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Clas Svahn är en fascinerande, spännande och mycket produktiv författare. Han har verkligen 

gett sig i kast med att försöka utreda tillvarons mysterier. Han skrev sin första bok år 1989, 

”Domstensfallet - en svensk närkontakt 1958”
1
 tillsammans med Anders Liljegren. Sen dess 

har han skrivit en mängd böcker. Om Wikipedia har rätt verkar det vara 15 böcker totalt. En 

till är på väg ut nu, år 2013, ”Osannolikt - märkliga möten och fantastiska 

sammanträffanden”, som jag lagt på bevakning. I övrigt har jag läst nästan alla hans böcker
2
. 

Det verkar inte finnas ett mysterium som han inte försöker fördjupa sig i, även om han ännu 

så länge inte tagit upp de stora existentiella frågorna med exempelvis ”Vad är livets mening?” 

”Finns Gud?” och liknande. Men man kanske inte kan begära allt. Dessa frågor är dessutom 

svårforskade inom ramen för det paradigm som mäter och väger och observerar för att nå 

sanningen, det paradigm som Clas i huvudsak ansluter sig till i sin forskning. Förutom 

bokskrivandet hinner han också skriva artiklar i DN där han arbetar som journalist samt en 

intressant och i många stycken personlig blogg. Clas är dessutom ordförande i UFO-Sverige 

och även vice ordförande i Arkivet för UFO-forskning, AFU, i Norrköping. Han har i flera år 

anlitats som expert i media och i andra sammanhang när det gäller oidentifierade fenomen, 

både flygande och andra. 

  Jag imponeras av Clas noggrannhet och stora förmåga att söka och kritiskt, men på ett 

respektfullt sätt, granska fakta. Han är verkligen sinnebilden för den sanne, envise forskaren 

som aldrig verkar ge upp förrän han får fram Sanningen. Detta har förstärkts ytterligare nu när 

jag läst den senaste, reviderade och utökade versionen av boken om sekter och hemliga 

sällskap. Det är en bok som jag skulle önska att alla tog sig tid att läsa. I sista kapitlet där Clas 

diskuterar hur man kan hjälpa avhoppare och förebygga sektberoende, säger Conny Larsson, 

som själv under många år var fast i dels Sai Baba-sekten och dels i sekten som skapades 

omkring Maharishi Mahesh Yogi
3
 på Clas Svahns fråga om hur man kan skydda sig mot att 

bli indragen sekter och bli sektberoende: ”Information, information, information. Skolorna 

måste ge barnen filterglasögon så att de upptäcker vilka faror som finns.” Jag som själv kom 

i beröring med en sekt sommaren 1991
4
 håller fullständigt med. Det räcker inte med att man 

säger till ungdomarna ”Akta dig för Scientologerna”; de måste få möjlighet att också 

verkligen förstå varför, vilka infernaliska mekanismer man blir utsatt för. Det tog mig några 

månaders studier för att förstå vad jag själv upplevt och då hade jag ännu inte blivit 

                                                 
1
 http://www.ufo.se/fakta/artiklar/domstensfallet.shtml  

2
 Jag lägger litteraturlistan i slutet för den intresserade. 

3
 Detta beskriver Conny Larsson i de omskakande böckerna Bakom Clownens mask, 2005 och Beatles, 

Maharishi och jag, 2010. 
4
 Vilket jag berättar om i rapporten ”Mitt första möte med en manipulativ sekt – Om Iriadamant-Mic Mac-

rörelsen”, (2012) http://www.piahellertz.com/Gaialand.pdf.  
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”sektberoende”. Och då vill jag betona för alla som har föreställningar om vilka som kan bli 

”offer” för sekter – jag var högutbildad akademiker och forskarstuderande, jag var varken i en 

livskris eller i en existentiell kris och jag var då 50 år.  

