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Earth needs a place where men can live freely from all national rivalries, social 

conventions, self-contradictory moralities and contending religion; a place where 

human beings, freed from all slavery to the past, can devote themselves wholly 

to the discovery and practice of the Divine Consciousness that is seeking to 

manifest. Auroville wants to be that place and offers itself to all who aspire to 

live the Truth of tomorrow.  

- The Mother  
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Sammendrag 
 
Hva får mennesker fra Vesten til å flytte til et spirituelt fellesskap i det sørlige India? Hva 

søker de der? Og enda viktigere, hva finner de? Denne oppgaven er basert på mitt feltarbeid 

gjort i det spirituelle, internasjonale og intensjonelle fellesskapet Auroville i Tamil Nadu, sør i 

India. Da Auroville ble grunnlagt i 1968, var visjonen av byen skulle være en “universal town 

where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony 

above all creeds, all politics and all nationalities” (The Mother 1977: 23). Aurovilles filosofi er 

fundert på den indiske filosofen og forfatteren Sri Aurobindo (1872-1959) som hevdet at 

mennesket i løpet av kort tid ville nå sitt fulle potensial – i form av materiell eller fysisk 

evolusjon – og at tiden nå var kommet for å realisere menneskets virkelige potensial, som en 

del av en større kosmisk enhet. Mira Alfassa, en fransk kvinne som medlemmene kun referer 

til som the Mother, tok på seg oppgaven med å planlegge manifestasjonen av byen hvor 

mennesket kunne konsentrere seg om å realisere dette potensialet. Aurovilles domineres av 

denne spirituelle diskursen som oppfordrer aurovillianere til å søke og realisere sitt innerste 

selv, assosiert med det hellige, rene, opprinnelige og autentiske.  Sri Aurobindo fremholdt at 

den eneste måten denne realiseringen kunne skje, var hvis individet – gjennom egen erfaring 

– lærte seg å skille sine falske, ”ego-dominerte tendenser” handlinger fra adferd som var i 

tråd med deres innerste, autentiske selv.  Jeg hevder at denne tankegangen skapte en sterk 

resonans blant mine vestlige informanters antagelser om verden, fordi den belages på 

individets evne og vilje til endring – som i stor grad korresponderer med selvets refleksive 

prosjekt i (sen)modernitet; behovet for å bli det man egentlig er (Bauman 2000; Giddens 

1991; Helaas 2005). I denne oppgaven viser jeg hvordan vestlige aurovillianere, gjennom 

aktiviteter som ”arbeid med egoet”, kultivering av kroppen, mental ”avlæring”, karmayoga 

og konsentrasjon, kontinuerlig søker å autentifisere seg sitt eget selv. Jeg befatter meg også 

med hvordan denne ”autentifiseringsprosessen” påvirker sosiale relasjoner og hvordan den 

former deres opplevelse av sted og tilhørighet.  
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Kapittel 1 – Introduksjon 
 

”Religion som forteller deg hva du skal tro på og hvordan du skal leve ditt liv har gått ut på 

dato” sier Kate til meg en varm sommerkveld da vi sitter på verandaen hennes, drikker 

grønn te og snakker om livet i Auroville mens nok en bekmørk tropisk natt nærmer seg. Kate 

kommer opprinnelig fra Australia og har bodd i Auroville i litt over 6 år. Hun bor fortsatt i 

bambushytta hun flyttet inn i for 4 år siden og har ingen planer om å reise tilbake til 

Australia. Kate er aurovillianer og har kommet til Auroville for å realisere seg selv. Hun har, 

som mange andre aurovillianere, valgt bort karriere, venner, økonomisk sikkerhet og kjente 

omgivelser for å finne ny mening i livet og for å realisere sitt fulle menneskelige potensial. 

”Vi har blitt blaserte og bortskjemte i vårt materialistisk orienterte samfunn, vi har mistet oss 

selv i alle våre ting og våre pliktoppfyllende gjøremål. Jeg syns ikke mitt suksessfulle liv 

egentlig gav noen mening lenger. Her har jeg ikke den følelsen ” svarer Kate da jeg spør 

henne hva hun mener var galt med slik hun levde i Australia og hvorfor hun hadde flyttet til 

Auroville. Kates beskrivelse av meningsløsheten hun følte før hun flyttet til Auroville viser 

tendensen mange av mine informanter uttrykte i sine historier om hvorfor de hadde flyttet 

til Auroville. Kate hevdet selv at Auroville hadde gitt henne en helt ny retning i livet og 

bidratt til at hun hadde lært seg selv bedre å kjenne. Hun avslutter med å fortelle meg ”Det 

er det Auroville gjør med deg… og hvis du blir her lenge nok vil erfare det du også”. Denne 

oppgaven handler om hva mennesker som Kate; mennesker som søker etter et ”noe mer” i 

et spirituelt fellesskap i Auroville, India. Temaet for denne oppgaven omhandler hvordan 

alternativ spiritualitet nyttes som en måte å skape mening, og på hvilke ulike måter dette gir 

seg utrykk i individuelle liv. Hvorfor flytter vestlige mennesker til Auroville? Hva finner de der 

som ikke de hadde fra før? Hvordan erfares og artikuleres deres søken etter det autentiske? 

Og hvilke konsekvenser har dette for samhandling og forestillinger, og det kollektive 

samværet? Oppgavens formål er å bidra til å belyse hvorfor alternativ spiritualitet – slik det 

hevdes - er et stadig mer fremtredende trekk ved moderne samfunn (Taylor 1991; Helaas og 

Woodhead 2005; Sutcliffe og Bowman 2000).  

 

Innledning og kontekst 

Når etablerte institusjoner og tilsynelatende overordnede former for kunnskapsproduksjon 

mister evnen til å produsere ”sannheten” og vakler i sin rolle som meningsbærende autoritet 
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settes individet i en situasjon til å velge friere hva som er meningsfylt for han eller henne. 

Religionshistorikeren Helaas hevder denne relativiseringsprosessen som kopler sannhet og 

mening til hva som er sant eller meningsfylt for det enkelte individ er et stadig mer 

fremtredende trekk ved mange vestlige moderne samfunn (Helaas 2005: 4)1. Det hersker 

bred enighet om at denne situasjonen har fremkommet som et resultat av modernitetens 

differensieringsmekanismer, slik etableringen av skillelinjer mellom det private og det 

offentlige, hjem og arbeid, nasjonale og etniske identiteter, ble artikulert (Helaas et al. 2005, 

1998; Giddens 1991). Modernitetens differensierende mekanismer medførte en separasjon 

mellom Gud og mennesket, mellom Gud og natur, og mellom det hellige og det sekulære. 

Troen på Gud ”forsvant” til fordel for opplysningstidens rasjonalismefokus der verden ble 

forklart via universelle vitenskaplige lover uten såkalt irrasjonell tro på hellige substanser 

eller guddommelig eksistens. Også kjent under Max Webers begrep som”the 

disenchantment of the world”(Weber 1946). Da disse nye vitenskapelige sannhetene om 

verden vokste frem hadde de en sterkt inngripende kraft på individets sosiale liv og 

virkelighet. Ikke bare underminerte moderne institusjoner tradisjonelle kunnskapssystem 

ved å fastlegge nye grenser og klassifiseringer av verden i en vitenskapelig orden, men de 

medførte reformuleringer av forholdet mellom selv og samfunn, individ og kollektiv. Ulike 

desintegrerende mekanismer førte individet inn i en paradigmatisk separasjon fra tidligere 

”sikre” sannheter.  Den ontologiske usikkerhet som fulgte modernitetens fragmentering 

kunne føre individet inn i en eksistensiell isolasjon (Giddens 1991), tilsynelatende adskilt fra 

meningproduserende faktorer i den eksterne verden. Denne separasjonsprosessen medførte 

en fremmedgjøring av mennesket i den senmoderne epoke, som ga seg utrykk i at individet 

ble tvunget til å reflektere dypere over sin egen status, posisjonering og selvidentitet vis-à-

vis sine omgivelser. Sosiologen Giddens hevder denne prosessen har bidratt til å generere 

noe som har forandret både daglig sosial praksis og individuelle aktiviteter, nemlig selvets 

refleksive prosjekt2(Giddens 1991). Giddens hevder dette prosjektet bidrar til å øke 

individets valgfrihet i forhold hvordan han/hun lever sitt liv (livsstil) og utvider individets 

                                                
1 Helaas’ og Woodheads hovedargument i boken The Spiritual Revolution (2005)er at alternativ spiritualitet, 
som er strekt involvert i ”dype” og personlige erfaringer, stadig vinner territorium fra religion som krever 
konformitet til høyere sannheter, og at dette kan forklares ved at ved at alternativ spiritualitet fordrer 
kultiveringen av unike subjektive liv.  
2
 Senmodernitetens refleksivitet skilles fra den generelle refleksive observasjon av aktiviteter og tanker som 

ligger opprinnelig nedfelt i menneskets natur.  
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mulighet til selv å definere seg selv (Giddens 1991: 20). Selvets refleksive prosjekt 

inkorporerer flertallige kontekstuelle hendelser og former for mediert erfaring, hvor en rute 

må velges ut. I tilfeller hvor det ikke eksisterer noen autoritet, må individet finne sin egen vei 

eller hva som gir mening for en selv. Produksjon av mening nedfelles alltid i individets 

subjektive erfaring, men denne typen valgfrihet kan generere både følelser av enten 

hjelpeløshet eller frihet (Giddens 1991: 201). Et vanlig resultat av denne prosessen er at 

individet søker å bli det han/hun ”egentlig” er, noe som innebærer en refleksiv revurdering 

av selvet i forhold til oppfatninger omkring verdier, livsstil, relasjoner, tilhørighet, 

sammenheng mellom sted og tid, natur og kultur, og ikke minst selvidentitet. Paul Helaas, 

som har skrevet om denne endringen i europeiske samfunn beskriver det som et skifte fra 

”livet-som” (tydelige roller som for eksempel lydig datter, pliktoppfyllende ektemann eller 

dyktig arbeidstaker) til et ”subjektivt-liv” som er sterkere tilknyttet og i større grad belages 

på, individets subjektive erfaring og kunnskap. (Helaas et al. 2005: 3). Man skal leve et 

subjektivt-liv som seg selv, ikke leve gjennom ”livet-som” en status. Denne tankegangen 

samsvarer i stor grad med en utbredt større kulturell strømning i mange vestlige samfunn, 

betegnet av filosofen Charles Taylor som ’the subjective turn in modern culture’ (Taylor 1991: 

26).  Dette skifte forsterker individets integritet i produksjonen av mening via introspektive 

undersøkelser hvor alle har rett til å forme sitt liv på sin egen idiosynkratiske måte. Taylor 

hevder at ”we come to think of ourselves as beings with inner depths…the source we have to 

connect to is deep within us” (Taylor 1991: 26). Altså ligger det noe under overflaten som har 

potensial til å realiseres, noe jeg vil vise kommer tydelig frem i mine informanters ideer og 

erfaringer. Sosiologen Zygmunt Bauman mener at behovet for å bli det man er utgjør det 

mest gjennomgripende trekket ved moderne samfunn (Bauman 2000: 32). Denne 

forestillingen bringer frem krav om, og behov for, det vi kjenner som selvaktualisering eller 

selvutvikling som helt sentrale elementer i individets meningsproduksjon. Et område som på 

mange måter møter disse kravene er New Age, eller alternativ spiritualitet som det ofte 

kalles i dag.  Alternativ spiritualitet innebefatter et enormt spenn av aktiviteter og filosofi, 

men kan beskrives – helt generelt som en søken etter å realisere det menneskelige 

potensial3 gjennom psykologisk selvutvikling og/eller spirituell selvaktualisering, og et ønske 

                                                
3
 Bevegelsen assosiert eksplisitt med denne ideen heter Human Potential Movement (HMP) og var en av de 

viktigste og mest innflytelsesrike motkultur-bevegelsene på 1960- og 1970-tallet. HMP var en prinsipiell og 
eksperimentell motstand mot datidens psykologi og organiserte religion.  
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om å forandre verden slik den er i dag (Helaas 1996; Hanegraaff 1995).  Alternativ 

spiritualitet er på mange måter en teoretisk motsats til modernitetens fragmentering, i den 

forstand at den gjenforener selvet med det hellige, Gud og mennesket, samtidig som den 

nærer individets unike subjektivitet. Helaas viser til et estimat som hevder at mer enn 10 % 

av den vestlige befolkning nå snakker om ’å leve et autentisk liv’ (Helaas, Martin og Morris 

1998: 3). Han hevder også at de som prioriterer eller velger subjektivt-liv vil være tilbøyelige 

til å søke til alternativ spiritualitet for kultivering av sine unike subjekt-liv (Helaas et al. 2005: 

78), noe vi kan se konsekvensene av i Auroville. Alternativ spiritualitet tar utgangspunkt i, 

eller baserer seg på, individet og gis gyldighet via individets personlige erfaring. Den 

moderne (og vestlige) søker Helaas skriver om i boken The Spiritual Revolution (2005) er av 

typen som velger, blander eller utveksler forskjellige religiøse, spirituelle og sekulære 

perspektiv, typer filosofi og ulike aktiviteter; en slags spirituell bricoleur som handler fra et 

eklektisk ”spirituelt supermarked”4. Det finnes imidlertid andre typer søkere som leter etter 

en mer radikal forandring.  Denne oppgaven handler om slike ”radikale” søkere; mennesker 

– fra vestlige samfunn – som velger å bli mer fully-fledged new-agers, eller ”spirituell på 

heltid”. Denne oppgaven handler om mennesker som søker etter sitt autentiske selv og etter 

en dypere mening med livet i et spirituelt fellesskap på sørøstkysten av India.  De har alle 

tatt valget om å forlate Vesten til fordel for India og, enda viktigere, de har valgt å bli boende 

der. I mine informanters egne fortellinger om sine liv i Auroville kommer det frem at selv om 

ikke alltid ting går eller er som det skal, så er Auroville stedet hvor de virkelig har muligheten 

til å bli det de egentlig er og gjøre det de egentlig er ment å gjøre.  Deres arbeid med, lengsel 

etter og engasjement for det autentiske, opprinnelige, genuine og ekte handler på den ene 

siden om det å finne det indre, rene, ubesudlede selvet. På den andre siden handler det om 

å forsøke å skape en annen type samfunn enn det de kommer fra. De ønsker seg et mindre 

overfladisk, kommersielt, pengestyrt, strukturerende samfunn med klare mål og visjoner 

som utrykker og bidrar til individenes autentiske selv. Helaas etterlyser i boken New Age 

Movement (1996) (i) feltarbeid basert forståelse for New Age aktiviteter, filosofi og praksis 

som går utover overfladiske beskrivelser og inn kompleksiteten bak verdier, tro og 

hverdagsliv, og (ii) teoretisering av, og innsikt i, sammenhengen mellom New Age og 

modernitet/senmodernitet (Helaas 1996: 4-5). Jeg har forsøkt å inkorporere disse to 

                                                
4 Kalles også consumer new age. 
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elementene i oppgaven, med hovedvekt på det første punktet. Studier av alternativ 

spiritualitet er et ikke ubetydelig objekt for studier som befatter seg med undersøkelse av 

kulturelle verdier, antagelser og utfordringer, spesielt i sammenheng med kulturell endring 

(Helaas 1996: 4). Det kan implisitt fortelle oss noe om mainstream samfunnet (og Vesten 

generelt) – som alternativ spiritualitet blir ansett som et alternativ til, og det kan eksplisitt 

fortelle noe om menneskets væren-i-verden og hva som genererer produksjon av det 

meningsfylte. Min motivasjon for å studere vestlige aurovillianeres søken etter det 

autentiske grunner hovedsakelig i to ting; min interesse og fasinasjon for India og for 

alternativ spiritualitet – og Auroville som en unik mulighet til å kombinere disse. Den faglige 

motivasjonen er fundert i at New Age “epitomizes the central features of modernity” (Helaas 

1996: 4). 

 

Strukturering av oppgaven  

Videre i kapittel 1 gir presenterer jeg feltet og Aurovilles filosofiske grunnideer og hvordan 

og hvorfor byen ble etablert. Deretter gjør jeg en kontekstualisering av Auroville i forhold til 

New Age, oppgavens teoretiske perspektiver og metode. Kapittel 2 søker på ulike måter å 

elaborere ideen om det autentiske selvet. Først presenterer jeg fire av mine informanters 

historier om hvordan de kom til Auroville og den narrative kontruksjonen av selvidentitet. 

Deretter undersøker jeg tre dominante ideer – som jeg forstår som ulike 

autentifiseringprosesser; (i) integral yoga og mental avlæring, (ii) arbeid med egoet som 

endring i menneskets psykologiske adferdsmønster og (iii) ideen om den autentiske kroppen, 

og kroppen som symbol og arena for meningsproduksjon. I kapittel 3 fokuserer på 

aurovillianeres konseptualisering av menneskets selv og det hellige. Jeg viser hvordan ideer 

om the Divine nedfelles i landskap, symboler og praksis, samt sammenhenger mellom mine 

vestlige informanters syn på Auroville som et hellig sted og ideen om India som verdens 

guru. I kapittel 4 viser diskuteres (i) den symbolske konstruksjonen av the Auroville 

Community, (ii) praktisering av idealer og (iii) implikasjoner av samsvar og motstridigheter 

mellom idealer og praksis, spesielt med fokus på relasjonen mellom westerners og locals.  
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Presentasjon av feltet 

Langs den solrike Coromandelkysten i det sørøstlige India ligger byen Auroville hvor jeg 

gjorde mitt feltarbeid til denne oppgaven våren 2008. Auroville ligger i delstaten Tamil Nadu, 

tamilenes land, omtrent 40 mil sør for storbyen Chennai, og er et av verdens største og mest 

kjente spirituelle fellesskap. Auroville ble grunnlagt den 28. februar 1968 midt ute på et øde, 

lavtliggende ørkenlignende platå like nord for den tidligere franske kolonibyen Pondicherry.  

Det skulle være en ny begynnelse, a new centre of living, åpent for alle som aspirerte for en 

bedre fremtid. Mennesker fra 124 nasjoner og fra alle de indiske delstatene deltok på 

grunnleggelsesseremonien i 1968 og entusiasmen var stor. Med finansiell og politisk støtte 

fra den indiske regjering skulle man bygge en by slik man aldri hadde gjort før.  

 

Auroville is meant to hasten the advent of the supramental Reality upon Earth. The 

help of all those men who find that the world is not as it ought to be welcome. Each 

one must know if he wants to associate with the old world ready for death, or to 

work for a new and better world preparing to be born (The Mother 1977: 27)  

 

Auroville er opprinnelig beregnet til 50 000 mennesker. Selv om det i dag bare bor litt over 

2000 mennesker i byen – og hovedandelen av byggingen faktisk gjenstår – har innbyggerne 

allikevel sterk tro på at Aurovilles visjon i fremtiden vil realiseres5. 

Aurovilles befolkning kalles aurovillianere eller nykommere; aurovillianere er de som har 

gjennomgått de formelle krav som kreves for å få fullverdig medlemskap og medfølgende 

rettigheter og plikter. De som ønsker å bli aurovillianere må gjennom en prøvetid på 2 år før 

de kan tas opp som fullverdige medlemmer. Under denne perioden kalles de for 

nykommere. Aurovillianere representerer til sammen 46 ulike nasjonaliteter, hvorav om lag 

2/3 er av indisk opprinnelse og de resterende 1/3 er vestlige, det vil si med bakgrunn fra 

Europa og Nord-Amerika. I tillegg utgjør andre asiater, som russere og japanere, et mindre 

antall. Noen aurovillianere bor i separate eneboliger, men de aller fleste er tilknyttet små 

eller større bofellesskap, eller communities spredt rundt på byens 20km2. Bofelleskapene 

har navn som Aspiration, Disiplin Farm, New Creation, La Petite Ferme, Reve, Certitude, og er 

ment å representere bofellesskapets aktiviteter.  Auroville er et internasjonalt, intensjonelt, 

spirituelt og eksperimentelt felleskap som beskrives av aurovillianerne selv som et 
                                                
5
 Auroville er naturligvis bygget ut med hus, skoler osv. Den ”manglende” fysiske utviklingen av byen referer til 

hvordan byen ikke er bygget med henhold til The Master Plan og the Galaxy Concept som jeg beskriver 
nedenfor.   
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menneskelig mikrokosmos med en utalt visjon om en bedre verden. ”Praktisering” av et 

autentisk liv gjennomsyrer de fleste aurovillianeres hverdag, og selv står de meget fritt til å 

aktualisere eller utforme det autentiske i praksis. Aurovillianeres forestilling om det 

autentiske kan -i enkle termer- beskrives som at bak det sosialiserte mennesket finnes det et 

opprinnelig, rent og tidløst selv. Dette indre selvet er en integrert del av en hellig enhet eller 

kosmisk verdensalt som knytter hele universet, og alt i det sammen på et ikke-materielt 

plan. Det offisielle imperativet bak aurovillianeres aktiviteter ligger i Aurovilles grunntanke 

som handler om å integrere den spirituelle og den fysiske dimensjon som frem til nå har blitt 

ansett som adskilte sfærer i den menneskelige evolusjon. Oversatt i antropologiske begrep 

innebærer aurovillianeres forestilling om det autentiske liv en sammensmelting av det 

hellige og det profane. Deres visjon innebærer en oppløsning av denne dikotomien som 

ifølge flere samfunnsvitenskaplige forskere er universell og absolutt (Eliade 1969; Durkheim 

2002 [1912]). Aurovillianere tenker seg at integrasjon mellom det hellige og det profane vil 

finne sted når mennesket omarbeider sine antatt begrensende tankemønstre og 

ufullstendige modeller av virkeligheten, og lærer seg å se og erfare verden som et 

sammenhengende spirituelt hele de selv er en del av. Denne endringsprosessen refereres til 

som the transformation of consciousness: en form for mental avlæring (dekondisjonalisering) 

hvor individet aktivt og målrettet bryter ned sine kulturelt konstruerte tanke- og 

reaksjonsmønstre som stopper dem fra å utvikle sitt virkelige potensial som spirituelle 

mennesker. Transformasjon av bevisstheten skal på denne måten også (gjen)opprette 

forbindelsen mellom mennesket og Gud, skaperverk og skaper. Når denne forbindelsen er 

frembrakt vil mennesket ikke bare lært den virkelige betydningen av sosialitet; human unity 

through diversity. Human unity er Aurovilles viktigste ideal og det aurovillianere tenker seg 

som et dekondisjonalisert samfunn; et egalitært og harmonisk sosialt felleskap basert på 

samhørighet uavhengig av kulturell, sosial, etnisk, nasjonal, politisk eller religiøs bakgrunn. 

Generelt anser aurovillianere eksisterende samfunn som negativt kondisjonerte, det vil si 

uvitende og ureflekterte om sine egne modus operandi. Ifølge Aurovilles filosofi vil 

aurovillianere gjennom å realisere human unity ikke bare bidra til bedre forhold i sitt eget 

samfunn, men de vil også ha bidratt til å fremskynde menneskehetens neste skritt i 

evolusjonen; the integration of spirit in matter. Et viktig element ved hele denne prosessen, 

fra individets dekondisjonalisering til integrasjonen av ånd i materie, er at den kun vil skje 
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dersom den foregår i takt og overensstemmelse med den rent fysiske virkeligheten. Det er 

opp til dem å klargjøre eller perfeksjonere det fysiske – seg selv inkludert – slik at ”spirit will 

drag matter along” og en ny integrert virkelighet vil utfolde seg. Mange aurovillianere er 

derfor engasjert i den faktiske fysiske utformingen av byen og det praktiske arbeidet som 

gjøres for å bringe materien til perfeksjon. Auroville har sitt navn fra de franske ordene 

aurora (morgengry) og ville (by) og er ment å gjenspeile byens visjon om en ny og bedre 

fremtid som the City of Dawn. Denne visjonen skal, i følge Aurovilles Master Plan6, også 

utrykkes i byens arkitektoniske utforming som er ment å gjenspeile en galakseform. 

The Galaxy Concept , designet av arkitekten Roger Anger, deler byen inn i fire forskjellige 

soner hvor hver sone representerer en av menneskets viktigste aktiviteter.  

(modell av The Galaxy Concept) 

 

Den internasjonale sonen skal representere byens kulturelle diversitet og samarbeid, den 

industrielle sonen for arbeid, produksjon og vedlikehold, den kulturelle sonen for kreativitet, 

utdanning og velferd og i bostedssonen hvor innbyggerne bor. De fire sonenes utvidelse fra 

senterområdet kan beskrives som en åpen spiralbevegelse og er ment å symbolisere 

                                                
6 The Auroville Masterplan er en detaljert plan om utformingen av Auroville arkitektur og større byplanlegging.    



9 

 

Aurovilles aspirasjon for utvikling og progresjon.  Den fysiske utformingen av de fire sonene 

er fortsatt i startfasen og ikke synlig når man beveger seg rundt i byen. Det som imidlertid 

skiller seg markant ut er sentrumsområdet. Dette feltet har vært under konstruksjon siden 

1968 og er i dag nesten ferdigstilt og består av en stor park, kalt Peace, som rommer 

Auroville tre viktigste symboler. For det første finnes der det rundet tempelet Matrimandir, 

beskrevet som the soul of Auroville.  For det andre finner man et enormt banyantree. Dette 

treet var det eneste som fantes i området den gang Auroville ble grunnlagt. Det er av stor 

symbolsk betydning og utgjør i dag byens geografiske midtpunkt. Til slutt er det amfiteateret 

som var scenen for grunnleggelsesseremonien i 1968 og hvor som hvert år er åsted for 

feiring og revitalisering av denne seremonien. I sentrumsområdet rundt Matrimandir ligger 

flere av Aurovilles viktigste bygninger. Der finner man Aurovilles administrasjonssenter, 

Town Hall, den store nybygde konsertscenen Baharat Nivas, Aurovilles informasjons- og 

besøkssenter, Visitors Center som tar imot de fleste av Aurovilles 10 000 årlige dagsturister. 

Innenfor sentrumsområdet finner man også forsknings- og undervisningskomplekset Savitri 

Bhavan, SAIIER (Sri Aurobindo International Institute of Education and Research) og the 

University of Human Unity.  Sentrumsområdet og de fire sonene er omkranset av the Green 

Belt, et område bestående av opparbeidet skog og jordbruksområder og noen få 

communities som er direkte involvert i the green work som reforestation og økologisk 

jordbruk.  Aurovillianeres aktiviteter og arbeid er svært varierte, men de aller fleste arbeider 

i Auroville. Det som uansett forventes er at de gjør sitt arbeid som karmayoga, det vil si å 

forsøke å nå perfeksjon gjennom arbeidet de gjør. Normativt sett ser aurovillianere gjerne at 

alt liv er yoga, som jeg oppfatter som synonymt med klassifisering av praksis og holdning 

som autentisk.   

 

I Aurovilles umiddelbare omkrets finner man også tre store tamilske landsbyer med til 

sammen 40 000 innbyggere, hvorav 6000 er sysselsatt av Auroville på daglig basis. 

Innbyggerne i de tamilske landsbyene er hovedsakelig fra lavkastene gounder eller vanniar 

eller såkalte kasteløse harijans7 og har siden 1980-tallet blitt definert av indiske 

styringsmakter som ”backward and in need of development”.  De fleste arbeider i dag som 

bønder, fiskere eller ufaglærte/faglærte arbeidere i Auroville. Bedre lønn og god tilgang til 

                                                
7 Harijans er et betegnelse på kasteløse dalits etablert av Mahatma Gandhi som betyr barn av Gud.  
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helsetjenester i Auroville har i løpet av de siste tiårene medført en betydelig forbedring i 

levestandard og økonomi, selv om den tamilske lokalbefolkningen fortsatt blir betegnet som 

fattige. Landsbyene Kottakarai og Edayanchavadi ligger rett utenfor Auroville, og 

Kuilapalayam er lokalisert innenfor bygrensen langs the main road, hovedveien inn til 

Auroville. Langs denne veien finnes mange små butikker, restauranter og kafeer hvor man 

får kjøpt alt fra mobiltelefoner, bensin og klær til ferske grønnsaker, levende høner og lokale 

risretter som idli og dosa.  I og rundt Kuliapalayam ligger fire hinduistiske templer med 

karakteristiske fargesprakende ikonbilder av guder og gudinner som Kali, Durga og Ganesh, 

omgitt av friske blomster og røkelser som tamilene bruker i sin bønn, puja.  Til tross for at 

aurovillianere selv referer til Auroville som en by minner det visuelle ”bybildet” mer om en 

sørindisk landsby med sine små butikker, templer og kuer i gatene.  De umiddelbare 

forskjellene er imidlertid antallet vestlige som kjører rundt på motorsykler i gatene, noen 

futuristiske bygninger, og tempelet Matrimandir. Etter nærmere undersøkelse vil man 

etterhvert oppdage at de fleste ting har sin egen vri i Auroville. Ved den tamilske landsbyen 

Kuliapalayam ligger for eksempel kontorene til The Financial Service. Fordi aurovillianere 

prinsipielt er motstandere av pengebaserte transaksjoner har de laget en slags 

overgangsordning som går ut på at man setter inn penger på en konto og skriver av fra 

denne kontoen når de handler i Auroville driftede butikker og spisesteder som 

kolonialbutikken Pour Tous, og Aurovilles hovedbakeri French Bakery.8 Ved Kuliapalayam 

ligger det også en medisinsk klinikk og tannlegekontor, et postkontor og Auroville har også 

fire store fritidssentre for barn og unge med sportsarenaer og svømmebasseng. Per i dag har 

byen 5 barneskoler i tillegg til teater- og danseskoler og språkskoler. Stranden i Auroville 

ligger ved bofelleskapet Repos utenfor Aurovilles bygrense, men tilhører offisielt Auroville og 

besøkes daglig av mange aurovillianere og gjester. Ved Quiet Healing Center, noen hundre 

meter fra Repos tilbys alt fra ayurvedisk massasje, reiki, healing, yoga og watsu. Stedet 

drives av aurovillianere, men de fleste gjestene her er turister. Et annet svært populært sted 

i Auroville er Aurovilles Solar Kitchen. Dette er et solcelledrevet spisested som serverer 

aurovillianere over tusen vegetariske lunsjmåltider hver dag. Over Solar Kitchen ligger den 

populære kafeen La Terrace som serverer lunsj, middag, franske kaker og italiensk kaffe. Her 

                                                
8
 Besøkende i Auroville kan kun opprette egen konto hvis de oppholder seg i Auroville mer enn to uker. 

Auroville har over 10 000 besøkende hvert år, mange av disse er indiske dagsturister, men et betydelig antall 
turister oppholder seg i Auroville over flere uker på et av Aurovilles 50 gjestehus. 
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finnes også et turistkontor og internetfasiliteter, og er et av stedene i Auroville folk blir 

sittende for å prate utover kvelden. Ved Arka, et stort kompleks i nærheten av Solar Kitchen 

avholdes fordrag om superfood9 og workshops i økologisk matlaging. Innenfor den 

internasjonale sonen kan man se kulturelle ”paviljonger”, disse er ment å gi aurovillianere og 

besøkende et glimt inn i andre kulturer for å øke forståelse og toleranse. Foreløpig 

representert ved Tibet, Russland og USA, men det foreligger planer om å bygge flere.  

Med unntak av den asfalterte hovedveien som går gjennom Kuliapalayam inn til 

Matrimandir er resten støvete grusveier, kalt dirt roads. Både lastebiler, skolebusser, 

privatbiler, taxier, rickshawer, motorsykler og sykler er å se på veiene, og sammen med 

hestekjerrer og flokker med kuer og geiter, gjør dette veiene godt trafikkert. Bortsett fra 

daglige bussavganger mellom Auroville og Pondicherry finnes det ingen offentlig transport i 

Auroville, de fleste aurovillianere kjører derfor scooter eller motorsykkel.  

