En av dem är skådespelerskan Saija Lentonen, som tidigare också arbetat som tantra-
instruktör. En annan är influencern Nea Lundström-Finnilä, som har blivit känd för att 
bland annat ha kämpat mot modern feminism och koronabegränsningar.
Ämnet har på senare tid diskuterats i många podcasts och YouTube-videor. Det blev också
tema för en tv-serie på den kristna kanalen TV7.

Jussi Sohlberg, forskningskoordinator vid Kyrkans forsknings- och utbildningsenhet, har 
också märkt att kristendomen får fotfäste i nyandliga kretsar. Han forskar i nyandlighet, 
nyhedendom och rörelser inom området för livsåskådningar.
Enligt Sohlberg pågår det alltid sökande och finnande, men det nya med detta fenomen är 
att det får synlighet i sociala medier.

- Förr kunde man läsa om dem från en nyandlig miljö som funnit en kristen tro i främst  
kristna medier, nu har omvändelseberättelser blivit en del av den mångskiftande 
Instagram- och Youtube-verkligheten", säger Sohlberg.

Självförverkligande byttes till att tjäna familjen
Maria Aronson beskriver sitt tidigare liv som ett "andligt ekorrhjul" med en ständig ström av
nya kurser, böcker, ritualer och lärare.
När hon kom till tro säger hon att hon tänkte mindre på sig själv och mer på hur hon skulle 
tjäna sin familj och Gud. Aronson tror på en ordning där Gud är mannens huvud, mannen 
kvinnans huvud och kvinnan barnens huvud.



Hon tvekar inte heller att berätta detta för sina Instagramföljare.
- Jag har inte längre något behov av att manifestera mina drömmar. Jag uppskattar att 
vara hustru och mor och att göra hushållsarbetet. Jag njuter av och är tacksam för det liv 
jag har fått", säger hon.

Maria Aronson är hemmafru och känner sig fri när hon inte behöver prestera i arbetslivet 
och dessutom ta hand om barn och hem.
Många andra som konverterat från nyandlighet har också antagit mycket traditionella 
familjevärderingar.
Romantiseringen av patriarkala könsroller har också synts i sociala medier på senare tid. 
Det så kallade tradwife-fenomenet, där kvinnor tar till sig 1950-talets värderingar och rollen
som hemmafru, har varit en trend på Tiktok sedan pandemin.

Böckerna brändes
Maria Aronson har gjort en tydlig brytning med nyandligheten. I en Instagramvideo från 
slutet av året bränner hon en Ikea-kasse med böcker om livmodermedvetande, naturtro 
och måndyrkan.
- Jag kastade ut alla nyandliga ritualer och ceremonier ur mitt liv. Jag brände böckerna 
eftersom jag inte ville föra vidare en modifierad sanning.
Inom nyandligheten har alla sin egen sanning och alla sanningar är lika bra. I 
kristendomen finns Guds alltomfattande sanning", säger hon.
Den villkorslösa inställningen till tidigare trosuppfattningar har återspeglats i attityderna 
hos många nykonvertiter, enligt forskningskoordinatorn Jussi Sohlberg.
På sociala medier har till exempel vissa kritiserat kyrkan för att den tagit in yoga, 
mindfulness och tarotläsning i sin undervisning.
Många har också en stram attityd i samhälleliga värderingar. Maria Aronson har till 
exempel tagit ställning mot abort och transrättigheter på sitt Instagramkonto.

Nyandlighet, ortodox kristendom och väckelserörelser har mycket gemensamt
Många av dem som nyligen kommit till tro har hittat ett nytt andligt hem inom  
nykarismatiken, väckelserörelser och den ortodoxa kristendomen.
Enligt Jussi Sohlberg från enheten för forskning och utbildning inom kyrkan har dessa 
trender inom kristendomen mycket gemensamt med new age.
- Nyandlighet och nykarismatik har liknande egenskaper: man betonar inre andliga 
upplevelser, tar den övernaturliga världen på allvar och talar om andlig tillväxt, mirakel, 
tecken, profetior eller nådegåvor.

- Och ortodox kristendom har en lång tradition av kristen mystik, liturgi, ikoner och 
symbolik.
För Maria Aronson kom ortodoxin naturligt, eftersom hennes make Mihail Aronson växte 
upp i ett ortodoxt hem.
Även om Aronsons numera är kritiska till new age håller de fortfarande kontakt med 
vänner från dessa kretsar.
Aronsons säger dock att även om de nyandliga kretsarna i övrigt är öppna för olika 
trosuppfattningar, tenderar man att ha en avvisande inställning till kristendomen.
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