Hemliga sällskap 

Clas inleder boken med att berätta om hemliga och ibland mäktiga sällskap som det både 

finns många myter omkring, men också sanna berättelser. I synnerhet idag hör vi ofta om 

Frimurarna, Illuminati, Skull and Bones, Bilderberggruppen, Tempelriddarna, Bohemian 

Grove (”Presidentens egen lekstuga”) och liknande. Vad är sant och vad är falskt? Många av 

världens mäktigaste ledare, politiker, företagsledare, bankirer m.fl. är medlemmar i någon 

eller några av dessa hemliga sällskap. Insynen är obefintlig eller minimal, även om det läckt 

en del under senare år. Clas har läst mängder med källor och intervjuat nyckelpersoner och 

förmedlar därmed en spännande, innehållsrik och faktaspäckad inblick.
5
 

Destruktiva sekter 

Det mest omfattande avsnittet i boken handlar om destruktiva sekter. Jag har läst massor om 

sekter sen min egen ”sektupplevelse” år 1991, men han har kapitel om sekter jag aldrig hört 

talas om och han har information om sekter som jag trodde jag visste ”allt” om, men som jag 

inte hört talas om tidigare. En av dessa detaljer som Clas tar upp i kapitlet om Knutbysekten 

var att Åsa Waldau kallades Jesu brud. Därför kan sekten ärligt säga att Åsa inte är Kristi 

brud.  

  Många av de sekter Clas redovisar är kända, bland andra Jehovas vittnen, 

Plymouthbröderna, Guds barn, Moonrörelsen, Scientologerna, Raëliska religionen, World 

light center, Pilgrimssekten (Sai Baba), Livets ord, Finlands förebedjare, Folkets tempel (Jim 

Jones), Davidianerna (David Koresh, Waco), Heavens Gate och många fler. Många har jag 

själv inte hört talas om tidigare. En av dem kallade sig FLDS, en Mormonsekt, som bland 

annat menade att ju fler fruar en man har, desto närmare himlen kommer han. Sektledaren till 

och med kastade ut unga män i tonåren från sekten till en otrygg och okänd yttre värld, för att 

tillgången till kvinnor skulle öka för de män som var kvar.  

 Berättelserna om vad som kan förekomma i dessa extrema sekter är ibland ohyggliga. 

Vissa sektledare verkar vara sadister. 

 Ett av de sista kapitlen handlar om Mayakalendern och 2012. Där har Clas Svahn 

verkligen rotat fram intressanta källor för information som tar kål på de myter vi fick leva 

med förra året.  

Domedagsprofeterna 

Ett avsnitt som var särskilt spännande var det som handlade om domedagsprofeterna. Jag är ju 

själv sen 35 år tillbaka mycket intresserad av den danske författaren, mystikern och 

intuitionsbegåvningen Martinus, som även han talar om ”domedagen”. Han menar att 

domedagen handlar om den period i mänsklighetens utveckling
6
 som innebär en 

”kulmination”, en intensifiering av den återvändande ”lidandeskarma” som mänskligheten 

”sått ut” under många inkarnationer, och som nu återvänder för att få oss att inse att vi 

behöver bygga ett nytt samhälle, en ny värld, byggd på nästakärlek, empati och omsorg om 

varandra. Men det är inte en Dag, utan en ganska utdragen period, som enligt Martinus 

började med första världskriget år 1914. Grundtanken är att ”allt vi sår ut kommer vi också att 

få skörda”, vilket Jesus undervisade om för 2000 år sedan, men som vi ännu inte förstått. Han 

menar att ingen behöver ”skörda” något man inte ”sått” ut och genom att ”så” kärlek nu får vi 

”skörda” kärlek i framtiden. Vi måste börja vända andra kinden till.   