 

For å forstå hvordan dette fremtidsrettede, noen vil hevde utopiske, prosjektet ”came into 

existence” som mine informanter beskriver det, vil jeg nedenfor presentere de to skikkelsene 

ansvarlige for opprettelsen av Auroville; the Mother og Sri Aurobindo. Deres filosofi og 

historie utgjør kjernen i Aurovilles spirituelle diskurs, og det er med referanse til denne 

diskursen at aurovillianere autoriserer sine oppfatninger om verden og sammenhenger 

mellom individet og kollektivet, mellom det hellige og det profane og mellom fortid og nåtid. 

 

Sri Aurobindo og Aurovilles filosofiske fundament 

Aravinda Akroyd Ghose, senere kjent som Sri Aurobindo, ble født i Kolkata i 1872. Familien 

var svært velstående, så når Sri Aurobindo var syv år gammel ble han sendt til England for å 

få sin utdannelse ved ærverdige St. Pauls School, King’s College og Cambridge. Da han 

returnerte til India i 1893 arbeidet han tretten år under maharaja’en10 av Baroda og som 

professor ved Barodas universitet hvor han fordypet seg i studier av indiske spirituelle 

tradisjoner, særlig de vediske skriftene. Han reiste tilbake til Kolkata i 1906 hvor han raskt 

ble en av de ledende skikkelsene i the Indian Nationalist Movement11. Sri Aurobindo ble 

                                                
9 Superfood er en betegnelse som brukes om mat med svært høyt næringsinnhold som antas å ha store helse- 
og helbredelsesmessige effekter. Også kalt fytoterapi.   
10

 Maharaja er et hindi ord for stor konge/hersker.  
11

 The Indian Nationalist Movement var en politisk bevegelse som på første del av 1900-tallet kjempet for 
selvstendighet fra det britiske kolonistyret i India. En frihet de oppnådde i 1947. 
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redaktør for avisen Bande Mataram hvor han fremmet sine ideer om frigjøring fra den 

britiske kolonimakten. Sri Aurobindo hevdet naturen ved hans nasjonalistiske engasjement 

var av spirituell karakter, i den forstand at han anså sin rolle i frigjøringskampen som ’a 

divine instrument’ som skulle bidra til forbedring av den menneskelige tilstand, en ide om 

autonomi han hentet fra vediske skrifter. Sri Aurobindo ble arrestert og anklaget for 

forræderi en rekke ganger i forbindelse med sine ytringer i avisen, men ble løslatt grunnet 

bevismangel.  Da han etter hvert trakk seg tilbake fra det politiske liv i 1910 var det fordi han 

hevdet det politiske liv var uegnet for hans rolle som a divine instrument. (Minor 1999: 20) I 

stedet bosatte Sri Aurobindo seg i Pondicherry hvor han viet sitt liv til forbedring av den 

menneskelige tilstand gjennom utviklingen av en ny spirituell retning som fikk navnet 

supramentalismen. Supramentalismen (som ligger nedfelt i neo-advatiansk religiøs diskurs12)  

ble beskrevet av en Sri Aurobindos ”disipler” som en transformasjonsprosess der mennesket 

gjennom kontemplasjon, meditasjon og årevåkenhet kan akselerere utviklingen av sin egen 

bevissthet og etter hvert menneskehetens evolusjon, fra mind til supermind, mental 

forståelse til spirituell innsikt (Satprem 1970: 21). Sri Aurobindo presiserte imidlertid at for å 

forstå den menneskelige evolusjon og hvor menneskeheten ville bevege seg, måtte man 

først  identifisere og bli bevisst sin individuelle evolusjon og deretter vekke den til live.  Sri 

Aurobindos hensikt med supramentalismen var ikke å gi individet en teoretisk forklaring, 

men å tilby individet et redskap til selv å kunne gjennomgå den nødvendige endringen. For 

selv om man forstår evolusjonen på et intellektuelt plan vil ikke den virkelige evolusjonen 

forstås om den ikke også erfares. Sri Aurobindo så integrasjonen mellom det spirituelle og 

det materielle, mellom the Divine og mennesket, som et naturlig neste skritt i den 

menneskelige evolusjon. Sri Aurobindo the Divine med ulike navn som the Supramental 

consciuousness, Supreme Being, the Truth, the Spirit, the One Self. Det er ikke snakk om 

forskjellige krefter, men snarere ulike aspekter ved the Divine. Det særskilte ved Sri 

Aurobindo – som mange av mine informanter påpekte som en årsak til hans popularitet og 

resonans hos vestlige så vel som indiere - er hans måte å reformulere en spirituell og 

esoterisk indisk tankegang i begreper som var mer ”tilgjengelig” for en moderne, 

vitenskaplig såkalt rasjonell tankegang. Videre, ved å applikere Darwins evolusjonsteori (the 

                                                
12

 Basert på Advaita-Vedanta; en ikke-dualistisk teori innenfor indisk filosofi om den som dedikerer seg til frelse 

og finne sannheten gjennom en selv-opplyst bevissthet hvor alle differensieringer forsvinner. 
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survival of the fittest) i sitt evolusjonsperspektiv skapte han et potensielt dynamisk og 

progressivt element nedfelt i individet. Sri Aurobindo hevdet at den menneskelige evolusjon 

hadde beveget seg fra arkaisk til magisk til mytisk til mental, og deretter til integral som man 

nå så vidt var begynt å oppdage. Han mente at det integrale stadiet (den fullstendige 

realisering av menneskeheten) ville nåes uansett, men at utviklingen kunne fremskyndes 

dersom mennesket aktivt bidro til å legge de materielle forholdene til rette gjennom bevisst 

innsats. På denne måten omformulerte han mennesket fra passivt objekt til aktivt subjekt i 

evolusjonen, og som kapabel til å gjenopprette kontakten med the Divine13 og dermed åpne 

for the Divines manifestasjon i den fysiske verden; i menneskeheten og livet på jorda. 

Denne betraktningen bringer oss videre til et annet betydningsfullt aspekt i Sri Aurobindos 

filosofi, nemlig ideen om mennesket som ”a transitional being”, som i en kontinuerlig 

bevegelse fra en tilstand til en annen. Denne transformasjonstanken gjennomsyrer Sri 

Aurobindos filosofi og fremmer et potensial for individuell vekst og generell bevisstgjøring, 

som åpner for at den erfarte endringen også fører til integrasjon med the Divine. For Sri 

Aurobindo var the reintegration of the Spirit in Matter evolusjonens ultimate mål og 

grunntanken bak alle hans momenter.  Innenfor supramentalismen oppfattes the Divine som 

en altomfattende eksistens, en transendental kraft som eksisterer på et annet plan/annen 

sfære av virkeligheten. Sri formulerte en kompleks terminologi for å forklare de ulike 

stadiene mennesket ville gå igjennom dersom han/hun valgte denne mentale utviklingen, 

men han poengterte også at det måtte skje parallelt og i samsvar med menneskets fysiske 

liv. Denne integrasjonstanken står sentralt i hele hans livsverk. Han anså ikke seg selv verken 

som forfatter eller filosof, men som et instrument for the Divine. Han mente også at sitt 

forfatterskap var et resultat av en direkte forbindelse med the Divine og så det som sin 

oppgave å applikere sin spirituelle kunnskap i praksis. Et av Sri Aurobindos mest 

innflytelsesrike bidrag på dette området er hans formulering av Integral Yoga14. Integral Yoga 

er en form for praktisk psykologi hvor mennesket kan lære å finne frem til sitt ’autentiske’ 

selv i ulike aspekter av livet gjennom å frigjøre seg fra etablerte mentale konstruksjoner, 

                                                
13

 Begrepet the Divine brukes innenfor forskjellige trossystem og på ulike måter – selv mellom individer 

innenfor samme tro – til å referere til transendental kraft og/eller dennes attributter eller manifestasjoner i 

verden.  

14
 Yoga referer til bevissthetsmodus, ikke en treningsform. Sri Aurobindos bok  ‘The Synthesis of Yoga’ på 918 

sider forklarer ideen bak ’integral yoga’: en guide til hvordan menneske kan øke sin bevissthet og nå høyere 
former for bevissthet. 
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kulturelle konvensjoner og eksterne forventninger. Sri Aurobindos sier om integral yoga 

”What we propose in our Yoga is nothing less than the break up of the whole formation of 

our past and present which makes up the ordinary material and mental man and to create a 

new centre of vision and a new universe of activities in ourselves which shall constitute a 

divine humanity or a superhuman nature…” (Sri Aurobindo 1921: 715). Det er altså en måte 

for individet å aktivisere sin egen evolusjon, men i Sri Aurobindos ide ligger det også et 

vesentlig element av kollektiv verdi. For når individet frigjøres fra sine ”lenker” og bidrar til 

sin egen evolusjon så vil dette ha ringevirkninger for andre enn individet selv.  Allerede i 

1919 beskrev Sri Aurobindo det han mente var effekter av en bevissthetsendring i 

menneskeheten. Han hevdet at både humanisme, positivisme, filantropi, demokrati og 

spirituell aspirasjon og tilvære var fragmenter av en fremvoksende religion of humanity (Sri 

Aurobindo 1919: 294), frihet, likhet og broderskap ligger til grunn. Det kan verken oppnås 

gjennom samfunnets eksterne maskineri eller individet interne bedrifter så lenge man lever i 

enten det kollektive eller individuelle egoet; uten et høyere mål enn seg selv. Idealene lever i 

Auroville konseptualisert gjennom human unity og det å ”kvitte seg med” sitt ego. Mens Sri 

Aurobindo la grunnlaget for Aurovilles filosofi, var det en kvinne ved navn Mira Alfassa som 

satte hans filosofi ut i livet. Sri Aurobindo betraktet Alfassa som en inkarnasjon av den 

avatar som i hinduismen kalles «den guddommelige mor», det feminine aspekt av den 

guddommelige bevissthet og skapende energi. Alfassa fikk etter hvert tilnavnet the Mother.  

En 50-år gammel aurovillianer ved navn Silvio var en av de første jeg ble kjent med i felten 

og min faste samtalepartner gjennom hele feltarbeidet. Silvio anså seg selv som ekspert på 

The Mother og Sri Aurobindo og beskrev dem som den perfekte union av shiva og shakti15 

energier. ”Hun kunne ikke eksistere uten ham, han kunne bare manifestere seg gjennom 

henne” fortalte Silvio.   

 

The Mother og grunnleggelsen av Auroville  

Mira Alfassa ble født i Paris i 1878 av en egyptisk far og en tyrkisk mor. Alfassa har 

portrettert seg selv som en spiritualist og, som allerede i ung alder hadde hatt spirituelle 

møter hvor hun opplevde eksistensen av Gud og så menneskets mulige forening med ham. 

Hun arrangerte esoteriske studiegrupper i Paris og studerte okkultisme (Satprem 1970: 56). I 

                                                
15

 Shakti er en kraft/energi som innen hinduismen betegner den maskuline gud, shiva, personifisert i sin 
feminine partner (Bartley 2005: 143). 
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1914 reiste Alfassa til Pondicherry for å slutte seg til den indiske filosofen, frihetskjemperen 

og rishien(vismann) Sri Aurobindo som hun lenge hadde beundret. Allerede før hun møtte Sri 

Aurobindo hadde Alfassa begynt sin egen utforskning av spiritualitet blant annet gjennom 

møter med skikkelser som okkultisten Max Theon, grunnleggeren av Bahai troen `Abdu'l-

Bahá tibetologen Alexandra David Neel og Inayat Khan som var leder av den internasjonale 

sufi bevegelsen. (Van Vrekhem 2001). Etter første verdenskrig var over – en periode hun 

tilbrakte med å lære om buddhisme i Japan – flyttet hun inn med Sri Aurobindo som hans 

spirituelle samarbeidspartner. I 1926 da Sri Aurobindo trakk seg tilbake fra offentligheten, 

grunnla Alfassa et ashram16 fundert på Sri Aurobindos filosofi (Sri Aurobindo Ashram). The 

Mother vektla at human unity bare ville realiseres dersom indre transformasjon (det 

individuelle) skjedde simultant med eksterne (det kollektive) forandringer, et imperativ hun 

senere nedfelte i Aurovilles grunnprinsipper. Alfassas og Sri Aurobindos supramentalisme 

utviklet seg i innhold og utstrekning under tiden ved ashramet. Alfassa var spesielt opptatt 

av det kollektive aspektet, og hun mente at når flere og flere mennesker omfavnet the 

human spirit (den ekte aspirasjon) ville the religion of humanity (den ekte religion) utfolde 

seg i deres liv og de ville leve i faktisk human unity. Ved ashramet i Pondicherry veiledet 

Alfassa tilreisende og ashramitter17 i integral yoga og foreleste om human unity. Hun fikk 

etter hvert både tilhengere og besøkende fra vestlige land som hun ledet helt frem til sin 

død i 1973. Alfassa og Sri Aurobindo arbeidet i nær kollaborasjon frem til Sri Aurobindo left 

his body i 1950. Etter Sri Aurobindos død igangsatte the Mother planleggingen av det som 

skulle bli manifestasjonen av Sri Aurobindos filosofi; realisering av menneskelig enhet, 

human unity, gjennom bevisst spirituell transformasjon. Ideen om Auroville fikk hun 

gjennom en drøm, i dag svært kjent i Auroville og ofte kun referert til som the Dream.  I 

begynnelsen av the Dream heter det at;  

“There should be somewhere upon earth a place that no nation could claim as its sole 
property, a place where all human beings of goodwill, sincere in their aspiration, could 
live freely as citizens of the world, obeying one single authority, that of the supreme 
Truth; a place of peace, concord, harmony, where all the fighting instincts of man would 
be used exclusively to conquer the causes of his suffering and misery, to surmount his 
weakness and ignorance, to triumph over his limitations and incapacities; a place where 
the needs of the spirit and the care for progress would get precedence over the 

                                                
16

 Et indisk ashram blir tradisjonelt sett beskrevet som et samlingssted for religiøs praksis i tilbaketrukkethet, 
ofte i form av yoga og meditasjon.    
17 Ashramitter er en betegnelse på de som bor, arbeider og studerer ved ashramet. 
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satisfaction of desires and passions, the seeking for pleasures and material enjoyments” 
(The Mother 1968, min uthevelse) 
 

Drømmen beskriver et samfunn hvor folk skulle leve fritt sammen, under en eneste 

autoritet, den av ”the Supreme Truth”, et utopia, en drøm om en bedre verden. I motsetning 

til mange andre ashram i India skulle ikke Auroville bli et sted for tilbaketrukket 

kontemplasjon, men et sted hvor både indre og ytre aspekter skulle blomstre side om side.  

Auroville ble grunnlagt den 28. februar 1968. Den følgende historien er en gjenfortelling fra 

en av mine informanter ved navn John. Jeg traff John bare to ganger helt mot slutten av 

feltarbeidet, og han var den eneste av mine informanter som hadde vært i Auroville siden 

’the harsh beginning’ og som hadde vært tilstede under grunnleggelseseremonien, som han 

beskrev som fortryllende og uforglemmelig. John fortalte at det eneste som fantes på det 

øde ørkenplatået før Auroville ble grunnlagt var et ensomt Banyan tre. Tidlig om morgenen 

den 28. februar 1968 begynte de (det vil si de første aurovillianerne, også kalt the pioneers) å 

samles ved siden av Banyantreet hvor de hadde brukt måneder på å bygge et stort 

amfiteater og hvor de hadde satt opp en meterhøy urne av marmor. Like ved urnen lagde de 

i stand et kjempestort bål som brant mens solen sakte steg høyere på himmelen og folk 

begynte å strømme til. Over fem tusen mennesker var samlet denne dagen for å feire 

opprettelsen av byen som skal bære med seg human unity through diversity. Representanter 

for de 124 nasjonene hadde med seg jord fra sine respektive nasjoner og stater som de, 

sammen med sine respektive lands flagg, bar opp til marmorurnen. Jorden ble høytidelig 

plassert ned i urnen sammen med the Mothers stiftelsesdokument ’the Charter’ for Auroville 

som et symbol på det forenende prosjektet som da offisielt var i gang. John fortalte at de 

som fikk oppleve denne åpningen av ’the city that the earth needs’ ville bære med seg en 

birth-energy for resten av livet. De fremmøtte fikk høre en innspilling fra the Mother, som av 

helsemessige grunner ikke var tilstede, hvor hun fortalte om sin drøm og la frem the Charter; 

 

 Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole.  

But to live in Auroville, one must be a willing servitor of the Divine Consciousness.  

Auroville will be the place of an unending education, of constant progress, and a youth that 

never ages.  

Auroville wants to be the bridge between the past and the future. Taking advantage of all 

discoveries from without and from within, Auroville will boldly spring towards future realizations.  

Auroville will be a site of material and spiritual researches for a living embodiment of an actual 

Human Unity. (The Mother 1977: 30). 
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Dette stiftelsesdokument har blitt stående som Aurovilles grunnprinsipper og er til dags dato 

et viktig referansepunkt i formasjon av det normative i Auroville. The charter blir i dag 

hyppig anvendt som referanse i samtaler som omhandler Aurovilles visjon. Teksten 

representerer nye perspektiver på tilhørighet og identitet der menneskeheten forstås som 

en ”supernasjon” hvis’ medlemmer must be a willing servitor of the Divine.  Budskapet er 

fremtidsrettet, med et ønske om å manifestere enda umanifesterte aspekter ved 

menneskets liv på jorden. Implisitt i begrepet ’actual human unity’ ligger tanken om en 

fremtidig realisering eller en potensiell og ønskelig tilstand. 

 

Auroville og New Age  

Ideen om å fremstille nye fellesskap med originale levemåter basert på andre verdier og 

konsepter enn de tilhørende ”mainstream” samfunnet, er ikke ny. Allerede før New Age ble 

kjent som både bevegelse og begrep på 1960-tallet, ble det på begynnelsen av det nittende 

århundret etablert såkalte alternative samfunn. Disse ’new centres of life’ hadde til felles et 

ønske om, og søken etter, alternative levemåter og de var også en del av en motkultur som 

prinsipielt avviste den vestlige vitenskapens kriterier for sannhet og erfaring av virkelighet 

(Green 2000: 62). Disse fellesskapene representerte alle, på ulike måter, alternative 

tilnærminger til eksisterende sosial og kulturell praksis.  Dog representerte bevegelsen på 

denne tiden en form for ”hemmelig religion” for den utdannede vestlige elite i hovedsak 

basert på vestlig esoterisk kunnskap (Helaas 1996: 124). Hanegraaff betegner disse tidlige, 

idealistiske bevegelsene som New Age sensu stricto, altså som begrenset i form og 

utbredelse (Hanegraaff 1998: 97). De var allikevel like fullt ”alternative” i den forstand at de 

utfordret normativ praksis i eksisterende samfunn ved å bryte ut fra disse og aktivt 

differensiere seg fra dem. New Age bevegelsen fikk på 1960-tallet forsterket sitt 

legitimeringsgrunnlag gjennom fremveksten av vestlige motkulturer. Motstanden mot den 

amerikanske krigføringen i Vietnam, hippiebevegelsens protester mot tradisjonelle 

autoriteter og materialisme, kritikk av rasediskriminering og feministmens andre 

frigjøringsbølge var bare noe av det som preget det politiske klimaet i Vesten på 1960-tallet 

og som bidro til at flere søkte mot alternativer til det eksisterende vestlige hegemoniet. 

Innad i New Age representerte denne perioden et skifte fra profesjonelle veletablerte 

spirituelle søkere til mer ungdommelige, fleksible og politisk engasjerte søkere (Helaas 1996: 
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124). Det var også på 1960-tallet at ny alternative samfunn som Auroville, Findhorn i 

Scotland og Esalen i California ble opprettet – og New Age vokste frem som mer 

”tilgjengelig” for allmennheten. På begynnelsen av 1970-tallet var New Age en desentralisert 

motkulturell bevegelse og favnet om en særdeles heterogen samling av aktiviteter, tro og 

konsepter påvirket av forskjellige spirituelle og til dels sosiale og politiske strømninger, og 

tiltrakk mange ulike mennesker. New Age bevegelsen var, og er, en rik sammenblanding av 

forskjellige eklektiske ideer, aktiviteter og trossystem inspirert av både Østens religiøse 

tradisjoner og alternativ vestlig filosofi, som på ulike måter reformulerte ideer om selvets 

virksomhet og natur. Til tross for heterogenitet finnes det noen trekk ved New Age 

bevegelsen som har vist seg motstandsdyktig mot tiden tann og er fortsatt gjeldende for 

store deler av New Age i dag. For det første fremmer New Age et (i) håp om at en betydelig 

kvalitativ forbedring av menneskets liv er mulig gjennom kultivering av de former som 

kunnskap og praksis som bidrar til å realisere menneskets virkelige potensial; et autentisk 

selv som ikke er ”forurenset” av utdaterte kunnskapstradisjoner, eller kontrollert av sosial 

konformitet. (ii) Implisitt i bevegelsens formuleringer ligger det en antagelse om at vestlige 

moderne, industrielle samfunn er for materialistiske, meningsfattige og ureflekterte, og 

derfor ufullstendige arenaer for realisering av dette menneskelige potensial. (iii) Det tredje 

gjennomgående trekket er overbevisningen om eksistensen av en spirituell dimensjon, en 

verden bak den fysisk observerbare, som mennesket og alt liv er en interrelatert del av, ofte 

assosiert med en form for valorisering av fortiden (Hanegraaff 1998; Helaas 1996). For det 

fjerde finnes det et lingua franca om selvspiritualitet som omhandler den menneskelige 

tilstand og hvordan denne kan forandres. (Helaas 1996: 18). Det gis gjerne en forklaring på 

hvorfor livet – som konvensjonelt erfart - ikke oppleves som meningsfylt og hva som skal til 

for å løse disse vanskelighetene. Mens bevegelsen på 1980-tallet gikk over i ny epoke preget 

av såkalt New Age consumerism i Vesten; en form for deltidstilhørighet som bestod i å 

”kjøpe” New Age aktiviteter og konsepter etter behov og ønsker, utviklet det seg utover på 

1990-tallet nye former for naturorienterte aktiviteter med fokus på nyskapende og 

miljøvennlig teknologi for et bedre levesett. Helaas beskriver denne endringen som New Age 

bevegelsens (re)forening med ’mainstream’ samfunnet (Helaas 1996: 129). New Age, eller 

alternativ spiritualitet som mange kaller det i dag, har utviklet seg til å bli en populære arena 

for søken etter, og produksjon av, mening. I dag innebefatter New Age alt fra aktiviteter som 
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healing, meditasjon, vipassana og yoga til chanting, krystallterapi og feng sui. New Age 

workshops tilbyr muligheter til ’å finne din egen stemme’, ’komme i kontakt med ditt høyere 

selv’ eller ’positiv visualisering’. Begreper som holisme, kropp-sjel-sinn, aura, spiritualitet og 

selvrealisering er kjente begreper innenfor New Age litteraturen. For lidenskapelige 

tilhengere av New Age bevegelsen finnes bofellesskap som Earthship i Mexico, Arcosanti i 

Arizona og Auroville i India som alle eksperimenterer med nye levemåter via nyskapende 

arkitektur, egalitær samfunnsstruktur og uttalte visjoner å skape en bedre verden. 

Hanegraaff hevder at et økende antall mennesker i den vestlige del verden, på 1970-tallet, 

begynte å se variasjonen av ”alternative” ideer som del av en bevegelse, New Age sensu lato 

(i vid forstand) og at nye, lignende ideer og aktiviteter derfor raskt ble karakterisert som New 

Age (Hanegraaff 1998: 97).  Andre hevder imidlertid at New Age ikke er en bevegelse, men 

heller en samling av fenomener knyttet sammen på grunnlag av Wittgensteins velkjente 

begrep om ”familielikhet” (Barker 1999: 189) og kan betegnes et kultisk miljø18. New Age 

kan også brukes som et partikulært kodeord på det store domenet av moderne religiøs 

eksperimentering (Sutcliffe et al. 2000: 1). Uansett hvordan man velger å karakterisere New 

Age brukes fenomenet til å symbolisere, som ordet i seg selv tilsier, en ny tid eller nye 

muligheter, hvilket gjør at jeg i begrepets bredeste betydning har valgt å innlemme Auroville 

i denne kategorien. “India in particular provides fascinating material: having been greatly 

influenced by teachings from this country, the New Age is now moving back from the west 

back to the east” (Helaas 1996: 10). 

 

Spiritualitet og religion 

Jeg forstår spiritualitet ved å følge Asads (1993) konseptualisering av religion og mener vi bør 

forstå spiritualitet på samme måte; som et resultat av en partikulær sosiohistorisk kontekst. 

Alternativ spiritualitet/New Age er i hovedsak et vestlig fenomen og bør, i tråd med det jeg 

nevnte innledningsvis, ikke konseptualiseres som en universell kategori.  Spiritualitet skiller 

seg fra religion på følgende måter: (i) mens spiritualitet oftest referer til en hellig dimensjon i 

denne verden, assosieres det hellige i religion med noe utenfor eller høyere enn denne 

verden (Helaas et al. 2001: 5). Videre(ii) knytter Helaas at livet-som til religion som anser det 

hellige som en høyere, transendent autoritet, og subjektivt-liv til spiritualitet som nedfeller 

                                                
18

 Et kultisk miljø er et individualistisk, tolerant, inklusivistisk og efemerisk miljø med løs struktur, få krav til 
medlemmene, udefinerte grenser, fluktuerende trossystem og rudimentær organisasjon (Hanegraaff 1998: 15). 
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det hellige i subjektiviteter (Helaas et al. 2001: 5-7). Dette skillet er forenklet og langt ifra 

absolutt. Det finnes former for spiritualitet innenfor religion (eksempelvis innenfor 

kristendommens mystiske tradisjoner) på samme måte som det finnes såkalte religiøse 

tradisjoner innenfor spiritualitet (eksempelvis moralkoder), men jeg skal holde meg til 

Helaas’ generelle og mest vanlige formulering. Spiritualitet, som i alternativ spiritualitet eller 

New Age, har videre andre modes of affiliation enn annen kirkelig religiøsitet (Helaas 1996: 

9) da den verken krever (i veldig forenklede termer) kulturell homogenitet eller en elite med 

nok makt til å overse diversitet (Bruce 2005: 223). Alternativ spiritualitet må derimot kunne 

karakteriseres som eklektisk. Et annen interessant trekk ved alternativ spiritualitet er 

hvordan det kan sies å være tilpasset modernitet/postmodernitet. Bruce hevder at alternativ 

spiritualitet i Vesten har en individualistisk epistemologi, et konsumorientert ethos og et 

terapeutisk fokus som resonerer med resten av samfunnet og at det derfor ikke utgjør noe 

alternativ (Bruce 2005: 234). Det blir også hevdet at alternativ spiritualitet ikke er en 

reaksjon på sekularisme og en desakralisert verden, men en form for religion veltilpasset en 

sekulær verden (se Bruce 2005; Puttick 2005). Auroville er, i likhet med sitt spirituelle 

søsterfellesskap Findhorn i Scotland, ikke basert på dogma. Sosiologen Riddell som har 

skrevet om Findhorn Foundation hevder at spirituell praksis allikevel anerkjenner en form for 

forenklet teologi, ”God is love; God is omnipresent. God is therefore our essential Self. 

Seeking to make this essential Self our experienced reality is the spiritual approach to life” 

(Riddell 1991: 7). Jeg velger primært å se alternativ spiritualitet som et forsøk på å 

transendere det individets eksisterende samfunn har å tilby ved å fremme et alternativ som 

formentlig forandrer individets modus operandi fra urealisert til realisert. 

 

Teorietiske perspektiver  

Min problemstilling er hvordan vestlige aurovillianere artikulerer og erfarer en søken etter 

det autentiske som et forsøk på å skape en meningsfylt opplevelse av selvidentitet, og på 

hvilke måter denne prosessen gir seg utrykk i, og påvirker, praksis. I denne oppgaven følger 

jeg Cohens postulat om at kunnskap om individers selvbevissthet er svært informativt for vår 

forståelse av det kollektive liv og sosialitet, og insisterer på undersøkelse av samfunn som 
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går via selvet (Cohen 1994: 133)19. Cohen påpeker imidlertid at hovedfokus innenfor 

antropologiske studier fortsatt er kultur, men at undersøkelser av selv og selvbevissthet 

tilbyr en annen tilnærming for å forstå kultur, ikke et forsøk på å erstatte det (Cohen 1994: 

133). Mine informanter snakker mye om selvet, både hvordan de oppfatter sitt eget selv og i 

diskusjoner om selvet generelt. Fordi de kontinuerlig og eksplisitt knytter mange av sine 

daglige gjøremål opp mot et bevisst forsøk på å transformere, bearbeide eller forbedre sitt 

eget selv, er det naturlig at dette reflekteres i min teoretiske og analytiske tilnærming.  

 

Selvet i antropologien 

Den diskursive behandlingen av selvet (ofte gjennom, og assosiert med individet) i 

antropologien har gjennom historien vært preget av forskjellige klassifiseringer som har 

bidratt til en neglisjering av selvets kompleksitet gjennom uoverlagt generalisering (Cohen 

1994: 7). Som vi ser hos Durkheim, og senere Radcliffe-Brown, Levi-Strauss og Geertz var 

tendensen, frem til 1970-tallet at individets adferd, identitet og selvbevissthet ofte ble 

relatert til og trukket ut fra sine institusjonelle kontekster, enten de ble konseptualisert som 

sosial struktur eller kultur (Cohen 1994: 69). Dette medførte at individet ofte ble generalisert 

som ’medlem av et samfunn’ eller som eller passive elementer i det kollektive liv; uten å ta 

høyde for at samfunn og det kollektive liv også er de facto produkter av sine individuelle 

medlemmer(Cohen 1994: 133). Nedtoning eller underminering av individets evne til bevisst 

og aktivt å reflektere over sitt eget selv i relasjon til sine sosiale og naturlige omgivelser har 

tendert å produsere et selv som enten passivt og/eller determinert. Sent 1970- tidlig 1980 

ble selvet knyttet til utvikling av refleksivitet og den kritiske undersøkelsen av antropologisk 

skriving under den trivialiserte beskrivelsen postmodernisme (Cohen 1994: 4) og befattet 

seg med den generelle tendensen innenfor antropologi til å belyse kulturelle formasjoner på 

bekostning av individuell subjektivitet (Ortner 2005: 34). Dette medførte en intern debatt 

knyttet til bruk og definisjon av begreper som subjektivitet, agency, identitet, og ikke 

                                                
19 Cohens bok Self Consciousness (1994) er en diskursiv motreaksjon mot det han mener er en mangelfull 

inkorporering av individers selvbevissthet i antropologiske studier. 
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vestlige samfunn som antropologiens ”den andre”20. Moore fremholder at motivet bak dette 

prosjektet er å åpne for en mer detaljert og nyansert forståelse av hvordan 

subjektposisjoner og identitet formes innenfor sosial og kulturell praksis (Moore 1999: 15). 

Moores tilnærming kan ses som en anerkjennelse av selvet kompleksitet, hvilket medfører 

utfordring i det å begrepsfeste selvet.  

 

Det dynamiske selvet 

For å anvende selv og selvbevissthet som utgangspunkt for en antropologisk analyse av 

kultur må selvet på en eller annen måte begrepsfestes. Hva legger vi i begrepet selv? Et 

problem med definering av selvet generelt er begrepets omfattende konnotasjoner. ”Selvet” 

referer til atskillige forskjelligartede fenomen, begrepet i seg selv innebærer til alt fra 

kognitive bevissthetstilstander, en representasjonell økonomi som sosiale rolleutøvelser til 

psykologiske mekanismer. I likhet med vide begreper som identitet, kultur, modernitet og 

samfunn integrerer begrepet selv mange ulike aspekter ved menneskets liv. Faren ved 

bruken av slike begreper er at de har en tendens til å frembringe et bilde av et integrert hele 

som ikke nødvendigvis inkluderer diversiteten som finnes i begrepet. For å unngå den 

essensialiserende disposisjonen som ligger i slike teoretiske begrep velger jeg å følge 

antropologen Csordas definisjon av selvet som verken en substans eller størrelse, men som 

en kapasitet/evne til å delta i eller bli orientert i verden, karakterisert av innsats og 

refleksivitet (Csordas 1994: 5). Sett i lys av mitt empiriske materiale – hvor informantene 

eksplisitt og kontinuerlig befattet seg med transformasjon av selvet - defineres selvet best 

som aktive, selvbevisste individers manøvrering av sammensatte og foranderlige identiteter, 

og deres manøvrering av kulturelle ressurser. Jeg vil unngå både determinisme og 

homogenisering ved å konseptualisere selvet, på et diskursivt nivå, gjennom ”an ethic of the 

open subject”(Battaglia 1992) hvor man avsverger fra å begrense ”de antropologisertes” 

selv, identitet og subjektivitet til eksplisitt lokaliser- og definerbare begreper (Battaglia 1992: 

117). Battaglia som siterer Foucault i sin beskrivelse av etikk som den formen for forhold du 

burde ha med deg selv (Battaglia 1992: 117).  

 

                                                
20

 Diskusjonen omkring konstruksjon av vestlige versus ikke-vestlige selv i den antropologiske diskurs går ut på 
det ”vestlige” selvet karakterisert som autonomt og egosentrisk og ikke-vestlige selv som en negasjon av disse 
trekkene (Martin Søkefelt 1999: 417). 
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Den narrative konstruksjonen av selvidentitet 

Selvets refleksive prosjekt innebærer langt mer enn bare det ”å bli kjent med seg selv”, det 

innebærer en ide om å bli det man egentlig er (Bauman 2000). Her er utviklingen av en 

reflektert selvbevissthet - ideer om selv, selvets karakter og funksjon – underlagt et mer 

grunnleggende mål, nemlig det å skape, opprettholde og eventuelt rekonstruere en 

sammenhengende og rewarding følelse av selvidentitet (Giddens 1991: 75). Det å ha en 

”utviklet” selvbevissthet og god selvinnsikt var noe mine informanter verdsatte svært høyt, 

og som jeg tolker som et middel i deres autentifiseringsprosess heller enn målet i seg selv.  

Selvidentitet produseres gjennom individets evne til å holde sin egen narrativ gående; til 

kontinuerlig å integrere og organisere hendelser i den eksterne verden i forhold til sin egen 

historie (Giddens 1991: 53-54). Den narrative teorien jeg trekker på i denne oppgaven har 

som et sentralt premiss den kontinuerlige justeringen og reorganiseringen av mening og 

identitet innenfor informantenes univers, og hvori den dialektiske konstruksjonen av selv og 

identitet produseres (Bruner 1990; Freeman og Brockmeier 2001). Narrativer er del av en 

måte å orientere seg i verden hvor ulike aspekter blir tematisert og objektivisert; hvor fortid 

blir gjort meningsfull i forhold til nåtid og hvor individet kommuniserer evnen til å forme sitt 

eget liv og identitet. I Quinns definisjonen av ”the working self”21er selvet både dynamisk og 

i kontinuerlig endring, men allikevel fundert på, og til en viss grad begrenset av, en stabil 

mengde autobiografiske minner (Quinn 2006: 368). Mine informanters autobiografiske 

minner er viktige for deres søken etter det autentiske da de bidrar til å skape avstand fra 

”tidligere levde liv” som enten implisitt eller eksplisitt kommuniserer deres individuelle 

bevegelse mot et mer autentisk liv.   

 

Min erfaring av fra mine informanter konstruksjonen av narrativer var at de utrykte en høy 

grad av selvrefleksivitet som bidro til å skape en bevissthet om, og mening i, distinksjoner 

mellom det nominative jeg (selvet som subjekt) og det akkustative meg (selvet som objekt). 

Det individets evne til å gjøre denne objektiviseringen av egen identitet og/eller 

selvrepresentasjon som gjør bevisst transformasjon og motivert fremvekst av nye modus 

operandi og selvidentitet mulig. Selvidentitet må imidlertid ikke forveksles med identitet. Jeg 

bruker begrepet selvidentitet om den subjektive konseptualisering av selv med henhold til 

                                                
21 Begrepet henter hun fra psykologene Martin Conway og Christopher Pleydell-Pearce (2000).  
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produksjon av individets narrativ utstrakt i tid, særlig knyttet til aktualisering og utvikling av 

et indre selv. Identitet bruker jeg derimot om det ”ytre” selvet, det vil si ideen om visse 

karakteristikker eller trekk som deles med andre (Søkefeld 1999: 417). Identitet og 

selvidentitet er naturligvis interrelaterte, de bekrefter og påvirker hverandre, men ved å 

skille begrepene på et teoretisk og analytisk nivå bruker jeg dem til å belyse forholdet 

mellom selv og samfunn: det vil si hvordan de påvirker hverandre.  Selvidentitet må derfor 

alltid undersøkes i relasjon til omgivelser, eller i skjæringspunktet mellom individets 

bevissthet og det rommet for handling individet deltar i (Bruner 2004: 698). Selvet verken er 

”naturlig gitt” (Foucault 1984: 341) eller determinert av kulturelle modeller, og alltid 

befinner seg i et gjensidig påvirkningsforhold.  

 

Det rene, autentiske og hellige 

Individuelle forestillinger om selv og selvbevissthet vil alltid være knyttet til hvordan et gitt 

samfunn klassifiserer selvet, i tillegg influeres individet alltid i ulik grad av kulturelle 

konvensjoner og samfunnets symbolske ”univers”. I den spesifikke kulturelle representasjon 

vil alltid, dog i varierende grad, visse typer normativ adferd ligge implisitt og/eller eksplisitt 

nedfelt i det sosiale rom i forskjellige situasjoner. I mitt materiale er det først og fremst 

forestillinger om det autentiske, og ulike ideer om det autentiske i praksis, som dominerer 

og former selv og samfunn. I diskusjon om aurovillianeres individuelle manøvrering av og 

påvirkninger av de kollektive forestillingene om det autentiske trekker jeg på symbolske 

klassifikasjoner av visse typer adferd som autentisk og ikke-autentiske fra Douglas’ teori om 

symbolske klassifisering av renhet og urenhet. Klassifisering av noe som rent gjøres 

opphøyet og/eller hellig og det urene blir farlig og /eller feil er forankret i partikulære 

kulturelle kontekster (Douglas 1966). Jeg bruker rent-urent konseptet som en parallell til 

autentisk-ikke-autentisk for å vise hvordan aurovillianeres klassifikasjoner at det former 

både erfaring og adferd.  Aurovillianere påvirkes av forestillinger om autentisk og uautentisk 

adferd, og eksempelvis egoistiske handlinger, blir klassifisert som matters out of place 

hvilket igjen påvirker og former sosiale grenser og relasjoner.  Aurovillianeres klassifisering 

av det autentiske selvet knytter seg også til et større domene innenfor antropologisk teori, 

nemlig konseptualisering av det hellige og det profane. Eliade hevder i sin klassiker fra 1969 

at den første definisjonen av det hellige er at det er motsetningen til det profane og at 
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mennesket først får kjennskap til det hellige fordi det manifesterer seg som noe helt 

forskjellig fra det profane (Eliade 1969: 8, min uthevelse). Jeg argumenterer imot Eliades 

teori. For det første definerer ikke aurovillianere det hellige som en motsetning til det 

profane, men som en ”tilsløret” del av det profane som de har mulighet for å avdekke. For 

det andre mener jeg at aurovillianere får kjennskap til det hellige når det manifesterer seg i 

det profane. Eliade sier videre at mens tradisjonsbundne samfunn (Eliade eksemplifiserer 

med nomadiske jegere og fastboende åkerbrukere) tar del i en kosmisk sakralitet, så lever 

mennesket i det moderne samfunn i et desakralisert kosmos (Eliade 1969: 11). Jeg hevder 

imidlertid at aurovillianere – som mennesker i et moderne samfunn – ikke lever i et 

desakralisert kosmos, men i et samfunn som søker nye former for det hellige som ligger 

nedfelt i menneskets selv og noe eksternt. Mens Eliade hevder at det moderne mennesket 

kun kan bli seg selv dersom de makter å desakralisere seg selv fordi det sakrale stenger for 

dets frihet (Eliade 1969: 89), vil jeg vise at det er nettopp ved å re-sakralisere seg selv at 

aurovillianere opplever at de blir seg selv. Det autentiske selvet aurovillianere søker er ikke 

på noen måte desakralisert, det er de facto hellig. I likhet med alternativ spiritualitet 

generelt, nedfeller aurovillianere det hellige i selvet. Denne formen for det hellige 

korresponderer i stor grad med senmodernitetens subjektive skifte hvor sensitivitet ovenfor 

menneskets indre liv har blitt viktigere enn konformitet til eksterne forpliktelser (Helaas et 

al. 2005). Dette betyr imidlertid ikke at autentifisering/helliggjøring av selvet ikke er 

underlagt ekstern påvirkning. Sagt annerledes må vi skille mellom ideen om det autentiske 

selvet, som er forankret et diskursivt felt, og den sosiale/kulturelle produksjonen av selvet 

som autentisk som er forankret i sosial praksis.  

 

Selv og samfunn 

Reproduksjon av de partikulære forestillingene om det autentiske selvet skjer i en 

kontinuerlig dialektisk prosess mellom selv og samfunn, men det betyr ikke at individets 

subjektive forestilling om sitt eget selv og selvbevissthet korresponderer hundre prosent 

med samfunnets modeller. Battaglia fremholder at selvet stadig vil være subjekt for visse 

kulturelle begrensninger, manipulasjoner og idealer, men understreker samtidig at selvets 

evne til refleksjon også kan bidra til å bryte med eller forandre situasjonen hvori de blir 

formet (Battaglia 1999: 115). I forhold til aurovillianere ser jeg individets handlinger som en 
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betydelig ”input” i den konvensjonelle produksjonen av selvet (cf. Wagner 1977: 78). Fordi 

kulturelle konvensjoner, som aurovillianeres ideer om det autentiske selvet, kan 

opprettholdes av individets acts of inventions (kreativ reproduksjon), og siden disse 

inventions kun blir effektive og meningsfulle utrykk når de er underordnet konvensjonelle 

orientasjoner, er verken individets reproduksjon eller konvensjonen determinert (Wagner 

1977: 78). Som en del av samfunnets kollektive representasjoner vil modeller for selvet og 

forestillinger om selvbevissthet alltid være åpen for individuell tolkning.  

Den mentale konstruksjonen av Auroville som et community er i stor grad basert på at 

konvensjonen som omhandler det autentiske selvet reproduseres gjennom bruk av 

symbolikk (ideer om, og klassifisering av, det autentiske) og gjennom konkrete symboler 

Cohen 1985)22. I forhold til mitt empiriske materiale ser jeg på community som symbolsk 

konstruert: som en mental konstruksjon sammensatt av et sett av verdier, normer og 

moralkoder som gir medlemmene en følelse av identitet og del av et kollektivt hele. Det 

fruktbare ved Cohens teori er at den viser hvordan community – både som internt samhold 

og som forskjellig fra andre communities - produseres gjennom medlemmenes erfaring og 

forståelse av samfunnets symbolikk (Cohen 1985: 16). Fellesskapet i Auroville produseres 

primært  via de ulike individenes relasjon til det hellige/the Divine (som et felles vokabular), 

og at det faktiske fellesskapet (sosial samhandling og praksis) er av sekundær betydning.  

 

Metode 

Jeg ser mitt valg med å anvende en fenomenologisk tilnærming – hvor nøkkeltemaet er 

undersøkelse av måter mennesker erfarer og forstår sin verden (Tilley 1997:11) som et 

resultat av at både det empiriske feltet og antropologiens faglige utvikling, bærer preg av 

den institusjonelle og individuelle refleksivitet som preger senmoderniteten og bør forankres  

i den intersubjektive kunnskapsproduksjonen mellom antropolog og informant der 

antropologen søker å begripe informantenes væren-i-verden. Dette tillater en undersøkelse 

av erfaring og menneskets erkjennelser uten å sitte fast i antagelser om erkjennelsens 

objektive eksistens slik vi kjenner det fra Husserls filosofi (Lubcke et. al. 1996: 253). 

Menneskers selvbevissthet kan ikke kun belages på isolerte subjektiviteter, men kobles opp 

                                                
22 Jeg bruker begrepet fellesskap om Cohens community.  
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mot diskursive analyser og praksis for slik å fortelle oss noe om dialektikken mellom selv og 

samfunn.  

 

Feltarbeidets gang 

Mitt feltarbeid ble gjort i perioden februar til juli 2008. I dette tidsrommet beveget 

temperaturen seg fra norsk sommer temperatur til tropisk hete, og følelsen av å få et grep 

om feltet fra undrende til lettere panikkartet - til god. De to første månedene leide jeg et 

rom med kjøkken og bad privat hos en tamilsk aurovillianer som jobbet ved norske 

Kulturstudiers skole utenfor Pondicherry hvor jeg hadde vært på besøk dagen etter at jeg 

ankom Pondicherry. Anooj, min tamilske husvert, ble etter hvert en av mine 

nøkkelinformanter og en uvurderlig kilde i min kontektualisering og forståelse av relasjonen 

mellom Auroville og de lokale tamilene. Anooj, som opprinnelig var fra Kuliapalayam, var 

oppvokst i et større bofellesskap og i det han kalte en europeisk atmosfære. Han ble for meg 

metaforen på mange av mine aurovillianske tamilske informanters frustrasjon over å ha ”et 

ben i hver leir”.  Omtrent midtveis i feltarbeidet flyttet jeg inn i et gjestehus tilhørende et 

aurovilliansk bofellesskap med ti voksne og fire barn hvor jeg ble særlig godt kjent med det 

tyske ekteparet Tanya og Rolf.  Under tiden i bofellesskapet fikk jeg innblikk i aurovillianeres 

community living; hvilke normer og regler som gjelder i en internasjonal ”storfamilie”. Det 

var sosialt og ikke minst hyggelig, men grunnet begrensede muligheter for skrivearbeid 

flyttet jeg ut etter fire uker. Dette var midtveis i feltarbeidet, og jeg flyttet sammen med en 

av mine informanter, nykommeren Michela fra Sveits, som hadde blitt tilbudt housesitting23 

i en måned. Da måneden var omme fikk jeg bo hos Matteo, en av mine nøkkelinformanter 

jeg hadde blitt kjent med tidlig i feltarbeidet, helt til jeg reiste hjem. Han hadde også en 

yngre nykommer boende hos seg, 24 år gamle Maya fra Spania. Matteo var en av mine 

viktigste samtalepartnere, og lærte meg mye om Aurovilles historie og filosofi. Jeg hørte han 

flere ganger omtalt av andre informanter som en true aurovillian og Maya mente han var en 

som en som relaterte seg til Aurovilles filosofi ”in a true and sincere way”. Det at jeg valgte å 

bo forskjellige steder gav meg innblikk i ulike måter aurovillianere lever.  

 

                                                
23

 Housesitting er et vanlig fenomen i Auroville. På grunn av mangel på boliger er det vanlig at aurovillianere 
som av ulike årsaker oppholder seg utenfor Auroville over en lenger periode tilbyr andre aurovillianere eller 
nykommere å passe huset deres mens de er borte.  
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Aktiviteter og arenaer  

Før jeg ankom Auroville hadde jeg kontaktet Auroville Volunteer and Internship Service 

(AVIS) som formidler ulike typer arbeid for besøkende som ønsker å jobbe som frivilling 

mens de er i Auroville. Gjennom AVIS fikk jeg jobb som frivillig ved en Auroville-drevet 

ettermiddagsskole situert i en av de tamilske landsbyene rett utenfor Auroville. Jeg jobbet 

der to ettermiddager i uken under hele feltarbeidet. I tillegg opprettet jeg – etter sterkt 

ønske fra mødrene til barna som gikk på skolen – kveldsundervisning i engelsk for kvinnene i 

landsbyen hvor jeg underviste ukentlig. I tillegg til å bli godt kjent med de to aurovillianerne 

som drev skolen, var dette også en viktig arena for kjennskap til forholdene i landsbyen og 

tamilers ulike syn på relasjonen til Auroville. Mitt engasjement ved skolen ble særlig godt 

mottatt blant andre tamilske aurovillianere. I tillegg til arbeidet ved skolen jobbet jeg 

sammen med Michela på en av gårdene i the Green Belt med å plukke frukt i perioden vi 

bodde sammen. Under feltarbeidet leste jeg mye litteratur av Sri Aurobindo og the Mother. 

Jeg anså det som en viktig del av det å forstå begrepene mange av mine informanter 

opererte med (eksempelvis involution, the psychic being og yoga24). Samtidig var det et 

middel for meg å vise interesse og respekt for mine informanters livsverden, og et middel for 

deltagelse i ”dype” diskusjoner om Aurovilles filosofi. For å holde meg oppdatert på 

begivenheter, kurs og offentlige diskusjoner i the Auroville Community leste jeg Auroville 

månedlige avis Auroville Today og informasjonsskrivet News and Notes som hver uke 

distribueres til alle aurovillianere. I tillegg til dette deltok jeg på en hel rekke kurs sammen 

med ulike informanter; om integral yoga, studier av Sri Aurobindo, peas versus pills seminar 

(om bedre helse gjennom riktig mat), inside India (introdusjon til Indias filosofiske 

tradisjoner og tankemåter), diverse forelesninger og workshops.   

 

Intervjuene jeg gjorde var (i) med utvalgte aurovillianere som arbeidet ved administrasjonen, 

arkitektkontoret L’Avenir, Financial Service, Entry Group som gjør intervjuer og vurdering av 

de som ønsker å bli aurovillianere, medlemmer av Resident Assembly og (ii) lengre 

dybdeintervjuer med informantene jeg omgikk regelmessig.  

                                                
24 Involusjon er prosessen hvor evolusjonen utvikler seg i materien inntil materien har nådd sin egen grense og 
volusjon av bevisstheten – det ikke-materielle- kan begynne. The psychic being er menneskets innerste, 
sjelelige selv, karakterisert som udødelig og en del av det hellige verdensaltet. Yoga, i Sri Aurobindos 
terminologi, referer til en holdning eller tilnærming, en modus operandi – ikke en treningsform .  



29 

 

 

Bortsett fra faste aktiviteter og kurs tilbrakte jeg mye tid sammen med informanter, 

hovedsakelig ettermiddag og kveld, ved populære hang-outs, kafeer, ved stranden og 

hjemme hos dem privat. De offentlige arenaene for sosial interaksjon var stort sett veldig 

uformelle og tilgjengelige i Auroville, og var det ”noe som skjedde” møtte jeg stort sett flere 

av mine informanter der uten å ha avtalt noe på forhånd. Det var heller ikke uvanlig at man 

møtte mennesker man aldri har møtt før ble sittende å prate i timevis. Jeg påpekte dette 

fenomenet ovenfor Matteo engang jeg hadde sittet 3 timer og snakket med en annen 

aurovillianer jeg hadde møtt i Pondicherry. ”Det er bare slik det er i Auroville… det finnes en 

intens energi her, og alle du møter – alle – har noe å lære deg. Fordi folk her er i den energien 

blir det sånn… ” mente Matteo.  

 

Informanter 

Det å skaffe seg et nettverk av informanter var ikke vanskelig, da aurovillianere generelt var 

svært imøtekommende, interessert i hva jeg gjorde i Auroville og villige til å dele sine 

erfaringer og historier. Etter å ha etablert kontakt med en håndfull aurovillianere ble det ikke 

lenger nødvendig å ”lete etter” flere informanter da mine informanter var meget behjelpelig 

med å sette meg i kontakt med andre, og jeg stadig ble introdusert for nye mennesker i 

sosiale sammenhenger sammen med mine informanter. Til sammen hadde jeg over 50 

informanter nokså jevnt fordelt i forhold til alder og kjønn, hvorav et tjuetalls jeg traff 

regelmessig, 3-5 ganger i uka. Jeg valgte ut informanter med henhold til problemstilling, så 

hovedandelen av informanter er aurovillianere med bakgrunn fra vestlige land. Jeg så det 

allikevel som en selvfølgelighet å ha tamilske informanter, da de utgjør en vesentlig del av 

the Auroville Community og jeg anså deres tilstedeværelse er komplementær i 

undersøkelsen av vestlige aurovillianere.  Med henhold til oppgavens empiriske grunnlag i 

analyser av interaksjon mellom westerners og locals25 er diskusjonen preget av dette bias; 

fokuset på vestlige aurovillianere.    

 

 

 

                                                
25

 Westerners og locals er en distinksjon (og sterotypisering) både tamilske og vestlige aurovillianere selv bruker 
om vestlige og tamiler, uavhengig om de er aurovillianere eller ikke.  
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Posisjonering og interaksjon med informanter 

Mye av tradisjonell antropologisk metode belager seg på kulturell differanse mellom 

antropologen og de ”antropologiserte”, og er i følge Cohen fundert på antagelser om 

kvalitative ulikheter mellom den som observerer den som blir observert (Cohen 1994: 5). 

Min erfaring - og analytiske tolkning - av min relasjon med mine informanter var imidlertid 

ikke preget av forskjellighet, men snarere likhet. På et nivå er min subjektivitet like mye et 

resultat av senere modernitet som deres, og jeg kunne til en viss grad identifisere meg med 

deres søken etter noe ”mer”, noe meningsfylt og autentisk til forskjell fra det de refererte til 

som materialismens fattigdom i Vesten. At jeg var kommet nettopp til Auroville ble ofte 

tolket av mine informanter som at jeg, i likhet med dem, søkte noe ”mer” og var tiltrukket, 

dog ubevisst, av Aurovilles spirituelle kraft. Selv om disse underliggende faktorene unektlig 

gjorde min kontakt med informantene fruktbar var det desto viktigere for meg å gjøre 

tydelig at jeg ikke var en av dem, og at min agenda i Auroville var vesentlig annerledes enn 

deres. Dette betydde likevel ikke at jeg var fritatt fra de samme evalueringene de gjorde om 

hverandre. Mine informanter forventet, implisitt og eksplisitt, at jeg tok del i deres prosjekt 

som innebar introspektive undersøkelser og engasjement i fellesskapet.  

 

Samtaler som sosiale data 

I et samfunn som Auroville hvor kunnskap om Sri Aurobindos filosofi og om spiritualitet 

generelt fungerer som kulturell kapital er det spesielt på et område hvor dette 

kommuniseres effektivt: samtaler. En betydelig del av mitt empiriske materiale er samlet inn 

fra uformelle samtale med informanter. Jeg fant at aurovillianere, i hvert fall mine 

informanter, hadde en tendens til å snakke mye om temaer som spiritualitet, transformasjon 

av bevisstheten og arbeid med egoet. Da jeg traff dem tilfeldigvis rundt i Auroville snakket 

de ikke om været eller hendelser på jobben, men hvordan de hadde opplevd det å arbeide 

med egoet eller hvordan de hadde følt nærværet av the Divine. Bowman hevder at 

uformelle samtaler hvor mennesker illustrerer og får erkjennelse for sin tro eller 

overbevisning er spesielt viktig innenfor alternativ spiritualitet som ikke har fastlagt trosform 

(Bowman 2005: 86). Språk er her en form for handling, og samtaler har en implisitt 

instrumentell effekt (Hoem 2001: 56). Jeg opplevde aurovillianere, mer enn noe annet, som 

lidenskapelig opptatt av søken etter det autentiske. Selv om det ble utrykt på ulike måter, 
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var det derfor de fleste av mine informanter hadde kommet til Auroville. Mitt metodiske 

problem ble etter hvert klart i og med at mine informanters søken etter det autentiske 

imidlertid ikke alltid var en eksplisitt del av det lokalt observerbare, men ofte noe de snakket 

om. Aurovillianeres samtaler og diskusjoner (verbal diskurs) var en helt sentral arena for (i) 

mediering av kulturell kapital, eksempelvis kunnskap om Aurovilles filosofi, og derfor (ii) 

forhandling og produksjon av selvidentitet, men også for (iii) validering av Aurovilles idealer 

gjennom fortellinger som viser at erfaring sammenfaller med idealer eller korresponderer 

verdier.   

 

The tacit dimension 

En ikke uvesentlig del kommunikasjon er knyttet til det Polanyi beskriver som en tacit 

dimension; det vil si kroppsliggjorte og ikke-verbal kunnskapen vi ikke klarer utrykke med ord 

(Polanyi 1966: 6-7). Kate kom en gang med en kommentar som jeg føler illustrerer nettopp 

dette, ”når du putter en erfaring eller tanke ned i ord – og du skal forklare eller fortelle… da 

har du allerede innskrenket omfanget av erfaringen… for den vil alltid være mer enn det du 

kan si med ord”. Kates kommentar er i tråd med Wikan som skriver at vokabular og språk er 

menneskeskapt og at det ikke nødvendigvis ”passer” til verden (Wikan 1992: 464). Flere av 

mine informanter sa til meg at hvis jeg virkelig ønsket å forstå Auroville og aurovillianere så 

var jeg nødt til å ”føle” det eller erfare det i meg selv først. Villighet til å involvere seg i/med 

en annen verden, liv eller ide; evnen til å bruke ens egen erfaring, er viktig hvis vi skal gripe 

eller forstå mening som verken ligger nedfelt i ord eller ”fakta” (Wikan 1992: 463). Jeg har 

innsett i etterkant at mine mange og lange samtaler med informanter ikke bare hadde gitt 

meg empirisk materiale, men at de også bidro til å stimulere min selvrefleksivitet. Det å 

anerkjenne kompleksiteten av min egen selvidentitet og de ulike meningskonnotasjonene 

som ligger bak mine handlinger, valg, tanker og følelser ble for meg en måte å begripe 

kompleksiteten i mine informanters fortellinger og forståelser de hadde om seg.  
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Kapittel 2 - Søken etter det autentiske selvet 

 

“…every individual being is the Self, the Divine in spite of the outward limitations of 

the mental and the physical form. Until we have changed our habits of our mentality 

so that it shall live entirely in this knowledge reconciling all differences in the One, we 

do not live in the real Truth, because we do not live in the real Unity”  

- Sri Aurobindo 1921: 375 
 

 

Ideen om det autentiske selvet i Auroville konseptualiseres innenfor et kulturelt rammeverk 

som i stor grad er grunnlagt på Sri Aurobindos og the Mothers holistiske filosofi. Filosofien 

tilbyr aurovillianere en modell for handling og modell av verden (cf. Geertz 2002[1966]). 

Innenfor dette rammeverket står antagelsen - om at mennesket partikulært og verden 

generelt - gradvis vil utvikle seg fra en uvitende, illusorisk og ufullkommen tilstand til noe 

opplyst, fullendt og perfekt helt sentralt. Ifølge Sri Aurobindo og the Mother kan mennesket 

selv bidra til denne utviklingen ved å søke det autentiske i seg selv, assosiert med det 

naturlige, det spirituelle, det dynamiske og det opprinnelige, gjennom transformasjon av 

bevisstheten. Søken etter det autentiske angir form, men det er imidlertid opp til individet å 

finne hva som utgjør innholdet da transformasjon alltid ligger nedfelt i den subjektive 

erfaring. Dette er en kompleks og sammensatt prosess hvor aurovillianere søker å finne og 

leve ut den autentiske siden av henholdsvis fysiske, psykologiske, mentale, materielle og 

relasjonelle aspekter ved sine liv. Prosessen skjer i et dialektisk forhold mellom Aurovilles 

konvensjon(er) og aurovillianeres selvidentitet, som igjen produserer kollektive kategorier 

om hva som er falskt/uekte og ekte/autentisk. Disse kategoriene er imidlertid objekt for 

individuell manipulering. Friheten aurovillianere har til å konseptualisere søken etter det 

autentiske selv ut fra sin subjektive erfaring medfører at aurovillianere har forskjellige 

oppfatninger om hva som er autentisk for dem selv, som også påvirkes av deres ulike 

individuelle eksisterende interesser og motivasjoner. Noen vil derfor hevde at fysisk arbeid 

er viktigere enn for eksempel meditasjon og integral yoga, andre konsentrerer seg 

disiplinering og helbredelse av den fysiske kroppen. Som Tina engang sa ”…at the end, each 

case is its own...Auroville is made up by individuals, each with their own vision, interests, 

wishes, dreams, ego-trip, fears and desires…”. Likevel representerer aurovillianeres 

engasjement i søken etter det autentiske selvet en felles måte å orientere seg verden på 
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fordi det innebærer en generell antagelse om at man ikke allerede er eller lever autentisk. I 

dette kapittelet skal jeg vise hvordan aurovillianere på ulike måter opplever og 

konseptualiserer sin søken etter det autentiske selvet; hvordan dette påvirker deres liv og 

skaper mening i tilværelsen.   

 

”Hvordan jeg kom til Auroville…”  

En av mine informanter fortalte meg en gang at dersom jeg ønsket å forstå hvorfor alle disse 

menneskene (vestlige aurovillianere) var kommet til Auroville måtte jeg se på hvor de kom 

fra, hvilket han karakteriserte som ”den kapitalistiske, materialistiske, brutale Brave New 

World”. Ulike forhistorier/historier vil alltid kunne brukes effektivt til å skape mening og 

kontekst for nåtidige forhold (Krohn-Hansen 2001:  kap. 6). På individnivå er historier eller 

biografier en måte for individet å kommunisere sin egen motivasjon, selvidentitet og 

virkelighetsorientering. Aurovillianeres søken etter det autentiske selvet utfolder seg i 

individets partikulære narrativ hvor individets forhistorie danner utgangspunkt og 

forklaringsgrunnlaget for søken etter det autentiske og skaper sammenheng og mening 

mellom fortid og nåtid (Bruner 1990). Jeg vil derfor begynne med å presentere fire av mine 

informanters historier om hvordan de kom til Auroville. 

  

En utopisk drøm  

Den første historien handler om Charles. Jeg ble kjent med Charles etter å ha møtt han på en 

middag sammen med Kate ved La Terrace tidlig i feltarbeidet. Charles er opprinnelig fra 

Storbritannia og har bodd i Auroville siden 1971. Han fortalte meg at da han kom til India for 

første gang, på ferie sammen med kone og to barn, hadde han kun hørt om Auroville via en 

venn som anbefalte familien å besøke den nyskapende byen etablert for å realisere human 

unity. Familien hadde kjørt fra Bombay til Auroville for så å få motorstopp rett før de trodde 

de hadde nådd Auroville. Charles fortalte at området var helt øde, bare et ensomt banyantre 

stod midt ute på en tørr slette. Barna klaget over varmen og han selv var ganske oppgitt. 

Charles bestemte seg for å gå bort til nærmeste hus, som viste seg å huse en franskmann. 