                                                 
5
 Boken är på 474 sidor varav 22 sidor referenser till forskning, annan litteratur, artiklar och hans egna intervjuer. 

6
 Martinus kosmologi är bland annat en utvecklingslära som bygger på reinkarnationen och karmalagen. 
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 Denna kulmination kan visserligen komma att innebära krig, naturkatastrofer, 

bankkrascher och näras och käras olyckor, händelser som många domedagssekter ser som 

”tecken på Guds straff och den annalkande domedagen”, men som enligt Martinus är 

samhällsskeenden som vi ska lära oss hantera med kärlek och fredliga lösningar och inte med 

hot och våldslösningar.  

  Jag har i min bok ”’Världslärare’ eller ’Falsk profet’”
7
 analyserat Martinus kosmologi 

utifrån sektteorier för att undersöka om det finns sekteriska tendenser inom den verksamhet 

som bedrivs. Mitt svar var ”nej”, men risker finns om man inte är vaksam. 

 De domedagsprofeter som Clas Svahn berättar om och som jag hört talas om är bland 

andra Nostradamus, Jehovas vittnen och Anton Johansson. Men flera har jag aldrig hört talas 

om tidigare, exempelvis Orthonrörelsen med Richard Grave som ledare, Holger Nilsson i 

Vetlanda, Albert Porta, Jörgen Mikael Löv utanför Vara i Västergötland som väntar på Nibiru 

och många flera. Grupper gräver ner sig, bygger atomvapensäkra byggnader, flyttar ut till 

ödemarken eller hittar andra sätt att skydda sig i den yttersta tiden. De samlar på sig vapen, 

vatten och mat för att överleva under denna tid. Detta sker framförallt i USA där rädslan för 

Domedagen är stor och förstärks av pastorer, präster och falska profeter.  

Personlig utveckling 

Eftersom jag själv sen ett par decennier samarbetar med fil.dr. Lars-Eric Uneståhl och 

Skandinaviska Ledarhögskolan om kurser i Personlig utveckling genom Mental träning, så 

var kapitlet om ”Verklighetens center” extra intressant. En grupp på cirka 20 personer flyttade 

in i den norrländska byn Vuollerim. Annchristine Lundström som flyttat hem från USA till 

sin hemby samlade en grupp människor omkring sig som alla kom att engagera sig i 

aktiviteter som handlade om kurser i ledarutveckling, personlig utveckling, massage m.m. På 

34 sidor berättar Clas Svahn mycket ingående om gruppen och dess aktiviteter, om 

processerna i byn, om hur han försökte intervjua gruppdeltagare men ofta misslyckades eller 

fick förvirrande information av dem. Bybor berättade om hur de inlednings var glada för att 

det kom nyinflyttade unga entusiaster till byn, men att de mycket snart började uppleva 

destruktiva processer, rädsla och repressalier och hur flera medlemmar i gruppen mådde mer 

och mer dåligt. En ung kvinna tog till och med sitt liv. För några år sedan hade TV-

programmet Uppdrag granskning ett avslöjande reportage från byn.  

  Mina reflektioner var att området personlig utveckling verkligen kan utgöra ett 

riskområde för sekteristiska rörelser där makthungriga, egotrippade, psykopatiska, giriga 

personligheter har möjlighet att skapa grupper omkring sig. Jag har under bara den senaste 

månaden fått kännedom om två grupper i Sverige som sysslar med sekteristisk ”terapeutisk” 

verksamhet. Dels gäller det Gabriella Rastad som bygger upp en ganska skrämmande 

verksamhet på Öland. Jag citerar från Föreningen Rädda Individens, FRI.s, hemsida: 

”På Öland håller en kvinna på att bit för bit skapa och utöka ett maktcentrum, som i alla delar 

har destruktiva och manipulativa kännetecken. Gabriella Rastad har sedan länge gjort sig känd i 

olika massmedia som ”djurkommunikatör”, d.v.s. hon påstår sig kunna tala och förstå olika 

djurs språk och har kurser i kommunikation med djur.” 