Charles spurte om franskmannen om hjelp med motorstoppen og om han kunne fortelle 

dem veien til Auroville. Franskmannen svarte at de allerede var i Auroville. ”Nei, jeg mener 

byen Auroville”, forklarte Charles. ”Ja, det er her. Du befinner deg i sentrum akkurat nå”, 
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svarte franskmannen. Det var litt av en skuffelse ifølge Charles. I tillegg til motorstopp hadde 

bilen en lekk bensintank og det viste seg at et av barna var syk. De måtte dessverre bli, men  

endte opp med å bli i to måneder. ”Det var fantastisk. Det vi fant her…det var første gangen 

jeg hadde møtt mennesker som ikke bare snakket om å skape en fremtidig verden, men som 

faktisk gjorde det. Folk var så herlige, hjelpsomme, ekstremt involvert i prosjektet og fulle av 

aspirasjoner. Allerede da følte jeg at det var noe som trakk meg hit, uten at jeg helt kunne 

peke på hva det var” forteller Charles. Under oppholdet i Auroville dro familien også for å 

besøke the Mother, et møte som ifølge Charles bekreftet hans følelse av Auroville som et 

helt spesielt sted. Familien bestemte seg etter hvert for å gjøre Auroville til sitt nye hjem, og 

dro tilbake for å selge huset og wrap up sine liv i Storbritannia., Etter et par måneder var de 

imidlertid tilbake i gamle rutiner og Auroville virket som en fjern drøm. Charles fortalte også 

at ekteskapet dessverre tok slutt, men at han aldri hadde kunnet legge fra seg tanken om å 

bo i Auroville. Etter fire år vendte han tilbake til Auroville. Denne gangen dro han alene og 

valgte å bli. ”Det som tiltrakk meg den gang – og som fortsatt tiltrekker meg i dag- var 

human unity idealet. Tanken på en internasjonal township med mennesker fra hele verden 

var fantastisk. Disse menneskene gjorde et eksepsjonelt arbeid. Ikke for seg selv, ikke for sin 

familie, ikke for sitt land, men for hele menneskeheten.” Charles sier videre at han tidligere 

hadde opplevd denne enhetsfølelsen som han fikk i Auroville da han hadde vært ute og reist 

i andre deler av verden. ”Jeg følte på en måte at human unity allerede eksisterte, men bare 

til et visst punkt. Du vet, the Divine inni oss bringer oss, trærne, menneskene, alt som lever 

sammen. Men realiseringen…det er noe som vil komme gjennom utvikling av 

bevisstheten…og jeg følte at Auroville var riktig sted” Charles bor fortsatt i Auroville alene, 

men det hender at barna kommer på besøk. Og det hender at han besøker familie og gamle 

venner i Storbritannia, men da snakker han aldri om Auroville. ”Folk tror det er en sekt eller 

noe. De forstår ikke. Det handler om det faktum at Auroville er noe som ikke kan plasseres i 

noen kategori, det finnes ikke noe annet sted som Auroville, det er noe helt nytt…og 

aspirasjonen etter noe helt nytt”. Charles’ historie er ikke bare en historie om en mann som 

valgte å reise fra sine barn og sitt hjemland for å slutte seg til et spirituelt samfunn i India, 

men vitner også om et sterkt ønske om å ta del i et annet type fellesskap med et tydelig 

idealistisk mål. Charles’ ønsker og drømmer overgår konformitet til eksterne forpliktelser 

som ektemann og far. Dette illustrerer en trend i mange moderne vestlige land, nemlig 
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retten ethvert individ har til å velge utformingen av sitt eget liv, og er et vesentlig etisk 

prinsipp i Auroville.  Det er naturligvis mulig å tolke dette som en dårlig fordekt egotripp 

legitimert av flotte idealer og fremtidsvisjoner, men jeg vil påstå at for de aller fleste 

aurovillianere er dette ikke tilfelle; noe jeg tror vil komme frem utover i oppgaven.  

 

Spirituell veiledning  

Første gang jeg møtte Lea var på et Dreamcatchers møte klokken fem om morgenen på en 

byggeplass midt i Auroville. Dreamcathers er et konsept utviklet av noen aurovillianske 

arkitekter som går ut på å involvere andre aurovillianere i planlegging og utforming av nye 

bygginger. De møtes en gang i måneden – på ulike steder – og deltagerne ”tar imot” bilder 

gjennom meditasjon og deretter formidler disse som forslag til bygningens arkitektoniske og 

konseptuelle utforming. Lea hadde vært med i Dreamcathers siden starten og satt pris på 

når nye mennesker ønsket å delta. Jeg hadde fått høre om møte via Charles og deltok på 

samme måte som de andre seks fremmøtte. Etter møtet ble jeg gående å snakke med Lea, 

og fortalte mer om hvorfor jeg var i Auroville. Hun syntes det hørtes spennende ut og mente 

at det kunne være godt for aurovillianere å høre andres synspunkt noen ganger. Lea stilte 

seg entusiastisk til disposisjon om jeg ville intervjue henne. En uke senere møtte jeg Lea ved 

Town Halls kafé. Hun fortalte meg at hun hadde hatt en følelse av at en nordisk energi ville 

komme inn i livet hennes og mente med sikkerhet at det var meg. Lea forteller,  

”min historie med Auroville begynte på slutten 70-tallet da jeg var på sommerferie i India. 

På den tiden hadde jeg verken hørt om the Mother eller Sri Aurobindo, men jeg var helt 

klart på søken etter noe.. På den tiden var jeg student i Tyskland og jeg kan si at allerede 

da følte jeg at jeg ikke passet inn der hvor jeg bodde. Jeg hadde ingen plan om å flytte til 

Auroville, men har alltid vært opptatt av spiritualitet…det har alltid stått for meg som en 

spennende dimensjon jeg trenger å utforske…så når jeg kom hit tror jeg at jeg ubevisst 

skjønte at dette var et bra sted for meg å utforske…”.  

 

Hun husket ikke hvordan hun hørte om Auroville, men fortalte at hun skjønte at hun hadde 

oppdaget noe spesielt den måneden hun tilbrakte i Sri Aurobindo Ashram i Pondicherry hvor 

hun studerte Integral yoga. Lea fortalte også at hun opplevde at Sri Aurobindos bøker 

inneholdt en essens hun trengte, men at det var en helt spesiell spirituell opplevelse som 

fikk henne til å bestemme seg for å flytte til Auroville. ”Det var en fantastisk opplevelse, jeg 

opplevde the Mothers nærvær som et sterkt lys inni meg. Det skjedde på natten i den lille 

hytta jeg bodde i. Det var en slags drømmeaktig tilstand hvor the Mother hjalp meg og 
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veiledet meg. Hun fikk meg til å forstå hvorfor jeg egentlig var kommet hit. Jeg følte meg i ett 

med henne ” Jeg spør Lea om å utdype. ”Det forandret alt, men den virkelige intensjonen er 

vanskelig å forklare, den går imot vår rasjonelle tankemåte. Det er som Sri Aurobindo sier, at 

vi alle må erfare ting for oss selv i oss selv. Jeg skilte meg fra mitt gamle liv, mine vaner og 

tanker og se verden med nye øyne. Det å erfare ble viktigere for meg enn det å bare vite 

noe”.   Leas forklaring på sin spirituelle opplevelse viser at hun setter sin egen 

erfaringspraksis høyere enn annen type tro- og vitenskapspraksis. For Lea handler Auroville 

om å søke personlige erfaringer som kultiverer heller enn å undertrykke hennes egne 

subjektive erfaringer.  Historien viser også at hun allerede var ”tilbøyelig” for å søke mening 

innenfor spiritualitet, og at opplevelsen av the Mother ble en slags videreutvikling i hennes 

allerede påbegynte søken.  

 

Å rømme fra materialismens fattigdom   

I likhet med Charles og Lea var også Emma på ferie i India da hun oppdaget Auroville. ”Jeg 

tok meg en pause fra jobben og dro på det jeg trodde skulle bli en seks måneders ferie i 

India.Jeg trengte pusterom, for å si det sånn..” Emma fortalte at hun var lei folks ureflekterte 

måte å leve på. ”Folk er bare opptatt å tjene mest mulig penger, kjøpe den fineste bilen, få 

seg den nyeste mobiltelefonen, you name it! Og man bombarderes av reklame for alkohol, 

for klær… Og det handler bare om sex, hvor tynn du er, hvor vakker du er” Med en ironisk 

tone legger hun til ”du vet, de tingene som gjøre deg verdt å elske”. Da Emma kom til India 

hadde hun bare lest om Auroville i guideboken Lonely Planet hvor ideen om en internasjonal 

by som hadde som mål å realisere human unity vekket interessen.. ”Jeg tenkte wow! Det 

hørtes kult ut med forskjellige communities kalt Transformation, Courage og Sincerity!” 

Emma reiste til Auroville og ble i tre uker. Etter de tre ukene syntes hun ikke å se at det var 

noe særlig spennende som skjedde i Auroville likevel. Mens hun stod med bagasje og gjorde 

seg klar for å dra skjedde det noe som forandret situasjonen. ”Jeg fikk en sjelden mulighet til 

å gjøre noe jeg ikke hadde hatt mulighet til verken før eller siden. Det var å intervenere i 

ødeleggelse av en liten kattunge. Jeg så to gutter som holdt på å drepe den så jeg jagde dem 

vekk og tok kattungen. Så stod jeg der. Som turist med en ryggsekk og en kattunge.” Emma 

dro tilbake til Auroville, forsøkte å finne noen som kunne ta over katten og kom i kontakt 

med Annie. Møtet med Annie ble svært emosjonelt for Emma som bestemte seg for å bli en 



37 

 

stund til og hjelpe Annie, en eldre kvinne som tok seg av flere hjemløse katter og 

hunder.”Så…jeg ble. Og mye lenger enn jeg hadde trodd fordi stadig var det nye ting å 

involvere seg i. Jeg ble kjent med flere og flere mennesker, ble mer og mer involvert og 

begynte å føle Auroville på en annen måte. Auroville beveget meg.” Etter å ha vært gjest i 

Auroville i over 1,5 år bestemte Emma seg for å flytte dit for godt. Emma sier også at hun 

hadde vært åpen for tanken om å flytte på seg da hun dro fra USA fordi han allerede hadde 

en følelse av hun ikke gjorde det hun var ment å gjøre. ”Når muligheten ble presentert for 

meg (å flytte til Auroville) så passet det i forhold hvor jeg var i livet mitt”.  

Emmas historie viser en eksplisitt motstand mot vestlig materialisme og fokus på ytre 

skjønnhet og målbar velstand. Hun ble tiltrukket av Aurovilles idealer, men fant det likevel 

ikke umiddelbart som et blivende sted før hun har vært der over en lengre periode og erfart  

Auroville på et ”dypere plan” og følt tiltrekningskraften mange aurovillianere kaller the Force 

of Auroville26. Jeg hørte det sjelden eksplitt brukt i samtaler, men svært ofte implisitt for å 

forklare hvorfor man kommer tilbake til, eller flytter til Auroville. Emma representerer 

gruppen aurovillianere av typen post-materialister som er opptatt av å leve enkelt og helst 

uten ufrivillig ekstern påvirkning som reklame og massemedia. 

  

The call of the Origin 

Til slutt vil jeg presentere Matteos historie. Han kommer opprinnelig fra Italia og har bodd i 

Auroville siden 1978. I motsetning til Charles, Lea og Emma kjente han godt til Sri Aurobindo 

og the Mother og fortalte at han begynte å lese allerede i en alder av 20 år. ”Jeg er oppvokst 

i et sterkt katolsk land og frem til 20-årene gjorde jeg som alle andre, gikk i kirken, arbeidet 

hardt og tenkte at jeg gjorde det som var riktig. Men det var ikke noe liv, det var vaner! Og 

det er ikke engang våre egne vaner for de er nedarvet og indoktrinert!” Matteo refererte 

siden til dette som ‘the immaculate habitus in the name of Jesus Christ, God and the Holy 

Spirit’ og sa at han ikke lenger hadde orket å leve i et samfunn styrt og kontrollert av Kirken. 

Han fortalte at han oppdaget, spesielt gjennom Sri Aurobindo, at verden slett ikke var slik 

den så ut, at det var dimensjoner, nivåer, lag på lag av forskjellige krefter, historie og 

manipulasjon som vi mennesker er uvitende om. ”Du forstår… når man opplever at Kirkens 

forbannelse er overalt kan man ikke forbli passiv. Jeg valgte å komme hit fordi jeg måtte. Det 

                                                
26

 The Force of Auroville beror på Aurovilles antatte tiltrekningskraft og forstås som en opplevbar manifestasjon 
av the Divines eksistens spesifikt nedfelt i området Auroville. Jeg diskuterer dette i kapittel 3. 
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var ’the call of the origin’ som førte meg hit.” Jeg ber ham om å forklare hva han mener. ”The 

call of the Origin er the Divine som søker å manifestere seg i mennesket. Kirken holder denne 

sannheten for seg selv fordi de vil kontrollere, strukturere og bruke oss. Bare se på Bibelen. 

Engler er ikke engler, men de er voktere av kunnskapens og udødelighetens tre (Genesis 3,4 

kap. 3:22), mens den virkelige gud, det virkelige Divine arbeider for oss og ber oss om å åpne 

oss og forfølge sannheten. Sannheten som går gjennom hjertet, intellektet og som gjør oss 

en del av the Divine.” forklarer Matteo. Han sa at det var denne lengselen etter å frigjøre seg 

og etter å vite som hadde ført han til Auroville. Han fortalte at de var flere som vurderte å 

flytte til India, men at han var den eneste som tilslutt gjorde det. ”Det var vanskelig for 

familien min å forstå og de godtok nok egentlig aldri at jeg dro, men det var mitt liv det 

handlet om og det er jo bare jeg som kan leve det” fremholder Matteo.  

Forskjellen mellom religion og spiritualitet i Auroville, som belyses her i Matteos historie, er 

at mens religion forteller deg hvilken sannhet som er sann, så oppfordrer spiritualitet 

individet til å finne sin egen. Matteo var den mest ”ekstreme” av mine informanter på dette 

området, og han viet mye tid til det han kalte å ”søke kunnskapen bak kunnskapen” noe jeg 

anser som en direkte konsekvens av Matteos streke motstand mot kirkens (og religionens 

generelt) habituering og strukturering av menneskets tanke og handling (Bourdieu 1977). 

 

Selv om Charles’, Leas, Emmas og Matteos historier er fire partikulære historier, gjenspeiler 

de alle en tendens jeg oppdaget i samtlige av mine informanters historier om hvorfor de 

valgte å flytte til Auroville. Jeg fant at alle på en eller annen måte ga utrykk for at livene 

deres før Auroville manglet noe essensielt; at de hadde opplevd tilværelsen i ulik grad som 

ufullstendig. Kommentarer av typen ”livet mitt fungerte ikke”, ”jeg fant meg ikke tilrette” 

eller ”jeg ønsket noe mer” var vanlig da mine informanter snakket om livet de hadde forlatt. 

Sammenhengen mellom fortid og nåtid i informantenes historier bar ofte preg av det 

Bauman har beskrevet som det viktigste trekket ved det moderne liv, nemlig behovet for 

selvrealisering, needing to become what one is (Bauman 2000: 32). Mens Charles assosierer 

dette med å ta del i et fellesskaps arbeid for en bedre fremtid, fokuserer Matteo på 

viktigheten av individets søken etter den ”virkelige” sannheten hvor individet realiserer sin 

tilknytning med the Divine. Emmas historie representerer en disassosiasjon med såkalte 

vestlige verdier, mens Leas spirituelle opplevelse belyser ideen om at den subjektive erfaring 
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har den primære autoritet for menneskets virkelighet.  Historiene har til felles at de kan 

lokaliseres innenfor en ”subjektiviseringtrend” (Helaas 2001 et al.; Taylor 1991).   

Selv om det stemmer at denne trenden ser individers fokus på personlig erfaring som en 

kilde til mening og autoritet, betyr det ikke at det gjøres på en atomistisk eller egoistisk måte 

(Helaas 2001 et al.: 11) og bør ikke forveksles med individualisering. Måter mine informanter 

beskriver det de kommer fra, flykter fra eller gjør motstand mot viktig for å forstå hvorfor 

informantene har valgt å bo i Auroville. Et interessant aspekt i informantenes historier var at 

det ofte sammenlignet sin nåværende situasjon som motsatt av den de kom fra. Deres 

negasjon knytter seg slik jeg ser det særlig til tre områder. For det første (i) materialismens 

fattigdom og en meningsløshet som ble attribuert og assosiert med akkumulering av 

materiell velstand, hvilket aurovillianere anså som blottet for dypere mening og derfor 

utilstrekkelig middel for å løse menneskers eksistensielle spørsmål. Videre var (ii) motstand 

mot religionens makt og innflytelse på menneskets tankegang, et gjennomgående tema. Det 

siste punktet (iii) handlet at Auroville – i motsetning til Vesten – var et sted som fordret en 

reconnecting with the Divine de tidligere hadde savnet eller manglet. Disse tendensene 

mener jeg kan knyttes primært til to interelaterte fenomener karakterisert som effekter av 

den senmoderne epoke i vestlige samfunn; selvrefleksivitet (Giddens 1991; Cohen 1994) og 

ideen om selvet som hellig/spirituelt. (Helaas 1996 og 2001; Sutcliffe et al. 2000)  

Sammenhengen mellom de to fenomenene er svært komplisert, men kan forklares, veldig 

forenklet, som at individer i det moderne samfunn har lettere for å engasjere seg i en 

refleksiv konstruksjon av selvet på grunn av nedgang i institusjonell determinasjon i forhold 

til livssvalg. Og at sakraliseringen av selvet spesielt forbundet med alternativ spiritualitet – 

samt de sosiale og relasjonelle konsekvensene av dette - tilbyr en meningsfylt 

rekonfigurasjon av virkeligheten som kontrasteres såkalte materialistiske verdier.  

 

Videre i dette kapittelet skal jeg se på hvordan aurovillianere artikulerer sin søken etter det 

autentiske på ulike områder og hvordan de oppnår sin identitet som aurovillianere. Jeg skal 

nå undersøke videre hvordan aurovillianere selvrefleksiv prosess og ideen om selvet som 

hellig kommer til spesifikke utrykk i ulike deler av tanke og praksis. Bruner hevder at selvet 

som forfatter av sin egen narrativ må, ved konvensjon, bringe protagonisten27 fra fortiden 

                                                
27 Protagonist betyr en person som engasjerer seg sterkt for en sak. 
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inn i nåtiden på en måte som gjør at protagonisten og (nåtidige) forfatteren tilslutt 

fusjonerer og blir en person med en bevissthet. For å klare dette trenger individet en teori 

for vekst eller transformasjon (Bruner 2001: 28). Aurovillianeres teori om transformasjon er 

nedfelt i Sri Aurobindos definisjon av mennesket som a transitional being, det vil si at det 

ligger i menneskets natur å søke progress og utvikling mot det autentiske og spirituelle. At 

mennesket er transitional ligger til grunn for det sterke fokus på forandring som 

gjennomsyrer både den offentlige diskurs og aurovillianeres egne fokus.  

 

Becoming aurovillian  

Å bli offisielt medlem av Auroville betyr at man får status som aurovillianer og bosetter seg i 

Auroville. For å bli vurdert som medlem må søkeren gjennom et intervju med Aurovilles 

Entry Group28. I intervjuet kreves det generelt sett bare at man kjenner til Auroville visjon og 

bekrefter sitt engasjement for å bidra til denne visjonen. Etter intervjuet går søkeren, som 

nå kalles nykommer, gjennom en prøveperiode på to år. Perioden er en slags liminalfase 

hvor nykommeren ”like being in the womb” venter på å ”født” som aurovillianer (Turner 

1991: 95). I løpet av de to årene må vedkommende vise at han/hun klarer å tilpasse seg en 

ny livsstil, samfunnet, arbeide, finne seg et sted å bo og tydeliggjøre sine aspirasjoner – både 

ovenfor seg selv og andre - at han/hun virkelig ønsker å bli aurovillianer.  Etter 

nykommerperioden avholdes det ingen overgangsseremoni, men nykommeren presenteres 

med navn, yrke, arbeidsplass og nasjonalitet i News and Notes. Denne formelle prosessen er 

lik for alle og forløper for de fleste relativt identisk. Det er ikke et formelt krav at man har 

mye kunnskap om Sri Aurobindo og the Mother, men at man er villig til å legge all 

forutinntatthet bak seg og arbeide med sin egen transformasjon som en ’willing servitor of 

the Divine’. Så lenge individet generelt er enig med Aurovilles grunnleggende visjoner – som 

formulert av The Mother og Sri Aurobindo- står man fritt til å utforme sin egen 

transformasjon og liv som ens egen autoritet. For mine vestlige informanter var det å bli 

aurovillianer valg av en livsstil blant mange andre.  En livsstil kan slik defineres som et sett av 

mer eller mindre integrerte praksiser som individet velger, ikke kun fordi slik praksis fyller 

ens utilitaristiske behov, men fordi de gir materiell form til deres partikulære narrativ og 

selvidentitet (Giddens 1991: 81). De kommuniserer på denne måten til andre (i samfunnet 

                                                
28 Entry Group består av 6-8 aurovillianere.  
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individet forlater) og at de verdsetter andre verdier (eksempelvis spirituell transformasjon) 

enn de tilhørende dette samfunnet (eksempelvis materiell velstand, karriere). Naturligvis 

kunne de søke spirituell transformasjon i samfunnet de kom fra, på samme måte som det er 

mulighet for både materiell velstand i Auroville, men jeg argumenterer likevel for at det å bli 

aurovillianer tolkes som ”ekstremutgaven” av spirituell søken da Auroville av samtlige ble 

ansett som et spirituelt sted par exellence og kontrastert den materialistisk orienterte 

Vesten.  Videre produserer ideen om at statusen/identiteten som aurovillianer skal være 

overordnet andre identitetsmarkører (som nasjonalitet, etnisitet eller kjønn) aurovillianere 

som en slags samling egalitære verdensborgere som er en strekt meningsskapende 

mekanisme på både individuelt og kollektivt nivå (Cohen 1995). Det viser seg allikevel at 

aurovillianeres nasjonale/etniske bakgrunn fungerer som både samlende og splittende i 

sosial praksis, en problematikk jeg tar opp i kapittel 429. Poenget her er det at det å bli 

aurovillianer er i seg selv en symbolsk handling fordi det ofte representerer et slags 

selvbestemt ’turning point’ i individets personlige narrativ da man engasjerer i, eller 

forplikter seg til et annet type liv. Engasjementet varierer fra individ til individ, men 

normativt sett står transformasjon av bevisstheten høyt på listen over hva aurovillianeres 

bør befatte seg med. En sentral del av transformasjon er arbeidet med egoet. Å arbeide med 

egoet betyr å kvitte seg med antatt falske behov, ønsker og forestillinger som kun gagner en 

selv, eller som går på bekostning av andre.  

 

Å jobbe med egoet  

Utrykket ”å jobbe med egoet” henspiller til Sri Aurobindos filosofi; ”the real enemy of all real 

spirituality, is human egoism, the egoism of the individual and the egoism of a group, a class 

or and nation… the true aims of humanity can only be secure when founded upon a change in 

the inner human nature and inner ways of living” (Sri Aurobindo 1919: 297). For at 

menneskeheten – og individet – skal kunne nå sitt mål om human unity og forening med the 

Divine forventes det at aurovillianere engasjerer seg i arbeid med egoet; en form for 

renselsesprosess hvor aurovillianere identifiserer og frigjør seg fra sine ego-dominerte 

motivasjoner. I Auroville finnes det visse retningslinjer med henhold til hva dette 

engasjementet eller forpliktelsen går ut på. The Mother hevder at “one lives in Auroville to 

                                                
29

 Et viktig poeng her er de materielle forutsetningene som ligger forut for mine mange av mine informanters 
valg om å bli aurovillianer. Her er det store forskjeller generelt mellom Westerners og locals. 



42 

 

be free from moral and social conventions; but this freedom must not be a new enslavement 

to the ego, to its desires and ambitions” (Mother 1977: 31) Egoet er, for aurovillianere, en 

del av menneskets kondisjonaliserte mentalitet og dermed noe som bør evalueres. Det er 

også en utbredt oppfatning I Auroville at den virkelige friheten mennesket søker kun kan nås 

gjennom forening med the Divine, og at denne foreningen kun vil skje dersom man klarer å 

kvitte seg med sitt ego, som ikke anses å være en del av det autentiske selvet. Dette 

elementet er sentralt i aurovillianeres dagligliv, ikke kun fordi det utgjør en betydning del av 

Aurovilles spirituelle diskurs, men også fordi det tydelig gir seg utrykk i det sosiale liv.  

 

Noe jeg la spesielt merke til i mine informanters samtaler og kommentarer om egoet var at 

det ble assosiert med menneskets negative sider; et ego som var fanget i tid og sted (kropp) 

og bare planla for seg selv, i stedet for å kjenne sitt eget selv og leve i nuet. Flere 

nykommere jeg snakket med i Auroville la også vekt på at de slett ikke var de fysiske 

forandringene, slik som varmere vær, monsoonregn, arbeid eller levekår som var vanskeligst 

å venne seg til, men det faktum at de hele tiden skulle jobbe med sin egen transformasjon 

og egoet. Etter hvert som jeg lærte Auroville og aurovillianere å kjenne ble jeg oppmerksom 

at det å jobbe med egoet ikke bare var et uttalt ideal, men faktisk en sentral ingrediens i 

deres dagligliv. Det var naturligvis vanskelig å observere aurovillianere som eksplisitt jobbet 

med sitt ego, men like fullt var det noe de snakket mye om. Det følgende eksempelet er 

hentet fra tiden jeg bodde sammen med Michela i vårt elegante ’housesitting’ hus. På 

ettermiddagen da jeg kom hjem var Michela i gang med å lage mat til to venner. De var også 

nykommere på samme alder som henne; Gina fra Storbritannia, Lukas fra Tyskland. Michela 

laget ratatouille, drakk rødvin og spilte Gipsy Kings på full guffe. ”Det er så lenge siden vi har 

hatt en slik kveld” utbrøt hun. En flaske vin er svært dyrt i forhold til annen type alkohol (ca 

75kr) og noe de kun drikker en sjelden gang i blant. Rundt middagen forteller Gina om en 

diskusjon hun har hatt med sjefen sin på jobben. ”Han er så i sitt ego, dere aner ikke! Skal 

bestemme alt fordi han liksom alltid vet best” utbryter hun. Jeg spør Gina hva hun mener, 

hvordan man eventuelt ikke er i sitt ego. ”Det er ikke noe andre kan fortelle deg, man må 

finne det ut selv. Jeg mener at det opp til hver enkelt, og derfor er det er alltid noen som 

jobber hardere enn andre...!Her i Auroville må hvert individ må ta ansvar for å jobbe med 

egoet sitt. Men da må man jo ha en ide om når man gjør ting ut fra egoet” sier Gina. ”Vi 
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forsøker jo det hele tiden gjennom hvordan vi handler, hvordan vi snakker med hverandre” 

legger Lukas til. Michela mente at Auroville ville vært et ideelt samfunn hvis det besto av 

individer som er virkelig bevisste sitt ego. Hun fortsetter, ”det trenger ikke å være en høy 

bevissthet, men bare at vi er bevisste på hvordan vi snakker, tenker og handler. Å være ærlig 

og beholde sin integritet – det er det vi forsøker. Hvis vi bare lot være å føye oss etter våre 

egoer ville vi se at Auroville ville fungere mye bedre. Hvert må holde sitt ego i sjakk …og det 

er så vanskelig…det ikke engang morsomt!” Gina nikker bekreftende, smiler og sier at når 

man virkelig, helt bevisst forsøker å holde egoet i sjakk så er det fortsatt vanskelig fordi man 

har fortsatt lyst på ting. ”Du har lyst på et fint sted å bo, fine ting, og man har kanskje lyst til 

å være den som bestemmer. Dette merker særlig på jobben min…der vil jo alle ha sitt å 

si..men samtidig vet man at det er egoet ditt som snakker, ikke en selv…og det gjør det 

vanskelig.” sier hun. ”Vi har jo gitt litt etter i dag da” sier Michela og hever glasset med et 

stort smil.  Lukas legger til ”Ja, men dette med egoet betyr ikke at vi skal være helt apatiske 

heller”  

 

For Gina og Michela er det viktig at deres arbeid med å holde sine egoer i ”sjakk” også gir seg 

til utrykk i praksis, i relasjon til andre mennesker. De synes det er vanskelig, men nødvendig 

med bevisstgjøring rundt sine ”ego-dominerte” vaner. For dem handler det ikke om ikke å ha 

meninger om ting, men heller være mer sensitiv i forhold til motivasjonen bak disse 

meningene. Ginas utsagn illustrerer også den utbredte forestillingen ikke alle aurovillianer er 

like flinke til å holde sitt ego i sjakk, eller jobbe med å være bevisst sine motivasjoner. Lukas’ 

kommentar belyser et spørsmål jeg senere kom til å undre meg over. For hvis egoet står bak 

så mye av menneskets handlinger, hva er det da som ikke er såkalt ego-dominert? Og 

hvordan forstår aurovillianere forskjellen på dette? Under en samtale over lunsj to dager 

senere spør jeg Matteo hva aurovillianere legger i begrepet ego. Han påpeker at det ikke er 

aurovillianeres definisjon, men Sri Aurobindos og forklarer ”Det vanlige, dagligdagse sinnet 

(mind) kjenner seg selv bare som et ego og identifiserer seg kun med egoets bevegelser. ’jeg 

gjør dette, føler dette, tenker dette osv.’ Den første begynnelsen på virkelig selv-kunnskap er 

når du begynner å føle deg separert fra dette egoets natur og bevegelser. Da vil du også se at 

det finnes mange andre deler, mange personligheter som alle handler på sin egen måte, på 

egenhånd, men på dine vegne. Det er først når du har kommet dit at du vet hva egoet ikke 
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er.” Jeg ble sittende å tenke en stund og så sa Matteo til meg ” Du mister ikke din  

personlighet ved å gi opp ditt egoet, du får tilbake deg selv…for å bli virkelig et bevisst individ 

trenger man sitt ego, det er derfor det er der. Det er når vi har realisert vår individualitet 

ordentlig, når vi har blitt bevisste, selvstendige mennesker at vi ikke lenger trenger egoet. 

Men da det blir plutselig litt vanskeligere å slippe det”  Mennesket er, ifølge Matteo, altså i 

sitt autentiske selv – uten ego-  en unik person, men mennesket er også i sin manifestering 

av sitt nåværende selv en slags multiperson med ”falske” personligheter. Matteo la til at det 

å jobbe med egoet handler også om andre enn individet og trekke frem begrepet 

sublimination. Ifølge Matteo var det å jobbe med egoet også “the act of directing the energy 

of an impulse from its primitive aim to one that is culturally, spiritually and ethically higher”  

Arbeid med egoet har altså ikke bare en individuell verdi, men handler også om å følge 

idealer (Aurovilles idealer) om hva som er riktig adferd. Mennesket trenger altså å 

dekondisjonaliseres fordi det eksisterer en distinksjon mellom selvet og selvets såkalte 

personligheter, der det innerste selvet er det autentiske, mens selvets ytre personligheter 

(egoets bevegelser) er det man skal motarbeide. Matteo identifiserte dette ’jeg vil ha, jeg 

føler’-selvet som et aspekt ved selvet som man bør ”kvitte seg” med. Denne 

differensieringen av selvet gir aurovillianere et nyttig redskap i selvutvikling; ikke kun fordi 

det bidrar til å skille mellom forskjellige aspekter som for eksempel det emosjonelle og det 

mentale og lære å skille disse fra hverandre, men også fordi på denne måten kan identifisere 

negative/uønskede trekk ved seg selv som et resultat av påvirkning utenfra – og ikke en del 

av deres autentiske selv. Det var imidlertid forskjell på det som hadde lest Sri Aurobindo 

grundig, slik som Matteo, og de som kun kjente til konseptet. Mens Matteo kunne sitte og 

forklare meg i detalj egoets mekanismer og utrykk, og hvordan det hadde sin egen vilje, var 

Michela og Gina mer opptatt av å relatere det til sine egne erfaringer i praksis. Felles for 

dem, og alle mine andre informanter, var at de anså det å forbedre sitt ego er viktig på 

individuelt mål, men også viktig fordi det forbedrer samhandling i fellesskapet. Det var først 

når man ble bevisst på at det finnes alternative måter å forholde seg til sitt ego på at man 

virkelig tok ansvar for, og bidro til, et bedre sosialt samfunn. Det var imidlertid ikke bare 

individets innstilling som påvirket egoet, men også ytre omgivelser. I konsekvens kan også 

valg av omgivelser relateres til det å arbeide med egoet i den forstand at man velger de 

lokalitet og relasjoner som er best egnet.   
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Å jobbe med egoet sammen 

Mens jeg bodde i bofellesskapet ble jeg som nevnt godt kjent med blant annet Rolf og Tanya. 

De hadde truffet hverandre i Auroville i 2001 og giftet seg i 2004. Rolf var svært aktivt i 

bofellesskapet, og selv om han ikke var deres offisielle leder, var det slik han fungerte. Han 

var den som initierte diskusjoner og gruppemøter enten det gjaldt praktiske utfordringer 

eller relasjonelle forviklinger, og den som hadde hovedansvar for den praktiske 

organiseringen av bofellesskapet. Tanya var mer av den stillferdige typen, men hun hadde 

også sterke meninger om hvordan folk burde oppføre seg. Hun arbeidet som 

watsuterapeut30, en populær terapi i Auroville, ved Quiet Healing Center. Både Rolf og Tanya 

fortalte at de hadde forlatt svært godt betalte jobber i Tyskland og hadde vært vant til å ha 

”alt” de trengte. Tanya sammenlignet sin nåværende bosituasjon som det med å være gift 

med 10 forskjellige individer og sa at det ikke alltid var så lett, men at de allikevel trivdes 

med å ha mindre ting og flere mennesker rundt seg. Jeg forsto godt hva Tanya mente, for 

selv om denne boformen medførte mindre privatliv fungerte virkelig medlemmene som en 

stor familie. Det var alltid ”noen hjemme” å prate med, maten ble laget på rundgang i et 

stort og trivelig felleskjøkken og barna ble passet litt på av alle de voksne medlemmene. De 

levde sammen på en måte som fikk alle, meg inkludert, til å føle seg som en del av 

fellesskapet. De hadde imidlertid ingen elektrisitet, kun solcellepanel. ”Når det regner og vi 

ikke har strøm bruker vi stearinlys, det forandrer tempoet rundt her. Det er veldig behagelig 

for vanligvis er det travelt her!” sier Tanya.”Det gjør oss mer bevisst (consciouss) på oss selv 

og hverandre..og så får vi tid til å bare være”  En kveld etter at de fleste andre har lagt seg 

ble jeg og Tanya sittende oppe rundt det store felleskjøkkenbordet. Tidligere på dagen har 

det vært en stor krangel mellom to av de andre beboerne i fellesskapet, et fransk par som 

har bodd i Auroville i 1,5 år. Jeg spurte hva hun tenkte om dette. ”Du vet, i dette arbeidet vi 

gjør her.. du vet, transformasjon av bevisstheten, human unity, prøve å finne ut av sitt ego og 

alt det…så finner man alltid ut ting man ikke har forventet. Det kan være veldig tøft, særlig 

på et forhold. De fleste som kommer hit som par ender opp med å gå fra hverandre.” Hvorfor 

er det slik spurte jeg Tanya. ”Auroville er ikke et paradis eller et ideelt samfunn hvor du kan 

                                                
30

Watsu kommer fra ordene WAter og shiatSU, og er en terapi som foregår i vann hvor klienten ”flytes rundt” 

av terapeuten i en slags blanding massasje og stretching. Watsu kombinerer terapeutiske teknikker fra zen 

shiatsu, yoga, Alexander Technique og meditasjon.  
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komme for å dempe dine bekymringer. Heller tvert imot- fordi her blir du blir tvunget til å 

konfrontere dem. Ikke alle lykkes med det. I et parforhold utvikler man seg alltid litt 

forskjellig, og her vil man merke enda bedre hvor forskjellig man er så det er ikke lett å holde 

sammen når den ene utvikler seg mer eller mindre enn den andre. Og det vil alltid skje. Det er 

slik det med Auroville” Jeg spurte Tanya om hun og Rolf har opplevd det som et problem, 

men Tanya fortalte at fordi de allerede begge hadde bodd i Auroville en stund da de traff 

hverandre var de veldig selvstendige og hadde begge en klar visjon om sin egen utvikling, 

”forholdet utfordret ikke vår individuelle utvikling, men jeg tror heller forholdet vårt 

forstreket det”.  

 

Tanyas fremstilling av belyser noe av utfordringen ved det å jobbe med egoet sammen da 

individer naturlignok utvikler seg i forskjellig tempo og må takle det man blir ”tvunget” til å 

konfronteres med.  Jeg så også hvordan de faktiske praktiske boforholdene påvirket 

medlemmene ved at de hele tiden var nødt til å forholde seg til hverandre. Ble adferd eller 

uttalelser oppfattet som negative ble vedkommende umiddelbart konfrontert med dette, og 

jeg vil si de på denne måten var delaktige i hverandres autentifiseringsprosess.    

Status som en god aurovillianer etableres, kommuniseres og utøves både eksplisitt (i 

relasjoner) og implisitt (for seg selv), hvilket gjør samhandling til en svært viktig arena for 

anerkjennelse og opplevelse av det å jobbe med egoet på en tilfredsstillende måte.  

Selv om det ikke fantes noe oppskrift på hvordan dette skal gjøres har aurovillianere likevel 

en forestilling om hvordan mennesker oppfører seg når de ikke gjør det. Matteos 

objektivisering av selvet i forhold til egoet er et eksempel på hvordan det er mulig for 

aurovillianere å tilskrive ulike handlinger til ulike deler av selvet som enten ekte eller falske. 

Å kvitte seg med disse ”falske” egenskapene ved en selv kan være problematisk og var, i 

følge Tanya, en av de viktigste årsakene til at folk forlot Auroville.  Tanyas tolkning av 

forholdet sitt med Rolf kan beskrives som et pure relationship, en type relasjon sterkt 

influert av selvets refleksive prosjekt. Pure relationship er ikke forankret i eksterne forhold, 

og søkes kun for hva det kan bringe de partene som er involvert, det er under kontinuerlig 

under refleksiv evaluering og valget om å opprettholde relasjonen er basert på tanken om at 

relasjonen i seg selv er det viktigste ”godet” (Helaas 2001: 98; Giddens 1991: 87-91). Det er 

med andre ord i tråd med å arbeide med egoet sammen. Et gjennomgående trekk ved mine 
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informanters utsagn i forhold til egoet var at det var noe falskt – dog sosialt sett reelt som 

kunne bearbeides for å komme nærmere det som er menneskets egentlige natur: det 

bevisste/autentiske selvet som en integrert del av the Divine/Supramental Consciousness. Å 

jobbe med egoet var noe de fleste hevdet å befatte seg med, men for flere av mine 

informanter – som Tanya, Rolf og Matteo var en viktig del av søken etter det autentiske på 

flere måter. De engasjerte seg derfor også med sadhana, som betyr praktisering av integral 

yoga.  

 

Integral yoga som mental avlæring  

Integral yoga kan beskrives som en guide til hvordan mennesket kan øke sin persepsjon nå 

høyere og renere former for bevissthet. Mange aurovillianere, spesielt de som kommer til 

Auroville på en spirituell søken, praktiserer Sri Aurobindos integral yoga. Hensikten med 

integral yoga er ifølge Sri Aurobindo, “transformation of our superficial, narrow and 

fragmentary human way of thinking, seeing, feeling and being into a deep and wide spiritual 

consciousness and an integrated inner and outer existence and of our ordinary human living 

into the divine way of life” (Sri Aurobindo 1921: 24). Å praktisere integral yoga, handler om å 

”åpne seg opp” for the Divine gjennom konsentrasjon og meditasjon på den ene siden og 

awareness i, og utforsking av, det daglige liv og arbeid på den andre. Denne doble prosessen 

skal da kunne bidra til å separere det indre harmoniske selvet, purusha, fra det ytre aktive 

selvet, prakriti, slik at det indre selvet kan observere og til slutt kontrollere og forandre det 

ytre. Det indre selvet forstås som menneskets sanne natur og naturlig spirituelt. Da jeg var 

omtrent midtveis i feltarbeidet hadde jeg en samtale med en av mine informanter ved navn 

Silvio, om integral yoga og spurte om han kunne forklare med hva det gikk ut på. ”Det er et 

alternativ til religion. Du må finne ut av det selv” var svaret han gav meg. At jeg måtte finne 

ut av det selv var ikke fordi han ikke kunne eller ville svare, men fordi han mente at den 

eneste måten jeg ville finne ut av det på var å erfare det for meg selv. Så jeg fulgte hans råd 

og bestemte med for å delta på kurs i Integral Yoga ved Savitri Bhavan. Da jeg begynte på 

kurset hadde jeg flyttet fra bofellesskapet med Rolf og Tanya, og bodde sammen med 

Michela. Det var derfor en hyggelig overraskelse å møte Rolf og Tanya der den første 

kvelden som jeg ikke hadde sett på en stund. De fortalte meg at de gikk på kurset, men ikke 

hver uke. ”Vi kommer hit når vi trenger litt input. Det er jo vi alle holder på med her i 
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Auroville, men noen ganger er det greit med litt boost!” sa Rolf. Det var om lag 30 deltagere 

denne kvelden, de fleste av dem vestlige aurovillianere i alderen 40-50år og et par unge 

gjester, og ifølge Rolf var det slik det pleide å være. Foreleseren begynte med å erklære at 

yoga må inkludere livet og ikke ekskludere det. Denne kvelden ble vi bedt oss om å finne ut 

hva vi identifiserte med oss selv. Om det var vår fysiske kropp, vårt navn og vår personlighet 

eller om det var det bevisste selvet? Foreleseren sa at vi alltid burde ha disse spørsmålene i 

tankene fordi de bidrar til å fremme awareness31 i oss selv. Etter kurset dro jeg sammen med 

Rolf og Tanya til La Terrace for å ta en kopp kaffe, noe som etter hvert ble en fast rutine de 

gangene jeg traff dem på kurset. Vi ble alltid sittende å snakke om hva vi hadde lært på 

kurset og hvordan dette eventuelt kunne implementeres. På denne første kurskvelden 

hadde foreleseren også snakket om hvordan vår fragmentering av selvet i en kropp-sinn-

intellekt tredeling virket begrensende for vår evne til å erfare selvet som helt og ekte. Det 

var ved å identifisere disse ulike delene i oss selv at vi ville kunne nå det helhetlige selvet. 

”Jeg vet det ikke er lett, men det er mulig. Det er bare gjennom kontinuerlig øvelse og ved at 

vi aktivt forsøker å bevisstgjøre disse forskjellene at vi etter hvert kommer frem til det som 

virkelig er oss.” sier Rolf. ”Ja, men vi har lett for å reagere enten fysisk, emosjonelt eller 

intellektuelt med henhold til hvilken del som reagerer eller blir påvirket, i stedet for å være i 

oss selv” legger Tanya til. ”Vi er jo her for dette…eller vi burde hvertfall være her for dette” 

sier Rolf og ler. Ifølge Rolf er det en del aurovillianere som ikke har skjønt dette eller som 

ikke gidder. ”Man merker det jo når man har bodd her en stund..jeg mener, det er jo ikke så 

mange av oss og noen utmerker seg faktisk som det motsatte av våre måter å være på” 

(inneforstått en god aurovillianer) ”ja, ja..” sier Tanya. ”Vi er ikke der enda…men i det minste 

har vi begynt” sier Tanya og smiler. ”Det fantastiske med Sri Aurobindos integral yoga er det 

at han aldri forsøkte å presse det på noen. Det er mer sånn…at det er der når du trenger det 

”Her i Auroville har vi færre distraksjoner som gjør det lettere for oss å arbeide med vår 

transformasjon. Her slipper vi det så vi har større muligheter til å fokusere på det som finnes 

på innsiden heller enn det som er på utsiden…det å virkelig kjenne seg selv ” Denne 

                                                
31 Awareness kan sammenlignes med en ”våken” tilstand; at man er aware eller lever i en tilstand av 

awareness betyr at man handler og tenker klart ofte i motsetning til det å handle automatisk eller av vane. Det 

betyr også at man observerer seg selv i interaksjon med andre og omgivelsene. Høyere bevissthet i form av 

conscioussness referer her til høyere nivåer av bevissthet som mennesket kan nå gjennom økt awareness. 
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transformasjonsprosessen i integral yoga som Tanya og Rolf beskriver bidrar ikke bare til å 

eliminere eventuelle motstridigheter innad i individet, men også mellom individets 

selvidentitet og identiteten som aurovillianer, mellom selvet som subjekt og objekt. 

Forestillingen om selvet i integral yoga baserer seg i så stor grad på individuell erfaring av 

transformasjon at individet ikke føler seg formet eller begrenset av det. For Tanya og Rolf var 

derfor ikke arbeidet med selvet innenfor integral yoga en ny form for mental kondisjonering, 

men snarere som er redskap for å finne sitt autentiske selv. Søken etter det autentiske 

handler både om å være true to oneself og til Aurovilles idealer, i den grad disse oppleves 

som sammenfallende og meningsfylte. En annen viktig del av denne autentifiseringen 

relaterer seg eksplisitt til det kroppslige selvet og de aktiviteter og den kunnskap som bidrar 

til å kultivere den autentiske kroppen.  

 

Den autentiske kroppen 

Som en naturlig og nødvendig del av diskusjonen om aurovillianeres søken etter det 

autentiske retter jeg i denne delen oppmerksomheten mot kropp og kroppslig praksis. I  

Hvordan vi forstår dette domenet avhenger av teoretisk tilnærming, interesseområde og 

analysenivå, og vi vil med andre ord komme fram til ulike slutninger dersom vi eksempelvis 

undersøker kropp gjennom Bourdieus habitus som strukturerende mekanisme (Bourdieu 

1977), via Douglas’ forståelse av kroppen som symbol (Douglas 1970) eller kropp og kjønn 

(Martin 1994). Selv om kropp og kroppslig praksis et felt med kontinuerlig teoretisk 

problematisering og diskusjon (se for eksempel Csordas 1999; Jackson 2006;) er vi 

innforståtte med at kropp (forestillinger om, erfaring og strukturering av) bør inngå som en 

del av antropologiske studier. Etter min mening bør undersøkelse av kropp og kroppslig 

praksis alltid erkjenne kroppens kompleksitet som både objekt og subjekt. Merleau-Ponty 

fremholder at kultur ikke bare eksisterer i objekter og representasjoner, men også i 

kroppslige erfaringsprosesser hvor nettopp slike representasjoner produseres (Merleau-

Ponty 1962), hvilket antar en undersøkelse av kroppen som subjekt som jeg følger i min 

fenomenologiske tilnærming. Kropp og kropplig praksis er imidlertid alltid objekter for 

konvensjonelle forestillinger og prinsipper knyttet til det normative, hvor kropp og praksis 

objektiviseres. Menneskets kroppslige praksis brukes til å symbolisere og mediere en 

virkelighet, men det viktig å huske på at disse praksiser også faktisk er virkelighet (Best 1978: 
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137). Kroppen er slik både den som observerer/erfarer og det observerte/erfarte, både 

representasjon og væren-i-verden (Csordas 1999: 183). I min drøfting av hvordan ideen om 

det autentiske gir seg utrykk i forestillinger og erfaring av kropp og kroppslig praksis tar jeg 

utgangspunkt i Schepher-Huges og Locks teori om the Mindful Body (1987) der jeg knytter 

deres tre kropper; den naturlige, den sosiale og body politics opp mot tre aspekter jeg mener 

illustrerer den autentiske kroppen i Auroville. Dette gjør jeg ved å (i) knytte konseptet 

awareness of the body til den naturlige kroppen: erfaringen av det autentiske på et 

individuelt nivå og integrert i individets selvidentitet. Deretter ser jeg på (ii) kultivering av 

kroppen som en sosialt konstruert kropp, med symbolske konnotasjoner, er subjekt for 

sosial og kulturell ”modifikasjon”. Til slutt viser jeg (iii) hvordan holistisk healing/terapi kan 

forstås som en måte å kontrollere og manøvrere kroppen, og at denne formen for kroppslig 

praksis kan tolkes via body politics som motstand mot en hegemonisk vestlig 

virkelighetsoppfatning. Blant aurovillianere omtales det fysiske selvet som manifestasjonen 

av selvet i materie og er, i likhet med selvets mentale og psykologiske sider, et sentralt 

objekt for autentifisering. Kropp og kroppslig praksis er effektive og håndfaste måter å vise 

for seg selv, og naturligvis andre, at man forsøker å leve autentisk samtidig som det inngår 

som en integrert del av deres subjektive transformasjonsprosess.”A divine life in a divine 

body is the formula of the ideal that we envisage” lyder et velkjent sitat fra Sri Aurobindo. 

Det referer til et dominerende kulturelt ideal i Auroville som omhandler det å autentifisere 

kroppen slik at den blir mottagelig for the Divine og et egnet instrument for transformasjon.  

 

Awareness of the body   

Det naturlige eller individuelle kroppen referer til den levde erfaringen av kropps-selvet eller 

den intuitive følelsen av et kroppsliggjort selv adskilt fra andre individuelle kropper 

(Schepher-Huges og Lock 1987: 7). Til tross for at alle nødvendigvis har sin subjektive 

oppfatning av den individuelle kroppen mener jeg aurovillianeres individuelle kropper kan 

knyttes til det utbredte begrepet awareness of the body som (i) offisielt sett anses som  

det første skrittet mot autentifisering av kroppen og selvet og (ii) som flere av mine 

informanter mente gav dem en riktigere og fullere erfaring av kroppen. Jeg opplevde at mine 

informanters syn på den naturlige kroppen i stor grad var antok det kartianske skillet som 
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utgangspunkt, men at de bevisst søkte å oppløse eller underminere dette skillet som et ledd 

i sin transformasjon.  

  

Det første skrittet mot autentifisering av kroppen er som sagt å skape awareness of the 

body. Aurovillianeres forståelse av awareness of the body er et utrykk for the body and mind 

in body (Lambek 2006: 425) og handler om å bringe bevisstheten ”ut” eller ”ned” i kroppen 

slik at bevisstheten inntar kontroll over materien; at individet lærer seg å ”være i kroppen” 

ansett som en kontrast til det å handle/bevege seg av mer ubevisst rutine/vane. Awareness 

of the body innebærer også et element av selvobservasjon, det vil si bevisst observasjon av 

sensorisk påvirkning så vel som overvåkning av kroppens organer og kroppslige disposisjoner 

(Giddens 1991: 77) og kan i så måte tolkes som et kroppsliggjort resultat av selvets refleksive 

prosjekt. For aurovillianere betyr økt awareness of the body at de kommer nærmere sitt 

indre, autentiske selv og er en ”aktivitet” som eksplisitt eller implisitt inngår i introspektive 

undersøkelser så vel som arbeid og hverdagslig praksis.  

 

Under feltarbeidet tok det ikke lang tid før jeg ble oppmerksom på det utbredte begrepet 

awareness of the body. Mange av kursene og seminarene som arrangeres ukentlig beskrev 

og beskjeftiget seg med aktiviteter som gikk under dette begrepet, eksempelvis via utrykk 

som ”Learning How to Breathe” eller ”Awakening Your Body” I tillegg hørte jeg Franca som 

jeg jobbet med på ettermiddagsskolen stadig påpeke at barna skulle lære gjennom 

awareness of the body. Det var imidlertid Tanya som viste meg en måte å praktisere dette på 

som gjorde at jeg fikk en dypere forståelse for betydningen av awareness of the body. Tanya 

hadde tidligere fortalt at watsu var en av de beste og enkleste måtene å oppnå awareness of 

the body. ”Jeg lærte virkelig å leve i kroppen min gjennom watsu” hevdet hun. Tanya fortalte 

meg at det handlet om å observere seg selv, sin kropp og sine bevegelser, men at det, i 

essens, er mer en holdning enn en spesifikk praksis. Noen dager etter at jeg hadde flyttet ut 

fra bofellesskapet møtte jeg Tanya sammen med datteren ved La Terrace til lunsj. Jeg husket 

det hun tidligere har sagt om watsu og spurte om jeg kunne komme og få en time hos 

henne. Tanya sa at hun allerede egentlig hadde bestemt seg for å gi meg en time, men at det 

hadde blitt liggende litt langt bak i bevisstheten. Allerede dagen etter møter jeg Tanya nede 

ved Quiet. Hun ser strålende ut med blomster i håret og smilende med hele ansiktet. ”Før vi 
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begynner vil jeg at vi skal snakke litt sammen..det er en fantastisk opplevelse når du først 

begynner å bli bevisst kroppen, men når det gjelder watsu er det viktig at du gir deg helt hen 

(complete surrender). Det er også ganske nær fysisk kontakt mellom terapeut og klient i 

Watsu” sier hun og kikker spørrende på meg. Jeg nikker og sier at det er helt i orden.”Ok, det 

eneste du skal tenke på er å slappe av og huske å puste” sier Tanya. Når vi er i bassenget 

angir Tanya at dette skal bringe meg tilbake til ”min opprinnelige tilstand i livmoren” hvor 

jeg skulle oppleve å bare være meg selv. Hun holdt den ene armen under hodet mitt og fløt 

meg rundt i det varme vannet i gjennom forskjellige bevegelser. Det hele tok omtrent en 

time. På slutten av denne watsutimen stilte hun meg inntil bassengkanten og bå meg åpne 

øynene. ”Hvordan var det?” spør Tanya. ”Det var helt fantastisk” svarer jeg. Og riktig var 

dette noe av det mest behaglige jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg hadde stor forståelse for 

hvorfor Tanya holdt på med dette og hvorfor hun kunne hevde at det fremmet awareness of 

the body. Riktignok følte jeg meg også unektelig mer mentalt avbalansert, tilfreds og sensibel 

i forhold til mine kroppslige bevegelser. Etter timen gikk vi bort på stranden, bestilte oss en 

fruktjuice og ble sittende å snakke. ”Du vet…kroppen har sin helt egen bevissthet, noen 

ganger handler den helt på egenhånd fra grunner vi ikke tenker om i vårt mentale… og fordi 

dette er en form for yoga hvor kroppens bevissthet smelter sammen med den rent mentale 

bevisstheten… så opplever jeg at den samler meg, gjør meg mer hel fordi jeg føler meg selv i 

hele kroppen…skjønner du hva jeg mener?” sier hun. ”Hvordan føler du føler deg nå…bra ikke 

sant? You are one with yourself and your body?” Jeg nikker. ”Der ser du hva jeg mener” 

legger hun fornøyd til.  

For meg ble denne opplevelsen viktig del av forståelsen for Tanyas opplevelse av awareness 

of the body.  For Tanya var watsu en måte å søke awareness of the body som formet 

hvordan hun opplevde og definerte seg selv. Det at hun opplevde seg som hel og i ett med 

seg selv gjennom watsu kan tolkes som at hun definerer seg selv som i forandring og på vei 

mot sitt autentiske selv. Tanya fortalte at den fullstendige avslappede tilstanden og de 

varme vannet er ment å simulere livmoren og tilstanden hvor selvet er rent, ubesudlet og 

ikke adskilt mellom kropp, sinn og sjel. Watsu er på denne måten en kroppsliggjort 

erfaringsprosess som hvor Tanya opplever å komme nærmere sitt autentiske selv – og på 

den måten også underbygger betydningen av den aurovillianske representasjonen av det 

autentiske og sitt eget refleksive prosjekt. Andre informanter som omtalte begrepet 
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awareness of the body beskrev det ofte som en erfaring av det autentiske på et kroppsfysisk 

plan, og som en mer bevisst måte å forholde seg til omgivelsene på. ”Awareness of the body 

begår på å kroppsliggjøre bevissthet og bevisstgjøring av kropplighet” hadde Silvio hevdet.  

Dette bevitnet for meg en partikulær erfaringsprosess som ble ansett både som et riktig 

middel for transformasjon og aurovillianeres produksjon av selvidentitet på det subjektive 

plan. Erfaringen av kroppen var en måte å samle et fragmentert selv til et integrert hele 

(Giddens 1991: 78), samt at det er i tråd med Aurovilles idealer. Awareness of the body 

handler om å finne balanse og harmoni i sitt eget selv (mellom den fysiske kroppen og 

selvets bevissthet), men det omfatter også ideen om å gjøre kroppen mottagelig (perfekt) 

for sinnets bevissthet. Denne prosessen er interrelatert med kultivering av kroppen og 

symbolske klassifiseringer av ren og uren ”input” som bringer oss over i meningsutvekslingen 

mellom den naturlige kroppen og den sosiale verden (Douglas 1970).    

 

Kultivering av kroppen 

Kroppen fungerer som et naturlig symbol og utgjør en av våre rikeste kilder for metaforer 

(Douglas 1970: 65). Gjennom ulike former for kultivering av kroppen produseres 

aurovillianske kropper som symboler på søken etter det autentiske og metaforer for 

holistiske verdensbilder, ”the body in health offers a model of organic wholeness; the body in 

sickness offers a model of social disharmony, conflict, and disintegration (Schepher-Huges og 

Locks 1987: 7). Aurovillianeres kultivering av kroppen, eksemplifisert nedenfor via 

forestillinger om mat og fysisk trening, er kroppslig praksis som både er objekter for sosial og 

kulturell modifikasjon. Det er en representasjon av body and mind in mind (Lambek 2006: 

425) hvor opprettholdelse fungerer som autentisitet-genererende faktorer i deres 

produksjon av selvidentitet32.   

 

”Techniques of the body” 

Under feltarbeidet deltok jeg på yogakurs sammen med Tina og Emma33 som begge allerede 

var nokså atletiske. De andre 10-12 kursdeltagerne var alle aurovillianere. Yogalæreren, en 

godt voksen aurovilliansk indier fra Delhi, mente at hvis alle hadde drevet med yoga hadde 

                                                
32

 Det vil, som Schepher-Huges og Lock også påpeker, alltid være en viss overlapping mellom de tre kroppene 
som påvirker, og påvirkes av, hverandre (Schepher-Huges og Lock 1987: 8).  
33 Her snakker jeg om hatha-yoga, det vil si en form for yoga som fysisk trening. 
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verden vært et bedre sted å leve. Han var oppgitt over hvordan folk kunne la kroppene sine 

forfalle og samtidig hevde at de holdt på med Sri Aurobindos yoga. For, som han påpekte 

støtt og stadig, hadde Sri Aurobindo sagt at alt liv er yoga; det hjalp altså ikke å gjøre integral 

yoga for mental transformasjon hvis man ikke også søkte å ”perfeksjonere sitt fysiske 

instrument”. En ettermiddag vi alle sto med ryggen bakoverbøyd i ardha-chandra asana 

(halvmåne posisjon) begynte han å skravle slik han hadde for vane å gjøre mens vi sto i 

vanskelige posisjoner. ”Vi skulle lære mer av dyrene vet dere... Se på en gresshoppe for 

eksempel. Tror du den plutselig en dag ikke gidder å hoppe fordi den ikke føler seg så 

fleksibel som den engang var? Eller plutselig begynner å gå i stedet fordi den blir så fort 

sliten?” sier han og presser en av de mannlige deltagerne lenger ut i posisjonen. ”Nei… fordi 

den er slik den er ment å være helt til den dør! Når vi mennesker blir født er vi friske. Som 

barn har vi masse energi og kroppen er fleksibel og sterk. Men vi lar kroppen forfalle før sin 

tid. Det er helt unødvendig og veeeeldig dumt for deres bevissthet” fortsetter han. 

Yogalæreren, som jeg aldri egentlig snakket med, påpekte to poeng jeg mener illustrerer 

mye av mine informanters forestillinger om fysisk kultivering av kroppen. For det første var 

informantene mine, slik som Tina og spesielt Emma, opptatt av å gjøre kroppen så sterk og 

energisk som mulig for slik å virkeliggjøre kroppens (og selvets) potensial. Kroppen var på 

denne måten en eksplisitt symbolisering av deres vilje til forandring og et effektfullt implisitt 

middel for å kommunisere dette. For det andre var samtlige av mine informanter som drev 

med fysisk trening enige om at det hadde en positiv påvirking på deres mentale og/eller 

psykologiske transformasjonsprosess. De som ikke drev med trening, slik som Silvio og 

Matteo, hadde begge tidligere vært aktive i ulike idretter, men hevdet at de ikke lenger 

trengte å trene fordi de var nådd et nivå av bevissthet hvor den fysiske kroppen nå var 

naturlig innlemmet i deres arbeid med bevisstheten.  Påfallende var det at også de som ikke 

selv drev med trening hadde en tendens til å beskylde andre for å ha et narsissistisk 

kroppsfokus slik trening har blitt karakterisert i deler av vestlige moderne samfunn 

(Featherstone et al. 1991: 187). Når det gjaldt mat derimot hersket det større 

overensstemmelse mellom informantenes forestillinger.  
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Mat med symbolske konnotasjoner 

Aurovillianeres forestillinger om sunn mat er at det skal være uten kunstige 

tilsetningsstoffer, økologisk (helst biodynamisk), vegetarisk og kortreist. Disse ideene er ikke 

nødvendigvis spesifikt knyttet til Auroville, men kan ses som en del av en pågående diskurs 

om hvordan maten vi spiser blir mer og mer kunstig, usunn og skadelig for miljøet.  Ved alle 

Auroville-drevne restauranter og kafeer ble det kun servert vegetarisk mat, ingen alkohol og 

på de fleste steder er det forbudt å røyke34. Mange av de større spisestedene hadde 

vannbeholdere merket med dynamized water, det vil si at vannet har blitt gjort ”sunnere” 

ved å høre på klassisk musikk. Annen type mat, spesielt masseprodusert ferdigmat, ble 

generelt sett på som urent og noe som tilhører andre samfunn utenfor Auroville. Det som 

skilte aurovillianeres klassifisering av sunn mat fra vestlig klassifisering av sunn mat (à là 

boller er usunt, fisk er sunt), var deres konnotasjoner til spiritualitet og rituell renhet.  