Djurkommunikationen blir hennes sätt att locka medlemmar. Hon använder kraftfulla 

terapeutiska tekniker, exempelvis Frigörande andning för att ge sektmedlemmarna 

upplevelser av bland annat sexuella övergrepp, d.v.s. hon placerar falska minnen hos 

medlemmarna om att de blivit utsatta för övergrepp av nära och kära och får dem därmed att 

vända sig mot sin familj och stanna i sekten. Hennes hemsida avslöjar ingenting. En mamma 

                                                 
7
 Kapitlet finns också att läsa på http://www.piahellertz.com/Ar_Martinus_kosmologi_en_sekt.pdf  

http://www.piahellertz.com/Ar_Martinus_kosmologi_en_sekt.pdf
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vars dotter blivit indragen skriver just nu en bok om sekten.
8
 

 Den andra sekten som jag nyligen fått kännedom om samlas omkring terapeuten Jonas 

Gåde, känd från bland annat TV3s Grannfejden. Rörelsen kallas ”Terapisekten”. 
9
 Det finns 

mängder av kritiska inlägg på internet om hans framfart och påståenden.  

Människor mår dåligt 

Vi får dagligen höra om hur många människor mår dåligt. Arbetslöshet, kriser, existentiella 

grubblerier, klimathot, katastrofer, krigsrapporter med mera gör människor oroliga och rädda. 

Självmordsförsöken bland unga kvinnor har ökat dramatiskt och det är allt fler som vårdas på 

sjukhus för depression eller ångest, visar Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport. Enligt en 

OECD-rapport lider många barn och unga av psykisk ohälsa, i synnerhet de som 

varken studerar eller arbetar. Statistik från SCB visar att unga tjejer mår allt sämre. Kvinnor 

oroar sig mer än män och drabbas oftare av ångest. Det är bäddat för ”frälsare” som lovar 

guld och gröna skogar om man bara ansluter sig till ”kyrkan”, ”rörelsen”, ”gruppen” eller vad 

det kan vara. Karismatiska män och kvinnor som har förmåga att locka till sig människor och 

som dessutom med hjälp av ”Mind control” gör människorna sektberoende.  

 Vad är Mind control? Clas Svahn tar inte upp det speciellt men flera forskare har 

beskrivit fenomenet på olika sätt. Det handlar bland annat om informationskontroll, d.v.s. att 

sekten bestämmer vad man får läsa, titta på, vem man får tala med m.m., tankekontroll som 

bland annat innebär att sekten har olika tekniker för att begränsa, hämma och styra tänkandet, 

samt känslokontroll, vilket betyder att sekten har knep för att påverka känslorna. En 

avhoppare som Clas Svahn berättar om beskriver detta:  

”Blev vi tillsagda att vi var glada så var vi det. Tyckte ledaren att vi var ledsna så var vi det. Det 

gjorde att man gick omkring med ett mellanutseende för att snabbt kunna anpassa sig till vad 

ledaren sa.” 

En annan sektavhoppare som Clas intervjuat berättar vad det är som gör att en person kan 

fångas av en sektledare: 

”Ledaren är expert på att se vilken som är din sårbara punkt och expert på att se, utan att du 

säger det, vad du vill med ditt liv. Så formulerar de det och fångar in en på kroppen.”  

Man får känna sig utvald. Det kallas för ”lovebombing”. Conny Larsson berättar om sitt första 

möte med Sai Baba, som då sa: ”Å, du har kommit nu!” Conny har senare förstått att vad han 

och andra får när de möter sektledare är ”bekräftelse”. Conny säger: ”Han gjorde mig 

betydelsefull”. Jag minns att jag också blev betydelsefull den där sommaren med 

”indiansekten” Iriadamant - Mic Mac. Jag fick göra något viktigt för gruppen. 

 Ytterligare en ingrediens i Mind control är fysisk kontroll. Den leder till att man ofta 

bosätter sig tillsammans, i kollektiv eller i byar och bostadsområden, att man gör saker 

tillsammans, arbetar, studerar, säljer saker, har gemensamma företag och liknande samt 

förbjuder kontakt med andra människor, de ”orena”.  

Läs boken! 