På en handletur med Emma og Tina i Pondicherry dro vi en gang innom et lite, støvete og 

bortgjemt spisested på vei hjem. Jeg utrykte min skepsis for å spise der, da jeg hadde dårlige 

opplevelser fra shady indiske restauranter friskt i minnet. ”Disse folka her kommer fra Sri 

Aurobindo Ashram!” svarer Emma. ”De lager er kun ren, fersk, vegetarmat! Dette er det 

eneste stedet i Pondy hvor vi er sikret ordentlig mat. Du vet at det er viktig å begrense 

mengden giftige stoffer vi får i oss?! Maten er vår bensin.. vil du ikke at kroppen din skal gå 

som den skal?” spør hun entusiastisk. Tina og jeg nikket medgjørlig. Dette var i midten av 

juni og jeg hadde vært i Auroville lenge nok til å skjønne at det var økologisk, biodynamisk, 

vegetarisk mat hun refererte til. Noen dager senere hadde jeg med Emma da jeg skulle møte 

Silvio til lunsj ved Solar Kitchen. Emma hadde på forhånd sagt at hun ikke likte Silvio så veldig 

godt fordi hun syns han virket selvopptatt og lite imøtekommende. Emma hadde sittet uten 

å si noe særlig før Silvio begynte å snakke om mat hvor det virket som de fant en felles 

plattform, nemlig hvordan vegetarianisme og ikke-vegetarianisme representerer to ulike 

måter å relatere seg til omgivelsene på, og hvor det å spise kjøtt er unaturlig og uetisk, noe 

undertrykket den solidariske siden ved vår menneskelighet. ”Jeg tror det er en del av 

prosessen her, men jeg lærte etter hvert den dypere betydningen av å ikke spise kjøtt. Det er 

ikke etisk forsvarlig, verken for meg eller for dyrene jeg skulle spist” sier Silvio. ”Ja, du kan si 

at det understykker vår egen evne for sympati og omsorg for andre vesener” sier Emma.  I 

                                                
34 I 2008 ble det forbudt ved lov å røyke offentlig i India. 
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likhet med Emma og Silvio er de fleste aurovillianere vegetarianere. På samme måte som 

man skal rense sin mentalitet for det kondisjonerte og handling fra ego-dominerte tendenser 

skal man heller ikke forurense kroppen med usunn og uetisk mat. Å spise den maten som 

klassifiseres som ren er en viktig del av aurovillianerens autentifiseringsprosjekt, men jeg må 

allikevel påpeke selv om disse prinsippene er ”opplest og vedtatt” i Auroville var Emma den 

eneste jeg så som fulgte dem slavisk. Matteo for eksempel mente renhetsidealer lett kunne 

utvikle seg til former for fanatisme og spiste både kjøtt og drakk vin. Poenget var, ifølge 

Matteo, at man skulle ha et bevisst forhold til mat som en del av sin enviromental 

consciousness; det vil si å være oppmerksom på generell ytre påvirkning eller ”input”. 

Kontrollerer grenser, medierer viktigheten og riktigheten av det autentiske.  

 

Holistisk helbredelse    

I Auroville finnes det over 50 ulike terapeuter. En av disse var Juliane, en fransk aurovillianer 

og venn av Silvio. Som noen få andre aurovillianere, jobbet Juliane et halvt år i Auroville og 

et halvt år i Europa for å få råd til å leve i Auroville. Da jeg traff Juliane for første gang 

sammen med Silvio fortalte hun at det å jobbe absolutt ikke var noen ønskesituasjon, 

spesielt fordi hun opplevde Frankrike som en helt annen verden hun ikke lenger hørte til. 

”Når jeg er her jobber jeg som terapeut med urtemedisiner og ayurvediske midler… i 

Frankrike jobber jeg som farmasøyt og får vondt inni meg av å måtte levere ut dose på dose 

med antibiotika… for jeg vet jo hvor skadelig det er!” sier Juliane. Silvio legger til ”ja, vi er 

slaver for industrien... Vet du at i Kina så betaler man bare legen sin når man ikke trenger å 

dra til ham. Det betyr at du faktisk betaler han for å gjøre jobben sin med å holde deg 

frisk!...” Juliane nikker bekreftende og forteller videre ”Når jeg behandler noen med 

urtemedisin er midlene egentlig mer katalysatorer for helbredelse…den virkelige helbredelsen 

kommer når man innser at en syk del er et resultat av forstyrrelser i kroppen som en helhet”   

Julianes tolkning av virkelig helbredelse illustrerer en mer generell tendens i Aurovilles 

behandlingskultur om det å behandle kroppen som et integrert hele, hvor både mentale, 

psykologiske, fysiske og sosiale faktorer ble tatt hensyn til. I likhet med det holistiske miljøet 

Helaas beskriver fra Kendal i Storbritannia, er det holistiske behandlingsmiljøet i Auroville 

preget av practice of experience, heller enn practice of belief systems (Helaas 2005: 82). 

Denne formen for terapi kan karakteriseres som et justerende verktøy i kontroll over, og 
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produksjon av, selvidentitet, er implisert del av selvets refleksive prosjekt (Giddens 1991: 

180). Holistisk helbredelse kan brukes – slik som i Julianes tilfelle – både eksplisitt som 

redskap for individuell bearbeidelse og som en implisitt identitetsmarkør.  

Holistiske behandlingsmetoder søker å helbrede hele mennesket, heller enn kun å kurere 

sykdom. De fokuserer ofte på interaksjon mellom fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle 

aspekter ved pasientens erfaring, i tillegg til sosiale faktorer og påvirkning fra omgivelser 

(Hanegraaff 1998: 45). Denne helhetlige kontekstualiseringen gjør menneskets velvære til er 

knyttet til samfunn og sosiale relasjoner, ikke isolert i individet.  

 

I dette kapittelet har jeg vist forskjellige måter aurovillianere opplever og artikulerer søken 

etter det autentiske gjennom ulike sosiale og kroppslige praksiser, og hvordan dette 

integreres i deres personlige narrativ.  Vi har sett at individets engasjement i å sublimere sin 

egen mentale og psykologiske tilstand gjennom bevisstgjøring om, og separasjon av, selvets 

falske og ekte sider oppleves som meningsfylt og nødvendig samtidig som det underbygger 

Aurovilles kollektive idealer om det å være en god aurovillianer. I det følgende kapittelet skal 

gå videre inn på hvordan ideen om det autentiske selvet konstitueres og erfares gjennom 

forestillinger om det hellige som autentisk. Jeg skal se på Aurovilles symbolske univers 

formuleres som et ”språk” som nyttes for å utrykke, forsterke og verifisere deres egen 

søken.  Mens arbeid med egoet og kultivering av kroppen kan tolkes som midler for 

autentifisering på et ”lavere” nivå, er det, ifølge aurovillianere, det sjelelige selvet som er det 

virkelige autentiske selvet.  
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Kapittel 3 - Et hellig selv i et hellig land(skap) 
 

 

The whole earth must prepare itself for the advent of a new species, and 

Auroville wants to work consciously to hasten this advent. Little by little it will be 

revealed what this new species must be, and meanwhile, the best course is to 

concentrate ourselves entirely to the Divine 

- The Mother 1970 
 

 

Den aurovillianske konstruksjonen av autentiske selvet er fundert på en rekke antagelser om 

menneskets psykologiske, mentale og fysiske selv. Ideen om det autentiske selvet ligger 

imidlertid også forankret i antagelsen om selvets hellige potensial og substans assosiert med 

Sri Aurobindos vedisk-orienterte35 filosofi. I likhet med Helaas’ funn fra Storbritannia er 

aurovillianeres artikulering av det hellige selvet en form for ’det hellige’ som fremmer 

kultivering av individers subjektive-liv fordi de i stor grad er basert på individets the practice 

of experience heller enn the practice of belief systems (Helaas et al. 2001: 82). I dette 

kapittelet går jeg videre inn på aurovillianeres forestilling om det autentiske selvet som 

hellig, hvor jeg har to hovedformål. For det første ønsker jeg å vise at mine informanters 

søken etter det autentiske – og produksjonen av en meningsfylt og integrert følelse av 

selvidentitet – ble påvirket av forestillinger om Auroville som et hellig/sakralt landskap, og at 

denne sammenvevingen av selv og landskap ga dem en følelse av tilhørighet til Auroville og 

en fornemmelse av the Divine som en integrert del av deres eget selv. Jeg diskuterer 

hvordan aurovillianere produserer og opprettholder betydningen av sitt hellige selv og 

knytter dette opp mot Aurovilles dominerende spirituelle diskurs og masternarrativ, samt 

hvordan deres erfaring av det hellige selvet forsterkes og medieres igjennom bruk av 

symboler og spirituell praksis. Deretter argumenterer jeg for at det nettopp er 

aurovillianeres individuelle erfaringer av, og forestillinger om, det hellige selvet som utgjør 

den viktigste faktoren i konstitueringen av Auroville som et community, at det er det de har 

til felles. Det er aurovillianeres delte (symbolske) vokabular for verdier, ikke verdiene i seg 

selv, som produserer det aurovillianske fellesskapets integritet og muliggjør 

opprettholdelsen av fellesskapets distinkte selvidentitet (cf. Cohen 1985: 114). Jeg begynner 

                                                
35

 Sri Aurobindos filosofi er fundert på Advaita-Vedanta; en indisk religiøs filosofi om kosmisk enhet og at 
opplevelsen av verden som differensiert er en illusjon. 



59 

 

kapittelet med å vise at mine vestlige informanters søken etter det autentiske i stor grad er 

knyttet til ideen om India som verdens spirituelle guru i vestlig tankegang og at dette utgjør 

en særlig autentifiserende effekt for deres erfaring av søken etter det autentiske og status 

som ekte aurovillianere. Deretter diskuterer jeg deres søken etter det autentiske opp mot to 

dominerende ideer i Aurovilles spirituelle diskurs, det sjelelige selvet og evolusjon av 

bevisstheten, som konseptualisering av det hellige36. I den andre delen av kapittelet retter 

jeg fokus mot konkrete symboler og hvordan forestillinger om the Divine nedfelt i landskap 

og lokalitet virker på aurovillianeres selvidentitet.  

 

India som verdens guru 

Mine vestlige informanters forestillinger om det autentiske selvet er direkte knyttet til 

forestillingen om India som verdens spirituelle høyborg. Dette utrykte de ved å trekke på 

utsagn eller referere til elementer fra Sri Aurobindos og the Mothers filosofi. Sri Aurobindo 

så India som verdens spirituelle mor: han identifiserte India med shakti, eller ”the power of 

the absolute” (Minor 1999: 20) og mente at India var opphøyet av the Divine som ”the 

eternal fountain-head of holy spirituality” (Sri Aurobindo 1919: 47 ). Flere av mine 

informanter hadde tavler, bilder og lignende med utdrag fra the Mother eller Sri Aurobindo 

hengende på veggen. Under en middag hjemme hos Matteo og Tina påpekte jeg et 

innrammet bilde av the Mother hvor han hadde festet på en lapp med denne teksten:   

“From the spiritual point of view, India is the foremost country in the world. Her 

mission is to set the example of spirituality. Sri Aurobindo came on earth to teach this 

to the world. The fact is so obvious that a simple and ignorant peasant here is, in his 

heart, closer to the Divine that the intellectuals of Europe. All those who want to live in 

Auroville must know this and behave accordingly; other vice they are unworthy of being 

Aurovillians” – the Mother  

 

“Det er en tekst som jeg lar henge der for folk som kommer på besøk” forklarer Matteo og 

mumler at det nok også er for at han selv trenger å bli minnet på dette fra tid til annen. ”Jeg 

er helt enig med Sri Aurobindo som sier at India er den spirituelle leder på denne planeten. 

Absolutt! Jeg kan ikke tenke meg noe annet sted som kommer i nærheten av det spirituelle 

potensial India har” sier Tina. Matteo strekker armene ut for å vise til Auroville og sier ”Yup! 

Dette er et kraft senter på denne jorda... Et veldig spirituelt sted, jeg ville ikke ha bodd noe 

                                                
36

 Selv om begrepene det hellige og the Divine semiotisk sett er like, bruker jeg the Divine som et emisk begrep 
og det hellige som etisk. 
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annet sted”.  Fordi aurovillianere – som Tina og Matteo - antar det autentiske selvet som 

hellig eller spirituelt i natur, og India det mest spirituelle landet av alle, er informantenes 

valg om å flytte til Auroville i seg selv har en sterk autentifiserende effekt for deres søken 

etter det autentiske. Samtlige av mine vestlige informanter mente at India generelt, og 

Auroville partikulært, var mer spirituelt og nærmere the Divine enn noe annet sted. 

Forestillingen om India som verdens spirituelle leder/mor/guru bærer med seg 

konstruksjonen av India som den materialistiske Vestens spirituelle andre og påvirket - på en 

betydelig måte - mine vestlige informanters selvidentitet. Negeringen av India som Vestens 

andre føyer seg inn i diskursen om konstruksjonen av Orienten i vestlig tankegang somberor 

på “a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made 

between the Orient and the Occident” (Said 1978: 2). Orienten som ide er forankret i en 

spesifikk historie, tradisjon, avbildninger og vokabular som først og fremst blir virkeliggjort i 

og for Vesten (Said 1978: 5) og var derfor noe som ga seg utrykk i mine vestlige informanters 

narrativer på enn annen måte enn blant mine tamilske informanter37.  Distinksjonen mellom 

Orienten og Oksidenten ilegger vestlige aurovillianeres status som oksidentale innbyggere i 

Orienten en meningsdimensjon som paradoksalt nok ikke alltid tilskrives indiere selv. På et 

diskursivt nivå lå det en antagelse om at vestlige aurovillianere var mer spirituelt motivert 

enn tamiler fordi de (de vestlige) faktisk hadde valgt Auroville, mens tamilene ”bare var der”. 

Til tross for at tamiler i teorien riktignok ble beskrevet som  ”simple and ignorant peasant, in 

his heart closer to the Divine that the intellectuals of Europe” (se the Mothers sitat over) 

hadde vestlige aurovillianere hadde en tendens til å se tamilske aurovillianere som mindre 

spirituelle enn dem selv. Denne ideen ble forsterket og/eller eksemplifisert ved at 

majoriteten av de som deltok i såkalte spirituelle aktiviteter (som kurs i integral yoga, 

vipassana-meditasjon) var vestlige, og gjennom antagelsen om at tamilske aurovillianere 

kunne være ”mer enn normalt” opptatt av å sitte i ulike arbeidsgrupper for å styre og 

bestemme38. 

 

I tilegg til det spirituelle India som en diskursiv og konkret kontekst, er det videre to 

elementer som knytter seg til aurovillianeres relasjon mellom det individuelle selvet og det 

                                                
37

 For diskusjon av orientalistiske forestillingers påvirkning på ”indiske mentaliteter” se f.eks Sen (2005: 139-
160).  
38 Jeg tar opp diskusjonen om relasjonen mellom vestlige og tamilske aurovillianere i kapittel 4 
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hellige Selvet/the Divine. For det første at aurovillianere antar at det sjelelige selvet er 

tilknyttet the Divine på et kosmisk plan, og at menneskets forstås som bit av en kosmisk 

enhet og ikke som kategorisk avgrenset til en profan verden, slik Eliade hevder at det hellige 

og det profane alltid oppfattes som to separate sfærer/verdener uten noe til felles (Eliade 

1957: 42, min uthevelse).  Deretter at dette sjelelige selvet er deltagende i en 

evolusjonsprosess som etter hvert vil bringe mennesket i fullstendig forening med the Divine 

og dermed å omskape verden slik den fremstår i dag. Spørsmålet om eksistensen av the 

Divine var aldri noe jeg hørte aurovillianere problematisere og jeg fikk heller inntrykk av at 

de anså det som selvinnlysende. 

 

Det sjelelige selvet 

Aurovillianeres konseptualisering av det sjelelige selvet hviler på Sri Aurobindos begrep om 

the psychic being. Sri Aurobindos psychic being betegnet et slags transpersonlig og dypere 

selv som tar del i den spirituelle dimensjonen og inngår i en slags ”meta-empirisk” 

virkelighet:  

The Psycic being….supports the mind, vital, body, grows by their experiences, carries the 

nature from life to life…At first it is veiled by mind, vital and body, but as it grows, it 

becomes capable of coming forward and dominating the mind, vital and body; in the 

ordinary man it depends on them for expression and is not able to take them up and 

freely use them. The life of the being is animal or human and not divine. When the psychic 

being can by sadhana39 become dominant and freely use its instruments, then the 

impulse towards the Divine becomes complete and the transformation of mind, vital and 

body, not merely their liberation, becomes possible (Sri Aurobindo 1921: 395 ). 

 

Dette sjelelige selvet finnes allerede i menneskets selv under lag på lag av ”ytre” mentale og 

psykologiske og fysiske begrensninger. Mens menneskets ordinære selv deltar i den 

temporale, begrensede verden er dette selvet verken bundet i tid eller sted, det vil si 

begrenset av menneskets livsløp eller fysiske kropp. Det sjelelige selvet er menneskets 

hellige substans og det som skaper den kosmiske forbindelsen mellom mennesket og the 

Divine. Ifølge Sri Aurobindo kan mennesket - når det tar innover seg denne kunnskapen og 

forandrer sin habitus gjennom evolusjon av bevisstheten - gjenopprette båndet mellom the 

Divine i seg selv og the Divine, som er det som må til for å realisere Aurovilles visjon om 

human unity, ansett som det neste skrittet i menneskets evolusjon. Dette sjelelige selvet 

                                                
39 Sadhana er praktisering av integral yoga. 
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svarer i stor grad på aurovillianeres ”queries about the basic dimensions of existence, in 

respect of human life as well as the material world, which all human beings ‘answer’ in the 

context of their day-to-day conduct” (Giddens 1991: 242), og det innebærer en form for 

spiritualisering av hverdagslig praksis. Prinsippet om det sjelelige selvet knytter 

aurovillianere – på et metafysisk nivå – til et kosmisk/hellig Selv samtidig som deres 

omfavnelse av det sjelelige selvet kommuniserer ”the ways in which its possessor is similar to 

others, over and above the ways in which he differs from them” (Wagner 1975: 94). 

Prinsippet om the psychic being fungerer som et element innenfor Aurovilles spirituelle 

diskurs som brukes i, og påvirker, aurovillianeres kontektualisering av det subjektive-liv, 

samtidig som det bidrar til en følelse av kollektivitet og/eller tilhørighet eller ”community in 

spirit”. Mens det sjelelige selvet former et slags mål i seg selv, fungerer prinsippet om 

bevissthetens evolusjon som en oppfordring til å søke sannhet og endring.  

 

Bevissthetens evolusjon   

En særdeles varm juli dag lå jeg i en av Matteos hengekøyer og leste avisen, mens Matteo 

satt i sofaen på verandaen ved siden av og leste Sri Aurobindos bok the Life Divine. Plutselig 

sier han til meg med hviskende stemme;   

”hør nøye etter... Dette må du putte i boken din. Sri Aurobindos yoga er kampen mot 

skjebnen...det er det yoga virkelig er… men du vil ikke lese det noe sted, heller ikke 

kommer noen til å si det til deg... Det er kampen mot menneskehetens forferdelige, 

kjedelige, animalistiske væren…det er derfor vi kaller Auroville for the Laboratory of the 

evolution of consciousness...”.  

 

Aurovilles postulat om at materien i vår tid har utviklet seg til sitt fulle potensial (involution) 

gjør at det nå er the evolution of consciuossness som står for tur. Selv om mennesket i essens 

allerede anses som en del av den kosmiske altomfattende enhet/the Divine, gjenstår det 

fortsatt for mennesket å realisere denne tilknytnings fulle potensial gjennom transformasjon 

av bevisstheten. Inntrykket jeg fikk da jeg snakket med aurovillianere om evolusjon var at de 

verken anså den som tilfeldig, men snarere teleologisk og kreativ. Jeg hørte flere 

aurovillianere beskrive mennesket generelt som uvitende og uopplyst om sitt eget potensial, 

men at de kunne bruke Sri Aurobindos og the Mothers veiledning som et middel for å ta del 

evolusjonen. Dette var i tråd med Aurovilles filosofi som postulerer at mennesket verken er 

sosialt, kulturelt eller psykologisk determinert eller resultat av en arbitrær survival of the 
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fittest, men en del av the Divines plan om å manifestere seg i materien og mennesket. Ideen 

kan sammenlignes Pierre Teilhard de Chardins teori om at menneskets evolusjon er på 

nippet til å ta sitt siste skritt ved å transformere bevissthet til superbevissthet eller superselv 

(de Chardin 1975:71). Jeg finner også aurovillianeres forestilling om evolusjon av 

bevisstheten svært lik begrepet Marc Taylor kaller terminal faith; troen på”the end of time 

and the dawn of eternity (…) the expectation of a radically transformative revolution” (Taylor 

1998: 36). Aurovillianeres implementering av dette konseptet hadde implikasjoner for deres 

væren-i-verden, spesielt fordi det, i likhet med New Age generelt, indikerte et umiddelbart 

behov for forandring (Hanegraaff 1998: 349). Evolusjonstankegangen bidro til å fremme “a 

sense of continuity and order in events, including those not directly within the perpetual 

environment of the individual” (Giddens 1991: 243). Et individuelt og kollektivt erfart behov 

for forandring og utvikling er imperativet bak Aurovilles visjon generelt og partikulært bak 

aurovillianeres søken etter det autentiske. For å ta del i evolusjon av bevisstheten måtte 

mennesket imidlertid lære seg å se verden med nye – og riktige - øyne.  

 

Søken etter sannhet som generering av evolusjon  

For å ta del i evolusjonen av bevisstheten må man altså først finne ut hva som er sant om 

verden. For flere av mine informanter, spesielt Matteo og Charles, insisterte på at det å 

avdekke sannheten eller finne ”kunnskapen bak kunnskapen” burde være et internalisert 

prinsipp i menneskets tankevirksomhet fordi det ville stimulere bevissthetens evolusjon. 

Diskusjoner omkring sannhet var derfor et gjennomgående tema i samtaler og diskusjoner 

hvor Matteo og Charles var tilstede. Jeg så disse samtalene som en viktig arena for deres 

produksjon av deres selvidentitet og presentasjonen av seg selv som gode aurovillianere, 

men også som en implisitt instrumentell effekt for validering av Aurovilles idealer.  

Den følgende samtalen er ment som en illustrasjon av dette; Det var en sen ettermiddag der 

Matteo, Charles og jeg traff på Tina og broren Benjamin, som var på besøk, ved La Terrace. 

Dette var mot slutten av feltarbeidet og jeg hadde opparbeidet med god kjennskap til 

hvordan disse samtalene gjerne forløp. Ofte tok de utgangspunkt i en spesifikk hendelse i 

Auroville eller en nyhet i media som de på en eller annen måte mente illustrerte folks 

uvitenhet og behov for sannhet. Denne gangen var det Benjamin som startet med å spørre 

Matteo om hva folk egentlig drev med i Auroville. 
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Matteo:  

“Vi vil ha sannheten! Det de fleste ønsker å gjøre er å definere noe som sannhet, men vi vil ha 

sannheten uansett hva den måtte være… det er det vi prøver å gjøre her…” 

 

Benjamin:  

”hva slags sannhet er det du mener? ” 

 

Matteo:  

”Du vet....Det er alltid mer enn du kan se.. I alt mulig og overalt! Ta religion, ta vitenskap, ta 

relasjoner, ta historie, ta medisin! Sannheten er der ute, men vi må lære oss at kunnskap er makt og 

at den også kan bli et fengsel. Hvis vi ikke lærer å lete etter den virkelige kunnskapen selv vil vi igjen 

og igjen bli ført bak lyset…Og det vil ikke bringe oss noe nærmere the Divine” 

 

Benjamin:  

“…men jeg er ikke så veldig interessert i the Divine egentlig…og jeg føler egentlig ikke at det er noe 

som fører meg bak lyset…” 

 

Matteo humret for seg selv over Benjamins kommentar.  

 

Charles: 

“Du må huske på at måten vi erfarer virkeligheten på er avhengig av hvilke forutsetninger vi har for å 

se akkurat den eller den virkeligheten… vi må prøve å gjøre oss selv bevisste på akkurat hvor mye 

disse forhåndsinnstilte oppfatningsmønstrene preger oss, for så å kunne kvitte oss med dem. Hvis 

noen forteller deg hele livet at the Divine ikke er en del av deg, så har du allerede en innebygd 

tilbøyelighet for å tro akkurat det, ikke sant?...men det betyr ikke at det er sant..det er bare fordi du 

aldri har vært åpen for noe annet, ikke sant?... Helt til du lærer gjennom erfaring at det motsatte er 

sant…”  

 

Benjamin:  

”Ja, det skjønner jeg…slik er det jo med mange ting…Men hvordan skal man vite hva som er sant?” 

 

Tina, som hadde sittet og observert de andre så ut til å like samtalen broren hadde med 

Matteo og Charles. Hun snudde seg mot Matteo gav ham et spørrende blikk og ba ham om å 

forklare.  

 

Matteo:  

”Du må først ønske å se hva som er bak kunnskapen, Benjamin. Så kan du begynne å utforske den… 

Begynn med vitenskap for eksempel. Det finnes masse vitenskapelige bevis på at verden ikke er slik 

den fremstår, virkeligheten slik den fremstår for oss i dag er en illusjon fordi vi tenker oss at alt er 

adskilt fra alt annet. Slik er det ikke. Einstein anerkjente dette faktum gjennom sin relativitetsteori, alt 

er energi. Upanishadene40 lærte oss mayadoktrinen; at verden er en illusjon” 

                                                
40 Upanishdene er hinduskrifter, kjerne læren i Vedanta. 
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Det ble en liten pause i diskusjonen og Benjamin kikket litt forvirret bort på søsteren. Matteo 

hadde gått bort til disken for å kjøpe te. Charles lente seg mot Benjamin.   

 

Charles:  

”Det beste er å lese Sri Aurobindo... da vil du forstå hvordan konflikten mellom spirit og materie er en 

moderne konflikt..det er det som holder oss fra å realisere human unity. Det er det vi driver med 

her..!” 

 

Samtalen mellom Charles, Benjamin og Matteo illustrerer hvordan tilhørighet til Aurovilles 

idealer kommuniseres indirekte gjennom samtaler. Både Charles og Matteo fremmer sine 

synspunkter – i tråd med Aurovilles idealer – og forteller begge hvordan de ser verden som 

en ikke-dualistisk kosmisk enhet. Selv om Charles hevdet human unity var det de ”drev” med 

i Auroville, og Matteo mente de først og fremst søkte sannheten, er begges uttalelser i så 

måte i tråd med Aurovilles idealer, eller ”riktige” ting å befatte seg med. De fortalte 

Benjamin om Auroville og forsøkte å vekke hans nysgjerrighet. Deres samtale med Benjamin 

bar preg av et implisitt hensyn om hva som er ”riktig” i følge Aurovilles filosofi (Strauss 1997: 

241), nemlig det at man må erfare kunnskapen, heller enn å ta gyldigheten av overbrakt 

kunnskap for gitt.  

 

The Force of Auroville 

Kategorisering av omgivelser, og måten man tenker om sted, landskap og lokalitet vil alltid 

påvirke måten man erfarer dem. Ideen om The Force of Auroville, i likhet med aurovillianeres 

karakteristikker av Auroville som The City that the earth needs og the City of Dawn, 

produserer Auroville som et unikt spirituelt sted og tilskriver mennesker som blir tiltrukket 

av Auroville som individer med en heightened sence of awareness. The Force of Auroville 

oppfattes som et resultat av the workings of the Divine og beskrives som ikke-materiell kraft 

som bryter inn og påvirker det materielle; en kraft som generer både aurovillianeres 

individuelle utvikling mot et autentisk selv og deres kollektive transformasjon mot human 

unity. I likhet med mennesket blir landskapet, selve stedet Auroville, antatt å bestå i mer enn 

sine ytre attributter, og et sted som ”gjør noe med deg”.  

“apart from being inspiring and highly challenging, Aurovilles energy field can be 

glaringly merciless, crudely exposing one's weaknesses, one's hang-ups, one's tricky 

spots and shady parts, one's facades and unrealities, - this often mainly to oneself, 

but at times fully in front of the collective” (Auroville Handbook 2007: 8). 
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The Force of Auroville er et eksempel på topofilia:  ”the belief that certain locations are 

inherently powerful and exude a heightened sence of place”(Bowman 2005: 91) som på et 

individuelt og kollektivt nivå syntes å bekrefte Aurovilles raison d’être. Utsagn som ”Auroville 

gjør noe med deg”, ”du får det du trenger her, enten du vil eller ikke” eller ”det er ingen 

tilfeldigheter her, alt er the Divine som ønsker å manifestere seg” var kommentarer jeg hørte 

ofte, særlig når mine informanter fortalte om sine personlige transformasjonsprosesser.  Før 

jeg reiste hjem fra feltarbeidet var jeg innom Kate en tur for å si hade. Vi ble sittende en liten 

stund og snakke om hva jeg ville komme til å skrive om Auroville. Før jeg gikk sa Kate:  

 “You have to remember that you cannot really see Auroville. Auroville is something that 

exists inside of us. The building and development of Auroville comes from inside, the true 

spirit cannot be forced into being by practical measures, so it always moves according to 

the force…so we change here all the time…but it’s not always visible”  

 

Kates utsagn illustrerte et inntrykk jeg hadde fått under feltarbeidet, men som jeg ikke helt 

hadde klart å sette ord på: nemlig hvordan aurovillianere legitimerte den manglende fysiske 

utviklingen av byen med at alt hadde en mening fordi den uansett beveget seg i tråd med 

the workings of the Divine.  Og at de – til tross for lite felles aktiviteter og praktisk fellesskap 

– mente at de hadde noe til felles, det at Auroville var noe som eksisterte inni dem.   

Danny, kjæresten til Emma, kom opprinnelig fra London og hadde bodd i Auroville i fire år. 

Han fortalte meg at han hadde hatt sine problemer med Auroville, som å jobbe med egoet 

og ”alt det der”, men at han var overbevist om at hvis man virkelig hadde et ønske om å 

forandre noe, så var det i Auroville det ville skje. ”Dette stedet tvinger oss, på et eller annet 

tidspunkt, til å gjøre en introspektiv undersøkelse der vi blir konfrontert med våre gode og 

dårlige sider… Jeg føler de utrolige vibrasjonene fra dette stedet..og det forandrer meg hele 

tiden” forteller Danny en dag han, Emma, Tina og jeg satt nede på strandkafeen etter en lang 

og varm handlerunde i Pondicherry. Tina dyttet han kameratslig med armen, spurte om han 

var helt sikker på det og kikket lurt bort på Emma. Emma hadde ved flere tidligere 

anledninger klaget over at Danny ikke tok ting alvorlig. ”Ja!” svarer Danny. ”La meg fortelle 

deg noe… hvis du hadde sett på livet mitt før så hadde du sett at jeg ikke var noe interessert i 

spiritualitet… Jeg sier ikke jeg nektet for at det kunne være noe for meg, men du vet… Når jeg 

gikk ut av taxien midt på natta utenfor gjestehuset hvor jeg skulle bo…og satte føttene mine 

på jorda her så visste jeg med en gang at jeg hadde kommet til et spesielt sted! Jeg følte 

det!” forteller Danny. Og riktig tok det Danny bare fire uker før han gikk til Entry Group og 
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søkte om å bli nykommer.  Dannys utsagn illustrerer hvordan the Force of Auroville ble 

forklart som noe som kunne ha umiddelbar innvirkning på individer og en direkte påvirkning 

på deres valg om å bli i Auroville.  På et individuelt nivå skapte erfaringer av the Force of 

Auroville det Tilley beskriver i begrepet space: som, i motsetning til det objektive place, 

beror på den subjektive dimensjonen tilknyttet sted som ligger nedfelt i individets erfaring 

(Tilley 1997: 11). Å snakke om hvordan man hadde blitt påvirket av Aurovilles kraft var også 

et effektivt middel i konstitueringen av Auroville som et spesielt sted, med en spesiell 

befolkning.  Aurovilles unikhet ble kommunisert på ulike måter, men det fantes imidlertid et 

konkret element som ofte ble trukket frem som et eksempel på The Divines ønske om at 

Auroville skulle etableres, og det var Banyantreet.  

 

Banyantreet   

Da Auroville ble grunnlagt i 1968 hadde the Mother valgt et øde, tørt ørkenplatå som åsted 

for the city of Dawn. Midt ute på dette platået stod det et stor banyantree. Banyantreet ble 

tolket som et tegn på the Divines ønske om at Auroville skulle realiseres og det ble derfor 

bestemt at treet skulle utgjøre byens geografiske midtpunkt. Rundt treet festet de første 

aurovillianere, the pioneers, et stort bånd i kopper med inngraveringen Auroville, the city at 

the service of Truth. Trær er som kjent fruktbare symboler, eksempelvis vil kosmos’ 

værensarter, fremfor alt dets evne til stadig å regenereres, finne sitt symbolske utrykk i 

treets liv (Eliade 1969: 67). Det karakteristiske med banyantreet er at etter hvert som 

grenene vokser langt nok ut fra stammen begynner de etter hvert å vokse nedover mot 

bakken igjen hvor de danne egne røtter; det er også avhengig av å gå tilbake til det 

”opprinnelige” for videre vekst. Denne tilsynelatende uendelige evnen til å vokse gjør treet 

symbol på utvidelse og vekst, og kan tolkes som et analogt symbol til Aurovilles prinsipp om 

evolusjon. Treet har videre symbolsk potensial som levende historiske koblinger; de knytter 

sammen fortid til nåtid og fremtid, og lokaliserer mennesket i tid og sted (Rival 2001: 26-27). 

Dette banyantreet forsterker aurovillianeres kollektive minne og reproduserer deres følelse 

av sted; landskapet blir en kodifisering av historien i seg selv (Steward og Strathern 2003: 2) 
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(Over: Banyantreet i kveldsolen)  

 

En av mine tamilske aurovillianske informanter, Adi, bemerket at banyantreet innenfor 

hinduismen ble definert som et hellig tre41, men at banyantreet i Auroville riktignok hadde 

en helt spesiell betydning;  

”Lenge før europeerne kom til Auroville vokste Banyantreet her. En gang det hadde 

vært tørke veldig lenge satt det en gammel kvinne i skyggen treet. Der fikk hun en 

beskjed fra Gud som hun fortalte videre til de andre i landsbyen. Hun sa at når de 

hvite kom, da ville vi igjen få vann og vi ville aldri mer oppleve tørke” 

 

Adi kom opprinnelig fra Kuliapalayam, den tamilske landsbyen som ligger i Auroville, og 

fortalte meg flere andre historier om Banyantreet og Auroville. Det som gjentok seg i disse 

historiene var hvordan treet ble brukt som en viktig del av tamilenes konseptualisering av 

Auroville fordi det fantes før Auroville ble grunnlagt og at de på en eller annen måte 

legitimerte ”de hvites” inntreden. Adi fortalte meg at disse historiene/legendene ble brukt 

                                                
41

 Banyantreet er også Indias offisielle nasjonale tre.  
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av både westerners og locals i som en del av Aurovilles historie og symbolske betydning. 

Banyantreet bærer imidlertid på flere symbolske konnotasjoner. Mine informanter, både 

tamiler og vestlige, trakk gjerne frem Banyantreet som the Divines manifestasjon i Auroville 

og et sted hvor the Force of Auroville var spesielt sterk hvor de derfor likte å sitte og 

meditere. Selv om Banyantreet har en viktig symbolsk betydning – kanskje spesielt i kraft sin 

multivokalitet (cf. Turner 1967), var det Matrimandir som sto frem som den fullkomne 

symbolske manifestasjonen av the Divine og som hadde størst visuell, symbolsk og 

emosjonell effekt for mine informanters konseptualisering av relasjonen mellom selvet og 

det hellige. 

 

Matrimandir – the soul of Auroville 

Aurovilles viktigste materielle symbol er uten tvil tempelet Matrimandir, the temple of the 

Mother. Tempelet ble ikke- som mange besøkende tror -  bygget til ære for Aurovilles the 

Mother, Mira Alfassa, men fundert på det universelle “mor-konseptet” som Sri Aurobindo 

hevdet representerte “the great evolutionary, conscious and intelligent principle of Life, the 

Universal Mother” (Sri Aurobindo 1917: 89). Matrimandir ligger i sentrum av Auroville 

innenfor et stort parkområde kalt Peace og blir også betegnet som the soul of Auroville. The 

Mother hevdet at “the Matrimandir wants to be the symbol of the Divine’s answer to mans 

aspiration for perfection” og beskrev tempelet som "the central cohesive force" for Aurovilles 

og aurovillianeres utvikling (The Mother 1972: 34),  en ide mange av mine informanter 

bekreftet gjennom fortellinger om sin opplevelse av Matrimandir. Tempelet er 29 meter 

høyt, 32 meter bredt og formet som en kraftig kule med gullbelagte, runde skjold og gjør et 

formidabelt inntrykk i det ellers landsbylignende landskapet i Auroville. Gullskjoldene på 

utsiden reflekterer sollyset utad, samtidig som det gir en rosa glød på innsiden. Under og 

rundt selve tempelet er det bygget tolv meditasjonsrom som bærer navn og farger fra i The 

Mother symbol (se under). De første åtte rommene er mente å representere gode 

”energier” for menneskets søken etter the Divine; Sincerity, Humility, Gratitude, 

Perseverance, Aspiration, Receptivity, Progress og Courage. De fire siste angir kvaliteter the 

Mother mente ville generere human unity gjennom sosial samhandling; Goodness, 

Generosity, Equality og Peace. Mange aurovillianere bruker disse meditasjonsrommene 

regelmessig, og velger rom med henhold til hvilken ”energi” de ønsker å forsterke hos seg  
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selv.  Inne i selve tempelet er interiøret hvitt, i glass eller hvit marmor. To parallelle ramper 

går i spiralbevegelse opp til tempelets viktigste rom, det indre kammeret. Det indre 

kammeret er helt hvitt og alt lyset som finnes er sollyset som speiles ned fra en liten sirkulær 

åpning i taket. Lyset skinner ned på en krystallkule i midten av rommet. Dette rommet 

brukes kun til meditasjon og konsentrasjon, og det forventes absolutt stillhet. Stillheten i, og 

utformingen av, the inner chamber er ment å fremme den dype konsentrasjonen slik at 

aurovillianere lærer seg å erfare og erkjenne sitt indre sjelelige selv. Flere av mine 

informanter besøkte Matrimandir ukentlig, som var åpent noen timer på morgenen og på 

kvelden. 

 

 

(the inner chamber) 
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Opphevelse av egoet 

En av dem jeg pleide å gå sammen med i Matrimandir var Lea. Når vi traff hverandre tilfeldig 

på stranda, La Terrace eller i butikken hadde hun stadig nye forslag for hva vi kunne gjøre 

sammen slik at jeg kunne oppleve mest mulig av Auroville. Ifølge Lea var det essensielt at jeg 

lærte med å ”kjenne” Matrimandir slik aurovillianere gjorde det. Henne oppfatning av 

Matrimandir var at tempelet virkelig var der hvor hun følte seg nærmest the Divine, og hun 

mente at det å gå dit ofte hjalp henne til å være mer bevisst og gjøre ting på en 

gjennomtenkt måte. ”Matrimandir er under direkte påvirkning fra the Divine, og hjelper oss 

til å ordne ting bedre enn det vi kan selv ” sier hun til meg en dag vi sitter under Banyantreet 

i solnedgangen etter å vært inne i Matrimandir. ”The silence of the mind jeg erfarer når jeg 

sitter i konsentrasjon i the inner chamber gjør at jeg føler meg levende samtidig som jeg føler 

meg helt rolig..og når jeg kommer ut føler jeg meg fantastisk..veldig aware…” forteller Lea. 

Silencing the mind er et utrykk aurovillianere bruker om tilstanden å sitte i full 

konsentrasjon, og bare være –uten å tenke- på noe slik at man kan observere seg selv. ”Jeg 

kjenner kraften overalt i Auroville, men spesielt i the inner chamber.. det er som om egoet blir 

borte, jeg føler at jeg bare er! ” Om det var viktig for hennes daglige liv svarte Lea ”Ja, det er 

jo det, jeg føler meg jo veldig spirituell kan du si…når jeg er i Matrimandir, og det tar jeg jo 

med meg videre i dagen. Men spiritualitet for meg er så mye mer enn det! Det er i alt! Så jeg 

prøver å ta med meg den konsentrasjonen i alt jeg gjør slik at jeg hele tiden er bevisst..” 

Til tross for at aurovillianere tenker seg alle omgivelser som del av en kosmisk enhet/the 

Divine viser Leas utsagn at Matrimandir likevel oppleves som mer hellig enn andre steder. I 

the inner chamber følte hun at egoet ble borte og at hun ble mer spirituell. Det indre 

kammeret genererte hennes hellige selv til å komme i kontakt med the Divine og forsterket 

hennes autentifiseringsprosess også utenfor tempelet.  

 

Guddommelig påfyll 

Flere ganger besøkte jeg også Matrimandir sammen med Emma. En gang Danny var med satt 

vi oss under Banyantreet etter vi hadde vært inne. Jeg spurte Danny om han var i 

Matrimandir like ofte som Emma. ”Nei, jeg er nok ikke der så ofte som jeg burde..” svarte 

han og smite til Emma. Jeg kunne se for meg hvordan energiske og handlekraftige Emma 

prøvde å overtale Danny til å gå oftere. ”For meg er ikke det å gå i Matrimandir noe jeg gjør 
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hver uke..jeg går når jeg trenger en høy konsentrasjon av guddommelig påfyll” sa Danny. ”Du 

vet hva the Mother sa… desto raskere sjelen er i Matrimandir, jo bedre vil det være for alle, 

og spesielt for aurovillianerene …”, la Emma til. ”Ja , jeg vet..og jeg er enig det..men det å 

være et spirituelt menneske handler ikke bare om å sitte stille og meditere. Det handler ikke 

bare om å konsentrere seg om et bilde av The Mother eller hvem nå guruen din måtte være. 

For meg er spiritualitet i alt. Det er i hvordan vi snakker, oppfører oss, i måten vi tenker, og 

helt klart i hvordan vi samhandler med hverandre..men joda jeg er enig med deg kjære” 

avslutter Danny lettere ironisk. Emma og Danny ble til slutt enige om at det ikke handlet om 

hvor ofte man gikk i Matrimandir – at det naturligvis var individuelt – men heller at det var 

viktig å implementere den ”energien” man fikk av å være i Matrimandir ellers i livet.  

 

 

(Matrimandir) 

 

Regressus ad uterum 

En annen jeg besøkte Matrimandir sammen med var Charles. Han mente at den viktigste 

effekten av det indre kammeret var at det skapte et spesielt bånd mellom de som hadde 
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oppholdt seg de. Charles hevdet at det å oppholde seg i Matrimandir – spesielt i det indre 

kammeret – uansett ville så et frø i menneskets selv som etter hvert ville føre til at de ville 

ønske å realisere sitt hellige selv og sannheten om the Divine ville manifestere seg blant 

menneskene som human unity.  

”Dette har vært forsøkt mange ganger… hvis du ser på historien vil du oppdage at mange 

gamle tradisjoner var på leting etter det idealet stedet hvor the truth of the Divine kunne 

manifesteres …Tenk bare på Tommaso Campanella og den italienske rennessansen, City of 

the Sun, Platons republikk. Alle forsøkte de å manifestere solen på jorden som et symbol 

på sannhet…” 

 

Jeg spurte Charles om han tenkte seg Matrimandir som solen. ”Ja! Absolutt!! Solen er 

skaperen av liv på jorda. Solen er som å gå tilbake til det opprinnelige, til det stedet vi ble 

materialisert..til the mother of life. Det er the Matrix, the Origin!” svarte Charles. 

Felles for Leas og Charles beskrivelser av Matrimandir og det indre kammeret, var at de 

begge hadde erfart det som et hellig sted par excellence hvor mennesket ble påvirket av the 

Divine og at dette genererte deres individuelle transformasjon. Matrimandir er et sted hvor 

selvet kommer nærmere sitt sjelelige (og autentiske selv), og kan tolkes som en symbolsk 

bevegelse tilbake til en opprinnelig tilstand i the Origins livmor. Tempelet symboliserer det 

opprinnelige, rene og autentiske, og ved å gå tilbake til livmoren (the inner chamber) 

oppretter eller forsterker aurovillianere sin kontakt med den opprinnelige og autentiske 

tilstand (det sjelelige selvet) hvor the Divine og mennesket blir et symbolsk hele, i ett med 

the Origin. I lys av de overnevnte eksempler, og en rekke andre av andre av mine 

informanters skildringer av Matrimandir, konstituerer tempelet et kondenserende kollektivt 

symbol: som manifestasjon av det hellige i Auroville.  Som kollektivt symbol må det allikevel 

forstås – kanskje spesielt på grunn av aurovillianeres eget fokus på at kunnskap må erfares 

for å ha gyldighet – opplevd som ekte fordi dets primære betydning lå nedfelt i individets 

personlige liv og erfaring (Lambek 2002: 39). Mitt inntrykk var at Matrimandir konstituerte 

og utkrystalliserte både forestillingen og den fysiske manifestasjonen av det hellige, 

autentiske og rene. Stillhet, renhet42 og konsentrasjon – egenskaper aurovillianere assosierte 

                                                
42 Man får ikke gå med sko eller sandaler inn i tempelet, men må sette disse igjen utenfor, en praksis som for 
øvrig også er vanlig i hinduistiske templer og moskeer. Inne i tempelet får man utdelt hvite sokker man må ha 
på seg under hele oppholdet. Inne i the inner chamber må man sitte på anviste plasser hvor det ligger hvite 
puter, og det er ikke lov å lene seg inntil den hvite marmorveggen uten en pute imellom.  



74 

 

med the Divine - ble forsterket og tydeliggjort da de besøkte Matrimandir. Det fantes 

imidlertid elementer som utfordret deres toleranse for symbolsk urenhet i Matrimandir.   

 

Matters out of place 

Praksis assosiert med ”tradisjonell” religion, eller the practice of belief systems, ble ansett 

som en motsetning til det aurovillianere anså som den riktige, rene og autentiske praksis og 

ideologi; spiritualitet, eller the practice of experience (Helaas et al. 2005: 82) og var ikke 

tillatt i Matrimandir43. Dette ble tydelig formulert på skiltet utenfor inngangen; ”Research 

through experience of Supreme Truth. A life divine, but no religion”. Religion ble stort sett 

ansett som dogmatisk og fordervelig for menneskets spirituelle utvikling og noe 

aurovillianere generelt uttrykte sterkt motstand mot. Aurovillianeres kontrastering av 

spiritualitet og religion, innebar også at Auroville ble klassifisert som et distinkt spirituelt 

community vis-à-vis det religiøse India44.  Med andre ord ble ideen om India som verdens 

spirituelle guru brukt til å forsterke Auroville som et spirituelt sted, mens ideen om andre 

indiske communities som religiøse ble brukt som en negasjon til Auroville. Dette kan virke 

som en motsetning, men jeg tror det kan forklares med at India som spirituelt først og 

fremst knytter seg til en ide på et diskursivt plan, mens India som religiøst var et resultat av 

erfaringer i praksis.  Silvio fortalte meg en gang at Matrimandir kun skulle være tilgjengelig 

for de som var serious, sincere og aware, og han derfor syntes lite om at turister – og særlig 

indiske turister- uten virkelig kjennskap til Auroville fikk lov å besøke tempelet. 

Aurovillianere har et generelt ambivalent forhold til turister. På den ene siden anser mange 

dem som et forstyrrende element i Auroville, og at det å tjene penger på at busshorder med 

indiere som kommer for å se Matrimandir, handler om den type kommersiell og kapitalistisk 

aktivitet som tilhører ”utsiden”. På en annen side er Auroville økonomisk avhengig av 

turister, hvilket også betyr at de er avhengig av den utsiden de søker å kontrastere.  Turister 

(som ikke er langtidsturister det vil si dersom de blir minst en måned og gjør frivillig arbeid i 

Auroville) er matters out of place; de hører ikke til, deler ikke aurovillianeres ekte 

aspirasjoner. Turister som ønsker å komme inn i Matrimandir må først se en 

introduksjonsvideo ved Vistitors Center, deretter ringe å booke seg inn på guidet tur dagen 

                                                
43

 Spiritualitet kan være en form for practice og belief systems, men kun hvis det først skaper resonans i 
individets ”subjektive-liv” og går via the practice of experience (cf. Helaas et al. 2001: 82). 
44 Det finnes to hindutempler i Auroville som tilhører den tamilske landsbyen Kuliapalayam 
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etter. De fleste turister er dagsturister og får derfor ikke denne muligheten. Ifølge Silvio blir 

dette gjort for å hindre stor gjennomstrømning i tempelet av mennesker som ser på 

Auroville som en turistattraksjon. I motsetning til gruppen med turister jeg fulgte første gang 

jeg var i Matrimandir var aurovillianere vesentlig roligere, i den timen jeg pleide å sitte i the 

inner chamber sammen med aurovillianere var det nesten fullstedig fravær av lyd. 

Aurovillianere liker sin stillhet (aurovillians like their silence) er det noe som heter i Auroville. 

Etter hvert skjønte jeg at dette ikke bare gjaldt lyd – slik som i the inner chamber, men 

kanskje enda viktigere var ”symbolsk støy”, det vil si ufrivillig påvirkning fra verden på 

”utsiden” i form av reklame, media og det de kalte inane habits. Hvis man var ombringet av 

for mye av denne støyen ville man heller ikke kunne høre the call of the Origin.  

  

I dette kapittelet har vi sett hvordan aurovillianere anvender, og påvirkes av, Auroville 

symbolske og spirituelle univers, og på hvilke måter forestillinger om the Divines 

manifestasjoner i Auroville oppleves og artikuleres. I det følgende kapittelet diskuterer jeg 

livet i the Auroville Community. For, mens ideen om det hellige selvet og det hellige 

landskapet er betydelige komponenter i aurovillianeres selvidentitet, inngår det i individets 

kontinuerlige integrering av eksterne omgivelser å delta i fellesskapet.    
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Kapittel 4. The Auroville Community   

 

”The Auroville Community var på ingen måte et utopisk eller feilfritt fellesskap, 

men et samfunn som daglig blir utfordret av forskjeller mellom slik vi tenker oss 

at det bør være og slik det faktisk er ” - Charles 

  

 

Alle individer er transformative subjekter (Battaglia 1999: 143) som gjennom refleksiv 

interaksjon med samfunn og omgivelser, former og omarbeider sin selvidentitet (Giddens 

1991: 75). Denne prosessen skjer i et dialektisk forhold til samfunnets dominerende 

kulturelle konvensjoner og idealer, normativ praksis og gjennom sosial samhandling. I dette 

kapittelet ser jeg nærmere på hvordan aurovillianere former sin selvidentitet gjennom den 

kollektive sfæren i fellesskapet. Jeg begynner med å diskutere hvilke implikasjoner Aurovilles 

visjon om human unity har for aurovillianeres følelse av å bo i et autentisk samfunn, før jeg 

ser på aurovillianeres praktisering av idealer som en måte de opplever å leve ut det 

autentiske. Deretter går jeg inn på ulike forhold som kan forstås å utfordre deres – og 

Aurovilles – autentiske selvidentitet. Dette relaterer seg især til differensieringsmekanismer i 

forholdet mellom westerners og locals, et forhold som fremstår som den tydeligste og mest 

synlige mangel på samsvar mellom idealer og praksis 

 

Human unity og den symbolske konstruksjonen av fellesskapet 

Den symbolske konstruksjonen av et community inneholder to relaterte aspekter: at 

medlemmer av en gruppe mennesker (i) har noe til felles med hverandre som på signifikant 

vis (ii) skiller dem fra medlemmer av andre grupper (Cohen 1985: 13 ). I Auroville blir denne 

konstruksjonen og kontrasteringen til andre samfunn kommunisert gjennom ideen om 

human unity.  

“Auroville wants to be a universal town where men and women from all countries 

are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics and 

all nationalities. The purpose of Auroville is to realize human unity”  (The Mother 

1977: 34) 

 

En uformell forutsetning for å bo i Auroville er at man tror på the essential unity of mankind 

og at man engasjerer seg i arbeidet for den materielle og sosiale realiseringen av denne 
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enheten. Prinsippet om human unity beror på ideen om at mennesker – på et kosmisk plan – 

allerede eksisterer i en form for universell enhet, men at denne enheten ikke enda har blitt 

realisert i materien, eller på det praktiske og mellommenneskelige plan. Aurovillianere ser 

for seg realiseringen av human unity som et internasjonalt, spirituelt og egalitært fellesskap 

med en harmonisk, tolerant atmosfære hvor individer er frigjort fra fortidens mentale, 

sosiale og kulturelle ”slaveri”. Charles syntes ideen om å arbeide mot human unity i et 

intensjonelt fellesskap var helt fantastisk, og mente at Auroville allerede var på god vei. ”Det 

er noen fantastiske mennesker her som gjør eksepsjonelt arbeid. Ikke for seg selv, ikke for sin 

familie, ikke for sitt land, men for menneskeheten…”. Emma, som var aktiv både i Town Hall 

og annet frivillig organisasjonsarbeid, fortalte at ”vi er ikke like…herregud, det er vi så 

absolutt ikke! Vi har liksom ikke noen felles ideologi som vi følger…men jeg tror trygt du kan 

si at de fleste er her for human unity…Throgh diversity that is!...” Da jeg spurte henne om 

hvordan hun så for seg human unity svarte hun, ”det er når det ikke lenger finnes 

meningsfylte differenser som skiller oss… når forskjellene blir opphøyd på en måte… det er 

dette vi snakker om som unity through diversity”. Mens Charles fremhever at aurovillianeres 

fokuserte innsats for fremveksten av human unity ikke bare bidrar til Aurovilles fremgang, 

men også menneskeheten, er det tydelig fra Emmas kommentar at human unity er et felles 

mål til tross for aurovillianeres ulikheter. Hensikten bak human unity er ikke at det skal skape 

et samfunn uten forskjeller, men et samfunn hvor forskjeller ikke gjør en forskjell (cf. 

Bateson 1979). Aurovillianere påpekte ofte at Auroville var et eksperiment i human unity og 

at det ikke fantes noen enkel vei til målet. Charles fortalte; ”Selv om the Mother gav masse 

veiledning til Auroville, gav hun oss aldri et veikart…som 1, 2, 3, og så er vi der! Så vi føler oss 

frem hele tiden. Noen ganger gjør vi store feil og vi har definitivt våre problemer, men under 

alt dette ligger en tillit til at noe skjer…”. Denne tiltroen på at Auroville stadig beveger seg 

mot human unity bidro til at problemene i Auroville hadde en underforstått verdi, siden det 

var meningen at aurovillianere skulle prøve og feile seg fremover. ”Auroville er et 

menneskelig mikrokosmos, et laboratorium for menneskelig enhet… Det er her vi diskuterer, 

men det også slik vi utvikler oss” sier Emma. ”the Mother sa at det er i livet selv at vi må 

finne the Divine” (livet: det praktiske livet). Emmas kommentar viser hvordan praktiske 

utfordringer ikles en aura av guddommelig intensjon. Referansen til the Mother – som for 

øvrig var en hyppig anvendt måte å autentifisere egne oppfatninger - illustrerer 
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aurovillianeres overbevisning om at endring må skje gjennom praktisk handling som videre 

vil ha betydning for den kollektive utvikling, ikke bare utvikling på et individuelt plan. 

Aurovilles visjon om human unity kan ses som et utrykk for senmodernitetens høye grad av 

institusjonaliserte refleksivitet, som Giddens hevder innebærer en form for kontroll, eller 

forsøk på å kontrollere, fremtidige hendelser; ”colonizing the future” (Giddens 1991: 125, 

129). Et trekk ved human unity er at det ofte ble anvendt som en kontrastering av idealer 

assosiert med andre samfunn. Charles fortalte meg at;  

”den kommunistiske ideologien søkte likhet mellom mennesket, men for å oppnå det 

ble menneskets frihet undertrykket. Den kapitalistiske ideologien som bygger på 

frihet undertrykker enhet og likhet. Frihet og likhet kan ikke sameksistere hvis det ikke 

inkluderer en følelse av enhet i det indre. Når vi forstår av at vi alle er en del av en 

kosmisk enhet vil det være mulig å realisere virkelig likhet og frihet, human unity i 

praksis ”.  

 

Idealet om menneskelig enhet inngår som en viktig del av aurovillianeres felles vokabular – 

som produserer ideen om Auroville som et unikt fellesskap vis-à-vis andre fellesskap (Cohen 

1985). Aurovilles raison d’être er å realisere human unity, hvilket ikke bare gir samfunnet en 

tydelig intensjon/retning/hensikt, men også mening og substans til individenes narrativ og 

selvidentitet.  Realiseringen av human unity et er avhengig av individets realisering av sitt 

autentiske (indre) selv for å fungere, hvilket knytter aurovillianeres selvaktualisering  

opp mot Aurovilles masternarrativ eller fellesskapets intensjon. Noen, slike som Charles og 

Emma, var mer opptatt av human unity enn andre. Silvio påpekte at ”Auroville has been 

created for those who want to progress, their own progress. Each one is concerned with 

himself first”. I Aurovilles filosofi skilles imidlertid ikke den individuelle utvikling kategorisk 

fra den kollektive, de forstås som interrelaterte prosesser. Et resultat av dette var at 

aurovillianere selv står fritt til å vurdere hva slags form for utvikling de vil fokusere på.  Det 

er altså rom for å være selektiv. Mens Charles var opptatt av human unity og arbeid for 

fellesskapet, fokuserte Silvio sin energi på the yoga of self-perfection som han attribuerte 

spirituell konsentrasjon og indre utvikling. Matteo så det å søke sannheten, for å kunne ta 

del i the evolution of consciousness, som et ”primærbehov”, mens Tanya mente awareness 

of the body burde stå først på prioriteringslista. Matteo sa til meg at ”uansett hva som er din 

interesse eller hva du finner meningsfylt i livet ditt, så er det stor sannsynlig at du vil finne 

grunn til å gjøre akkurat dette i en av bøkene til The Mother eller Sri Aurobindo”. Til tross for 
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ulike oppfatninger om hva som var viktigst i den individuelle utvikling, kunne de ulike 

valgene innlemmes i visjonen om human unity. Et begrep jeg hørte mine informanter omtale 

som et utrykk for ideen om human unity – og som noe de tidligere hadde savnet i livene sine 

– var at de alle var som en familie i Auroville og at vi alle i virkeligheten var en del av en 

verdensfamilie.   

 

Vasudhaiva kudumbakam 

Aurovillianere bruker ofte ”familie” som en metafor på det aurovillianske fellesskapet, som 

de mener er utrykk for deres implementering av human unity i sosial praksis. Implisitt i deres 

familiemetafor ligger ideen om at alle er likeverdige medlemmer. De gamle vise menn pleide 

å si ”vasudhaiva kudumbakam (verden er en famile)…de hadde skjønt det…” forteller Anooj, 

som var en av mine tamilske informanter og husvert. Anooj var opprinnelig fra Kulipalayam 

og hadde vært aurovillianer i helt siden han som liten hadde blitt ”adoptert” og oppdratt i et 

av Aurovilles bofellesskap. Under tiden jeg leide hos ham hadde vi mange samtaler om det å 

forsøke å implementere human unity i praksis. ”Vi forsøker å behandle hverandre som en 

familie. Jeg tenker på Auroville som min familie, og aurovillianere som mine brødre og 

søstre… men vi må bli flinkere til å behandle hverandre som en familie. Hva gjør du når du 

har et problem i familien? Du forsøker å løse det på best mulig måte fordi du har et spesielt 

bånd med dem, ikke sant?” forteller Anooj. Anooj’ ønske om at aurovillianere burde 

behandle hverandre som familie illustrer hvordan medlemskap i Auroville er ment å 

konstituere et slags fiktivt slektskap som fremmer en større grad av solidaritet, tilknytning og 

toleranse. Charles, som bodde alene i et lite hus, mente at det å bo i Auroville ga en følelse 

av samhold også fordi man ser og omgås hverandre på daglig basis. En dag jeg besøkte 

Charles, spurte jeg ham om han ikke følte seg ensom i det lille huset. Charles lo litt og så sa 

han;  

”Det er det som er interessant. Noen spurte meg om det samme i fjor da jeg var i 

London- om jeg ikke følte meg ensom her…fordi jeg ikke har noen partner. Svaret er 

nei, jeg gjør ikke det... Men noen ganger føler jeg meg alene. På den måten at det 

hadde vært annerledes å ha noen å dele ting med, arbeid eller hva som helst. Men 

bortsett fra det er man ikke virkelig alene. Fordi når du går ut av døra så kjenner du 

nesten alle rundt deg. Du går ut i Auroville og du treffer folk du kjenner – og de kjenner 

deg. Det er som å være i en gigantisk familie. Jeg føler veldig sterke bånd til resten av 

fellesskapet…”.  
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Aurovillianeres bruk av familiemetaforen hadde flere effekter. Selve ideen om at alle 

aurovillianere hadde en spesiell tilknytning til hverandre - som en del av den store 

aurovillianske familien - la føringer på hvordan de burde forholde seg til hverandre. Det var 

et fiktivt slektskap hvor blod er erstattet med troen på human unity som implisitt fordrer at 

man skal behandle hverandre som likemenn. Anooj – som er tamil – hevdet at det er som 

familie aurovillianere burde behandle hverandre. Denne ideen kan tolkes som et utrykk for 

en ideologisk egalitarisme (vi burde alle være like her) (Cohen 1985: 35), heller enn en 

stadfestelse av virkelige forhold.  Charles’ utsagn, som hadde likhetstrekk med mange andre 

av mine vestlige informanter, kan tolkes som en form for retorisk egalitarisme (vi er alle like 

her), som et middel for å opprettholde fellesskapets integritet (Cohen 1985: 35). Det  

illustrerer likevel at Charles’ opplevelse av Auroville som en familie hadde grunnlag i faktiske 

forhold. Auroville er et lite sted hvor ”alle kjenner alle” og hvor innbyggerne faktisk ser og 

samhandler med hverandre regelmessig. Praktisering av human unity gjennom 

implementering av familiemetaforen utgjorde imidlertid bare en faktor i måten 

aurovillianere evaluerte seg selv og andre som ”gode” eller ”dårlige” aurovillianere. Et annet 

område som hadde stor betydning, var arbeid. Arbeid ble generelt ansett som uunnværlig 

for menneskets indre, og Aurovilles ytre, transformasjon.  

 

Karmayoga, yoga gjennom arbeid  

På døren uten for kontoret til AVIS (Auroville Volunteer and Internship Service) som 

formidler frivilling arbeid stod det skrevet ”Auroville ble grunnlagt for å manifestere Sri 

Aurobindo idealer, det var han som lærte oss karma yoga45. Å bo i Auroville innebærer at 

man gjør the yoga of work. Alle aurovillianere burde arbeide og gjøre det som yoga!”. 

Aurovillianeres ytre arbeid er ikke bare arbeid, men også ment å reflektere deres indre 

disiplin. Som en forlengelse av individets indre arbeid var fysisk arbeid en virkningsfull måte 

å kommunisere og presentere seg selv som en god aurovillianer. Matteo mente at hvis man 

ikke arbeidet og dermed brakte sin bevissthet ned i materien, så ville heller aldri materien 

utvikle seg. ”Jeg jobber for meg selv, for utvikling og for Auroville. Slik er det bare, og slik må 

det være” hevdet Matteo.  