Jag skulle önska att denna bok kunde användas av lärare, ungdomsledare, socialarbetare, 

fältarbetare, poliser och andra som möter barn, ungdomar och vuxna som har eller har haft 

kontakt med sekter, människor som vill hoppa av eller som har hoppat av. Min erfarenhet är 

                                                 
8
 Se exempelvis http://www.tv3.se/sanning-konsekvens/unik-djurpratare-eller-manipulativ-sektledare och 

http://www.daddys-sverige.com/4/post/2012/01/gabriella-rastad-sektledare-djurpratare-och-kvinnan-bakom-

flera-falskanklagade-pstdda-pedofiler.html.  
9
 Se http://www.faktum.se/2012/05/terapisekten/. Se avslöjande information på 

http://faktoider.blogspot.se/2012/05/jonas-gade-comunicera.html.  

http://www.tv3.se/sanning-konsekvens/unik-djurpratare-eller-manipulativ-sektledare
http://www.daddys-sverige.com/4/post/2012/01/gabriella-rastad-sektledare-djurpratare-och-kvinnan-bakom-flera-falskanklagade-pstdda-pedofiler.html
http://www.daddys-sverige.com/4/post/2012/01/gabriella-rastad-sektledare-djurpratare-och-kvinnan-bakom-flera-falskanklagade-pstdda-pedofiler.html
http://www.faktum.se/2012/05/terapisekten/
http://faktoider.blogspot.se/2012/05/jonas-gade-comunicera.html
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att människor som behöver hjälp efter avhopp ofta överges och därmed blir svikna av 

professionella på grund av deras brist på kunskaper. De professionella förstår inte de enormt 

starka krafter som Mind control och sektberoende handlar om, att hjälpsökande verkligen 

behöver stöd och hjälp. Det händer till och med att omedvetna socialarbetare placerar utsatta 

barn i sektfamiljer och därmed utsätter dem för ändå värre utsatthet. Barn i sekter är ett 

speciellt kapitel som Clas inte tar upp, men som forskaren Charlotte Essén redovisar i sin bok 

”Sektbarn – Ett reportage om de utvalda för paradiset”.  

  Clas Svahn menar till och med att de metoder som har använts många gånger för att 

rädda sektberoende från livslång ödeläggelse kan vara kidnappning och ”avprogrammering”, 

metoder som visat sig fungera för många. Avprogrammering låter drastiskt men det handlar 

om att informera den sektberoende om bristerna i sektens världsbild, om sanningar om 

sektledaren, exempelvis om kriminell verksamhet, om sektens reviderade bibelversioner, om 

alternativa världsbilder och liknande. Ofta sås då tvivel i sektmedlemmen och kan börja 

öppna sig för dialog. Även om det händer att de sektberoende flytt tillbaka till sekten. Vissa 

studier har dock funnit att om sektberoende vistas borta från sekten några veckor och får 

möjlighet att ta del av en annan verklighet och andra perspektiv, så är chansen stor att de 

väljer att hoppa av, förutsatt att man får hjälp och stöd och att det finns ett nätverk även 

utanför sekten. 

 För många år sedan lyssnade jag på ett föredrag om hur de män som gör kvinnor 

beroende av sig och som sen misshandlar och våldför sig på dem. De faktorer som styrde 

processen var mycket lika de processer som beskrivs som Mind control i sekter. Sektledare 

och män som utövar våld mot sina kvinnor verkar fungera på ett likartat sätt. Som 

socialarbetare (jag har arbetat som socionom ett tiotal år) förstod vi inte varför kvinnorna inte 

lämnade männen. Lika lite förstår vi idag varför människor ”går med i” sekter och varför de 

inte lämnar dem. Vi behöver kunskaper och erfarenheter för att förstå dessa mekanismer så vi 

inte skapar värre problem för utsatta människor. Clas Svahns bok är en rik källa till förståelse.  

 

 

         
Några av Clas Svahns böcker 
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