                                                
45

 Karma assosieres tradisjonelt med Hinduisme og Buddhisme, og omhandler loven om moralsk kausalitet hvor 

menneskets tidligere handlinger bestemmer eller påvirker hans/hennes fremtid. 
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Å arbeide med og i naturen 

En viktig del av arbeidet med å skape Auroville som the city that the Earth needs bestod i å ta 

vare på byens naturlige miljøhabitat. Mange aurovillianere var engasjert i arbeid med 

økologisk jordbruk og fornybar energi46 som sol- og vindenergi, produksjon av energi fra 

biomasse, resirkulering av avfallsvann og miljøvennlige byggeskikker. Generelt ble dette 

utrykt som et behov for å føre landet tilbake i sin opprinnelige tilstand, hvilket gjorde at 

arbeidet fungerte som en metafor for ønsket om å finne tilbake til det autentiske. Arbeid 

med og i naturen ble generelt høyt ansett i Auroville da det å komme ”nærmere naturen” 

ble knyttet til det å komme nærmere sitt eget naturlige (autentiske) selv. En av de som var 

veldig engasjert i sitt arbeid ”med og i naturen” var Michela. Hun jobbet på en av gårdene i 

Auroville med å plukke frukt og som frivillig ved en enhet som drev med reforestation. Mens 

vi bodde sammen var jeg nesten daglig med henne til gården og hjalp til. Arbeidsøkten 

pleide å være på 4-5 timer, og etterpå pleide vi å fordele dagens frukt og grønnsaker som 

etterpå ble kjørt ut til restauranter og privatpersoner i Auroville. Det var om lag 10 personer 

som bodde og jobbet fast på gården, alle unge vestlige aurovillianere eller nykommere. 

Ingen fikk betalt for arbeidet, da det var deres bidrag til fellesskapet. Alle aurovillianere som 

arbeider fulltid ved en av Aurovilles enheter kan kreve maintenance, det vil si at de mottar 

bidrag på 5000 Rs (ca. 600kr) i måneden. Nykommere jobber frivilling og uten krav på 

maintenance under nykommerperioden47. De to første årene må nykommere forsørge seg 

selv og vise at de ikke vil bli en økonomisk ”byrde” for Auroville.  Ingen av de som jobbet på 

gården syntes å ha noe imot denne ordningen.”Vi jobber ikke for å jobbe..hvis du skjønner 

hva jeg mener…dette er en del av vårt indre arbeid” sa Michela til meg en dag vi satt med de 

andre og delte en papaya etter arbeidet. John, en av de andre som arbeidet ved gården 

nikket bekreftende, ”det får oss også til å kjenne båndet med naturen, og huske hvor vi 

kommer fra” la John til. John var i 35-års alder, hadde tidligere jobbet mye med reforestation 

og annet green work i Auroville og var kjent i Auroville som en pådriver for deep ecology48. 

                                                
46 Auroville har Indias største konsentrasjon av alternative energi systemer og innehar spisskompetanse på 
området. 
47 På dette området differensieres tamiler fra andre nykommere. De fleste tamiler som blir nykommere 
arbeider allerede i Auroville og fortsetter å motta lønn i nykommerperioden da man anser det som 
uforholdmessig å sette samme krav til økonomisk startkapital til dem som til f.eks europeere.    
48

 Deep ecology eller økospiritualitet er et begrep som brukes om den delen av alternativ spiritualitet som 

befatter seg med miljø og natur.  
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”Det er et av våre viktigste oppgaver som mennesker å ta vare på denne jorda. Vi er en del av 

den!” sa John. Michela gav John en bit papaya og sa, ”Kan du forestille deg at vi ødelegger 

disse fantastiske omgivelsene? Vi er i den, lever med den og den gir oss alt vi trenger!....Det 

er derfor vi føler oss levende når vi er ute…” Ideen om at naturen må beskyttes fra utnytting 

for å sikre menneskets fremtid er et gjennomgående tema innenfor alternativ spiritualitet 

som underbygges av ideen om at alt er en del av et kosmisk hele (Bruce 2005: 227). For 

Michela og John var ikke arbeidet først og fremst et middel for akkumulering av penger, men 

det representerte også en måte å orientere seg i verden på som underbygget motivet og 

engasjementet i deres transformasjonsprosess.  

 

Å arbeide for sangaman 

”The relationship with the villages presents Auroville with its most persistent challenge – to 

“realize an actual human unity” (Auroville Handbook 2007: 6). En av dem som tydelig 

engasjerte seg i dette arbeidet – og som ble karakterisert av dem han jobbet med som en 

ekte aurovillianer – var Fredrik. Fredrik hadde vært aurovillianer i seks år og hadde god 

kjennskap til forholdene i landsbyene hvor han hadde drev ettermiddagskole for tamilske 

barn. Prosjektet han hadde igangsatt sammen med tre andre aurovillianere var motivert av 

ønsket om å tilby skolebarn et sted hvor de kunne få hjelp med lekser og tilgang til et 

barnebibliotek, og hvor de kunne utfolde seg med forskjellige kreative aktiviteter med 

maling, leire, sang, drama og dans. Barna selv virket storfornøyd med tilbudene ved skolen, 

og det var nesten alltid fullt om ettermiddagene. Fredrik mente at det var en fruktbar måte å 

skape sangaman, enhet, mellom Auroville og landsbyene. Da jeg begynte å jobbe ved skolen 

spurte jeg Fredrik hvorfor han hadde startet skolen. ”Du vet…de er hele tiden…der…for vekst, 

for muligheter, for utfordringer og for læring. De er en del av vår nærhet og at forholdet 

mellom oss og dem ikke er bra burde engasjere flere aurovillianere. Det stråler ikke akkurat 

human unity…”. Fredrik mente at det å skape sangaman mellom de tamilske barna og 

Auroville – var helt essensielt fordi det var barna som skulle bygge relasjonen videre.  

Selv om arbeidet primært fundert på ønsket om å bedre relasjonen mellom Auroville og de 

tamilske landsbyene, fortalte Fredrik senere også at det riktignok utgjorde en viktig del av 

hans individuelle transformasjon. ”I begynnelsen når jeg kom til Auroville likte jeg ikke 
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tamiler…jeg var helt i min egen verden! Fullstendig på feil spor! …men det tok ikke lang tid 

for at skjønte at det var akkurat det jeg måtte engasjere meg i… ”.  

 

Michelas og Fredriks arbeid var en viktig og naturlig forlengelse og utrykk for deres egen 

transformasjon. De kunne – gjennom sitt arbeid - internalisere et av Aurovilles idealer fordi 

det opplevdes som meningsfylt og riktig på det subjektive plan. En slik sammensmelting av 

det subjektive og objektive selvet forsterket og verifiserte deres individuelle transformasjon 

samtidig som det kommuniserte tilhørighet i fellesskapet. Det å gjøre arbeid som yoga, 

inngår i Aurovilles oppfordring om å gjøre alt liv som yoga.  

 

”Det er kun de gamle metodene av yoga som forventer at vi skal sitte timevis i stillhet og 

meditasjon. Vår yoga er annerledes. Vi finner the Divine i arbeid og i relasjon til våre 

omgivelser” forklarte Kate. Begrepet ”alt liv er yoga” referer til et imperativ i Sri Aurobindos 

filosofi som går ut på å se og gjøre alle aktiviteter som en del transformasjon av bevisstheten 

og realisering av menneskets potensial. Det forventes at aurovillianere implementerer dette 

yogiske prinsippet og slik bidrar både til sin individuelle utvikling og til den kollektive 

utviklingen av Auroville mot human unity. Å følge prinsippet om at ”alt liv er yoga”, er i 

Auroville synonymt med det å være en god aurovillianer, og noe som inngår som et element 

i deres felles kategorisering av det autentiske. Det imidlertid vanskelig å evaluere, fra et 

”objektivt” perspektiv, om noen gjør sitt arbeid som yoga eller ikke, da det attribueres 

holdninger, heller enn konkret praksis; ”it is not what you do but the spirit you do it in that is 

important for the yoga” (The Mother 1977: 102). Flere av mine informanter mente forøvrig 

at det var umulig å leve i Auroville uten å praktisere yoga fordi man hele tiden var under 

innflytelse av the Divine som uansett ville befordre implementering av prinsippet.  

 

Balanse mellom det indre og det ytre arbeidet  

Silvio var den eneste av mine informanter som ikke hadde fast arbeid. Silvio forklarte dette 

selv ved at han hadde jobbet i mange år og at han nå hadde bestemt seg for å fokusere på 

the yoga of self-perfection and of the mental being. En kveld møtte jeg Silvio nede på 

stranda. Det var over en uke siden jeg hadde sett ham og jeg spurte om det var noe nytt 

“Ingenting er nytt, utsiden er alltid den same. Ingenting skjer” svarte Silvio. ”Hva med 
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innsiden da?” spurte jeg. Silvio smilte lurt og sa, ”på innsiden er det alltid bevegelse..du vet, 

vi har to typer bevissthet. Den første er den mentale bevisstheten, som hjelper oss å 

konsentrere oss slik at vi får gjort vår ting ordentlig og effektivt. Dette er den vanlige 

bevisstheten. Så har vi den andre, det er den virkelige opplyste bevissthetstilstand og den er 

mye vanskeligere å oppnå. Det er den jeg arbeider med, den i konstant bevegelse”. En 

ettermiddag noen dager senere satt jeg sammen med Silvio og en venninne av ham på La 

Terrace. Borte ved disken traff jeg Matteo og spurte om han ville sette seg ned med oss. 

Matteo vinket til Silvio, men satt seg ned på et annet bord alene. Jeg undret meg over 

hvorfor han satt seg alene da jeg visste at de to kjente hverandre godt. Da jeg senere spurte 

Matteo om hendelsen svarte han at han ikke likte Silvio lenger, ”Han gjør ingenting lenger! 

Han sitter bare rundt og ”observerer”…han har mistet litt grepet, han har blitt altfor 

opphengt i sin spirituelle quest og driver bare å leser Sri Aurobindo og hevder å inspisere 

verden” sa Matteo. ”Mener du at han er i sitt ego” spør jeg. ”Ja, jeg syns han har blitt litt for 

opptatt av seg selv… det er ingen balanse mellom indre og ytre displin…” sa Matteo. Matteos 

kommentar illustrerer tilbøyeligheten blant aurovillianere til å beskylde andre som ikke 

jobbet like mye som dem selv for å være for å være for opptatt i sin egen transformasjon at 

de blir selviske og selvopptatte. Selv om spirituelt arbeid, det vil si det individuelle arbeidet 

med transformasjon av bevisstheten ble ansett som uunnværlig, viste det seg at faktisk 

arbeid var nødvendig for å verifisere autentisiteten og forsterke betydningen av det 

spirituelle arbeidet.  Det var derfor viktig at arbeidet ble gjort med engasjement og 

awareness slik at det ikke nærte egoet. Dog kunne aurovillianere som jobbet for mye kunne 

også bli anklaget for å ønske å fremstå som engasjert og derfor fortsatt ego-dominert. Silvio 

som jobbet lite og uregelmessig ble ofte sett på som mindre engasjert i Aurovilles kollektive 

idealer og ”for” fokusert på seg selv. Det forelå moralske konnotasjoner tilknyttet måten 

man utførte sitt arbeid og med hvilken hensikt, hvor kunsten å balansere sine aktiviteter 

avgjorde om aurovillianere arbeidet for egoet eller for det autentiske selvet.  Å gjøre arbeid 

som yoga betyr å følge en partikulær kulturell konvensjon om at alt liv er yoga. Arbeid er 

arbeid i bokstavelig forstand, men ideen om karmayoga er også et redskap som 

aurovillianere bruker det til å stadfeste sin ektehet som aurovillianer internt og som en 

kontrast til den type materialistisk orientert arbeid som attribueres Vesten.   
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Med unntak av arbeid, foreligger det en rekke andre mindre påbud, forbud og regler som 

relaterer seg til konkret praksis. Disse kan fungere som et slags kollektive grensemarkører 

når de også investeres med symbolsk betydning (Cohen 1985: 63; Needham 1979: 14). De 

ble ikke bare ansett som negative per se, men klassifisert som urene/uautentiske (Douglas 

1966). Som en del av ”offentlig” adferd og sosial samhandling er det å følge disse påbudene 

en form for kommunikasjon der den handlende og de som observerer deler et felles 

symbolsk språk eller kultur (Obeysekere 1981: 14). Eksempelvis anses det å lyve som å ha en 

degraderende effekt på deres mentale transformasjonsprosess. Krangler og konflikter er i 

mot Aurovilles ånd og det hevdes at løsningen på konflikter er å gå inn i seg selv for å finne 

der en løsning som er i tråd med det sjelelige selvet og the Divine. Akkumulering av ”for 

mye” penger eller materiell velstand betraktes som noe som bygger oppunder egoet. Særlig 

hørte jeg Emma – som selv levde veldig enkelt – klage over velstående aurovillianere som 

ikke delte med fellesskapet. Offisielt sett skal ikke aurovillianere drikke alkohol eller spise 

kjøtt, fordi det skaper ubalanse i det fysiske selvet og fører til tamas, eller inaktivitet, var noe 

de fleste av mine informanter ikke tok så alvorlig. Matteo og Tina hadde stadig andre 

aurovillianere på besøk hvor de gjerne serverte både kylling og rødvin. Matteo erkjente at 

det gikk imot the Mothers påbud, men sa ”ja, ja, det er ikke så farlig…det handler om å ha de 

rette prioriteringene”. Han refererte til at det nok var viktigere å søke sannheten, enn å være 

vegetarianer. Matteos tilbakelente holdning til akkurat dette var kanskje også en av 

grunnene til at ikke Silvio kom på besøk. Silvio fortalte meg en gang hva han syntes om kjøtt 

og alkohol ”to take pleasure in such dirt and disorder is a sure sign of a nature which rejects 

its psychic being and wants nothing to do with it”.  Den utbredte oppfatningen er imidlertid 

at man kan fortsatt være en god aurovillianer selv om man spiser kjøtt eller drikker alkohol, 

men vanskelig dersom man ikke jobber. Konvensjon om arbeid fungerte som en 

grensemarkør til andre samfunn gjennom aurovillianeres tilskrivelse av arbeidets symbolske 

verdi. Aurovillianeres ”konformitet” til konvensjoner og det normative må likevel kunne 

skape resonans i den enkeltes subjektive erfaring for å kunne produseres og reproduseres 

som en konvensjon/ide, spesielt da et dominerende trekk ved Auroville nettopp er 

oppfordringen om at individet skal ha et bevisst og reflektert forhold til former for kroppslig, 

mental og sosial habituering eller praksis (cf. Bourdieu 1977). Mens arbeid var utgjorde en 
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tilgjengelig og dynamisk form for kapital i formasjon av selvidentitet, var tilskrevet og faktisk 

motivasjon en mer implisitt faktor.   

 

Believing and belonging 

Foucault spør “departing from what ground shall I find my identity?” (Foucault 1994: 230). 

En av de faktorene som hadde anselig innvirkning på både mine vestlige og tamilske 

informanters selvidentitet, var deres ulike forestillinger om sammenhengen mellom sted og 

tilhørighet. Jeg hevder at mens vestlige aurovillianere tenderer til believing before belonging, 

vises det blant tamilske aurovillianere at tilfellet ofte er belonging before believing. Som vist i 

forrige kapittel utgjorde ideen om India som Vestens spirituelle andre et betydelig element i 

mine vestlige informanters konstruksjon av selvidentitet, da de ved å fastholde ved denne 

forestillingen, gjorde valget om å flytte til Auroville til en ”spiritualisering” av seg selv. Bak 

denne ideen ligger antagelsen om at det å flytte til Auroville symboliserer en bevegelse fra 

det materialistiske til det spirituelle. Et viktig poeng her er den underliggende ideen om at 

tilflyttingen i seg selv fungerer implisitt som bevis på ekteheten i deres aspirasjon og 

motivasjon. Og det er på bakgrunn av denne antagelsen at tamiler – sett med ”vestlige” 

øyne – tilskrives et legitimeringsproblem. De har verken valgt å forlate hus eller jobb og 

deler ikke det samme materialistiske felles utgangspunktet som vestlige tilflyttere. Deres 

tilknytning til Auroville formuleres gjennom begreper som tilhørighet til landet hvor de 

allerede bor, og de kan vanskelig distansere seg fra en materialistisk ”fortid”.   

Adi var 28 år, og hadde vært aurovillianer i 6 år. Han kom fra Kuliapalayam hvor resten av 

familien hans fortsatt bodde. Adi fortalte at, ”når Entry Group spurte meg hvorfor jeg ønsket 

å bli aurovillianer sa jeg til dem at det var Auroville som kom til meg… Akkurat som… Vi var jo 

her før Auroville kom, så hvorfor skulle ikke jeg være aurovillianer?” Adi fortalte at Entry 

Group ikke hadde blitt imponert over svaret han gav, og at han hadde blitt bedt om å 

komme tilbake senere på et nytt intervju.”De sa at jeg hadde svart feil, at jeg ikke skjønte 

ideen med Auroville og at jeg ikke kunne svare på den måten” sa Adi og lo høyt av seg selv. 

Han fortalte at han ble kalt tilbake på flere intervjuer, men at han ikke gadd å møte opp. 

Etter noen måneder fortteller Adi at han begynte å se annerledes på ting. ”Jeg tilhører jo 

dette landet, denne jorda, og det er ingen grunn til at jeg ikke skal være aurovillianer. Så jeg 

gjorde som de sa og begynte å lese Sri Aurobindo og the Mother. Og jeg leste mye.” sier han 
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ettertrykkelig. ”Og når jeg kom på det siste intervjuet og de spurte meg et spørsmål så hadde 

jeg ti svar. Da hadde de ikke noe problem med meg vet du…”. Adis historie viser hvordan 

believing står i et hierarkisk forhold til belonging. På samme måte som vestlige aurovillianere 

nedtoner betydningen av sine territorielle røtter, ser vi at tamilske aurovillianere ikke kan 

anvende sine territorielle røtter som motiv for å bli aurovillianer.  Prosessen omhandler ikke 

en de-territorialisering av identitet, men heller en re-territorialisering. Som innbyggere av et 

internasjonal, spirituelt og intensjonelt fellesskap løftes offisielt aurovillianeres ”tidligere” 

identitet ut av sted og ned i troen på human unity. For mine vestlige informanter var dette 

kanskje en løsning på en condition of homelessness, det å ikke tilhøre (Said 1979: 18), men 

samtlige av mine tamilske informanter opplevde at deres ”nye” identitet som aurovillianer 

og tilhørighet til Auroville i ulik grad som vanskelig på grunn av det faktum at landsbyene 

ligger i Aurovilles umiddelbare nærhet til at tamiler ofte havner i en betwixt and between 

situasjon.   

 

”Utsiden” som dirt  

”Et av de største problemene her, som vi møter mens vi vokser og blir mer og mer organisert 

er at vi har en tendens til å etterligne ting slik de skjer på utsiden. Bare se deg rundt!” ss Lea. 

Vi satt på en av kafeene ved Kuliapalayam, Aurovilles ”handlegate” og drakk kaffe. ”Men 

dere er fortsatt økonomisk avhengig av turister” sa jeg. ”Ja, men hvis vi blir mer innvanert av 

vestlig atmosfære nå, så er det farvel sadhana!”.  Senere samme kveld var jeg med Lea på 

filmkveld i bofellesskapet der hun bodde. Filmen som ble vist i storhuset denne kvelden het 

”The Century of the Self” og var en del av en dokumentarserie fra BBC som tok for seg de 

psykologiske mekanismene bak kontroll av massene via consumerism i USA. I ekte freudiansk 

ånd viste filmen hvordan det var mulig å forandre ideen om varer fra å være ”noe man 

trenger” til ”noe man vil ha” gjennom målrettet manipulering av menneskets ego.  

Etter filmen ble vi sittende og snakke om filmen mens de ble servert varm rødbetsuppe og 

surdeigsbrød.  Lea og jeg satt sammen med to andre fra bofellesskapet. Lea introduserte 

meg for de andre beboerne Viktor og Klaus, begge fra Tyskland. De mente filmen viste godt 

hvordan mennesket lar seg påvirke av ”usynlige krefter”. ”Du kan se hvordan 

kommersialismen sniker seg inn overalt…bare se i Auroville, hot-shots og yuppies og søkere 

av alle slag…for alt de kan kjøpe seg her…” sa Viktor.  
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”Du vet…er det for å tilfredsstille sine egne personlige behov og ønsker at de har 
kommer til Auroville? Det er virkelig ikke nødvendig. Den vanlige verden der ute er der 
for akkurat det. Man kommer til Auroville for å realisere the divine life som ønsker å 
manifestere seg på jorden! Hvis de følger den gamle ’human way of selfish claim’, 
hvordan kan de da håpe på fremgang?”  
 

Lea, Viktor og Klaus ble sittende en stund å diskutere. Raja, en av de andre beboerne, satt 

seg ned med en stor vannmelon som han delte med alle. Han var ikke helt med på samtalen, 

men brøt plutselig inn. ”Folk tror de kan kjøpe lykke, men vet du hva…?” spurte han med et 

stort smil om munnen. Alle de andre kikket på Raja og Raja kikket på meg. ”Lykken kan bare 

komme fra innsiden! Problemet er at folk tror den kommer av fine biler og fine hus…og alltid 

ha det nyeste og beste…men hva skjer når disse tingene går i stykker eller naboen kjøper 

finere bil enn deg? ”spurte Raja og så klappet han seg høytidelig på brystet. ”Fra innsiden! ” 

sier han, reiser seg opp. Klaus og Viktor kikket på hverandre og så på Raja. ”Ja, vi vet! 

Sustainable happiness in a sustainable community” sa de i kor. Det viste seg å være Rajas 

motto.  

Samtalen over belyser hvordan utsiden forstås som noe truende både for Aurovilles og 

aurovillianeres innside. Utrykk som ”verden der ute” og ”utsiden” ble brukt av samtlige av 

mine informanter til å beskrive alt som var utenfor Auroville. Opprettholdelsen og 

utviklingen av både individ og fellesskap ble kommunisert via et behov for å holde utsiden 

ute. Men som Leas kommentar (under) viser, var det ikke bare utsiden som var 

problematisk.”Jeg føler det som et privilegium å bo her. Spesielt siden verden der ute virker 

som den går helt i grøfta. Det eneste som ikke synes å fungere slik vi ønsker er ’the unity bit’ 

 

Oss : dem :: westerners : locals  

All aurovillians are equal. Are some aurovillians are more equal than others? (cf. Orwell 

1956: 3).  Fordi Aurovilles raison d’être er basert på ideen om realisering av human unity, og 

fellesskapets karakter i stor grad evalueres ut fra hvor langt man er kommet i denne 

realiseringen, er de sosiale og økonomiske forskjellene mellom tamilske og vestlige 

aurovillianere et gjentagende diskusjonstema. Majoriteten av de som arbeider ”på gulvet” i 

Auroville, for eksempel som byggningsarbeidere, gartnere eller ansatte i produksjon, er 

tamiler. I Auroville er det tamiler man ser jobber, og man lett få inntrykk av – slik som 

vestlige turister ofte antyder -  at the westerners er på ferie og the locals gjør alt arbeidet. 

Årsaken til dette inntrykket er naturligvis at det i stor grad stemmer. Det er mange 
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westerners (turister) på ferie i Auroville, og det er slik at tamiler gjør hovedandelen av 

arbeidet i den daglige driften. Med over 6000 tamiler som kommer inn til Auroville hver dag 

for å arbeide – mot om lag 600 westerners -bærer byen preg av dette antallet. Problemet er 

at denne fremstillingen ofte innebærer en neokolonialistisk antagelse om at westerners 

utnytter lokalbefolkningen, noe som, etter min erfaring, ikke bæres av en direkte parallell til 

virkeligheten. Det finnes differensieringsmekanismer som skiller westerners fra locals som 

aurovillianere vedkjenner seg, men som ikke nødvendigvis innebærer tilfeller av 

neokolonialisme. En viktig årsak til intern differensiering mellom tamilske og vestlige 

aurovillianere er de materielle forutsetninger de har når de blir aurovillianere. Mens vestlige 

aurovillianere ofte har med seg en viss kapital, kommer tamiler fra landsbyene hvor 

muligheten til akkumulering av kapital er vesentlig mindre. Det at vestlige aurovillianer har 

mulighet til å bygge seg hus, dra på ferier og lignende tydeliggjør forskjeller i materiell 

velstand – som skaper et potensielt problem for Aurovilles likhetsdiskurs. Selv om tamilske 

aurovillianere påpekte disse forskjellene, er det også slik at aurovillianere kan bygge seg 

egne hus og bo der, men de eier dem ikke. Alle hus i Auroville er nemlig i fellesskapets eie, 

noe som igjen understreker den samme likhetsdiskursen. En betydelig del av problemet med 

disse temaene var kontekstualiseringen av differensieringen i post/neokoloniale termer. Den 

(gjen)skapte identiteter som hvor det lå et implisitt maktforhold til grunn (cf. Krohn-Hansen 

2001: 142), noe som satte spørsmålstegn ved legitimiteten av vestlige aurovillianeres 

tilstedeværelse i Auroville.     

 

En annen forklaring på differensieringen mellom oss og dem, som aurovillianere selv trakk 

frem, var ”kulturelle forskjeller”. Stranda i Auroville er et yndet friluftsareal for både lokale 

tamiler, aurovillianere og turister. Stranda er tilknyttet et bofellesskap, Repos, som holder en 

liten restaurant med diverse økologisk og vegetarisk mat. For å komme til stranda kjører 

man gjennom en port hvor med påskriften ”Repos Beach. For aurovillians and their guests 

only”. Det vil si at lokale tamiler ikke er velkomne. Det bor riktignok tamiler i Repos 

bofellesskapet, men de er aurovillianere. De lokale tamilene, i hovedsak gutter og unge 

menn, er ofte å se spankulerende langs stranda. Det finnes tamilske ordensvakter på stranda 

som skal hindre at guttene ikke ”plager” strandas besøkende. En dag jeg var på stranda 

sammen med Emma og hennes venninne Nadia satt fire unge gutter seg ned rett ved siden 
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av oss. De sa ingenting, men stirret intenst. Etter noen minutter kom en av vaktene bort og 

ba guttene flytte seg, men Emma kledde på seg en t-skjorte og sa at det ikke var noe 

problem fordi vi skulle uansett gå og spise. Etterpå ble vi sittende å snakke om disse guttene 

på stranda. ”Jeg syns… det er problematisk” sa Emma.  

”På et veldig basic nivå syns jeg det – personlig- er veldig vanskelig å relatere meg til 

dem –selv om disse guttene er jo bare ’amazed’ over alle kvinnene som ligger avkledd 

på stranda. Men jeg merker det på jobben min også… de har en bevissthet som 

påvirker det de bringer til en organisasjon, til en arbeidsgruppe, i diskusjoner. Det er 

nesten som å snakke på et annet språk fordi bakgrunnen, det de har med seg, er fra et 

helt forksjellig referansepunkt… ”  

 

Nadia, som var nykommer, hadde bodd i Auroville litt over et år. Hun jobbet ved en 

Auroville-drevet restaurant og hadde mange tamilske kollegaer. Nadia var enig med Emma 

om at det noen ganger var vanskelig å kommunisere nettopp fordi hun opplevde at de kom 

fra ”så forskjellige kulturer”. Emma påpeker, ”kulturelt blir Tamil Nadu til og med beskrevet 

som’ backward’ sammenlignet med Dehli eller Mumbai. Jeg syns ikke de er det, men det er 

enorme forskjeller mellom oss og dem...”. Nadia mente videre at med helt klar hensikt at 

Auroville lå i Tamil Nadu. ”The Mother visste at det ville bli en utfordring… det er ingen 

feiltagelse eller tilfeldighet at Auroville ligger i Tamil Nadu. Jeg tror det er divine play”…”.  

Emma og Nadia var enige om at kommunikasjonen og interaksjon med tamiler generelt var 

en utfordring, men de snakket ikke direkte nedlatende om tamiler. De formulerte 

”utfordringen” som integrert del av deres egen selvutvikling, og hevdet at den, i likhet med 

the Force of Auroville, gav dem akkurat det de trengte. Likevel er det ikke alt i Auroville som 

gir aurovillianere det de trenger. I hendelsen nedenfor kuliminerte de to problemområdene 

utsiden som dirt og oss : dem.  

 

BBC skandalen og aktivisering av grenser  

Den 22. mai fikk jeg en telefon fra Anooj som fortalte meg at det var en krise på gang. Det 

viste seg at en britisk reporter fra BBC, som hadde vært i Auroville for å lage en reportasje 

om Auroville som et utopisk og spirituelt samfunn, hadde valgt å vinkle reportasjen ganske 

annerledes enn det aurovillianere var blitt forespeilet. Slik jeg forsto det fra Anooj ville 

reportasjen, som dagen etter skulle sendes på BBC World, fremstille Auroville som et tropisk 

fristed for vestlige pedofile menn. Anooj, som var utenbys, ba meg om å gå på the General 
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Meeting som ville bli avholdt samme dag for høre om hva som ble informert aurovillianer 

om situasjonen. Jeg dro på møtet, som ble avholdt i Town Hall. Det var smekkfullt i lokalet 

og en murrende stemning. På møtet ble det informert – ned til minste detalj- hvordan det 

hele hadde forløpt og hvordan reportasjen hadde blitt forsøkt stoppet fra flere hold. I 

reportasjen beskyldes Auroville for – i full medvitenhet – å tillate vestlige pedofile menn 

adgang til Auroville for å kunne forgripe seg på tamilske barn. Reportasjen ble, til 

aurovillianeres store fortvilelse, sendt dagen etter. Den fremstilte Auroville som et ”falskt” 

spirituelt samfunn som ikke bare utnyttet barn, men også den lokale befolkningen. 

Reportasjen rettet spesielt fokus mot Aurovilles strand og gjestehusene ved Repos 

bofellesskap som åsted for hendelsene, noe særlig mine informanter som bodde i dette 

fellesskapet naturlig nok reagerte på med stor frustrasjon. Årsaken til at denne episoden ble 

svært ubehagelig for aurovillianere har flere årsaker som relaterer seg til flere plan. For det 

første, er det å bli anklaget som et fristed for pedofili en beskyldning alle samfunn ville 

oppfattet som krenkende. For det andre, ble anklagen opplevd som en sterkt misvisende 

karakteristikk av de faktiske forholdene i bofellesskapet ved stranden. Det kom som et sjokk 

for de som faktiske bodde der – og som samhandlet med gjester og aurovillianere på daglig 

basis – at noen kunne to at slike overgrep fant sted, og i tillegg at de aksepterte dette.  For 

det tredje gjorde det faktum at det tidligere har forekommet et tilfelle av en vestlig mann 

som forgrep seg på en tamilsk gutt, at aurovillianere ikke kunne nekte på at det aldri hadde 

skjedd. Dette var en kjent sak i Auroville. Da det ble oppdaget hadde vedkommende 

umiddelbart blitt bedt om å forlate Auroville. På grunn av mangel på bevis som igjen 

medførte fravær av strafferettslig forfølgelse fra Aurovilles side, ble aurovillianere den gang 

også anklaget for at ”de syntes det var greit at denne mannen forgrep seg på barn, så lenge 

det ikke fant sted i Auroville” – hvilket mine informanter naturligvis var sterkt uenig. 

I tillegg til disse umiddelbare reaksjonene belyste episoden en underliggende og betent 

tema; beskyldningen om vestlige aurovillianeres utnyttelse av lokalbefolkningen, en tilfelle 

av neokolonialisme som ble vanskelig var vedgå – selv de minste spor av – fordi det ville ha 

utfordret Aurovilles raison d’être og kjernen i aurovillianeres kollektive selvidentitet. Ikke 

bare måtte aurovillianere forholde seg til pedofilianklagen, men utnyttelse av den tamilske 

lokalbefolkningen ble også satt i fokus.  Mens Auroville tidligere hadde fremstått som 

gjestmildt og åpent, aktiviserte nå aurovillianere fellesskapets grenser ved plutselig å 



92 

 

identifisere hvem som var innenfor og hvem som var utenfor. Allerede under møtet ble jeg 

utpekt som en potensiell ”trussel” da kvinnen som satt foran meg snudde seg, spurte hvem 

jeg var og – før jeg fikk tid til å svare – ropte ut ”Hun her er ikke en av oss!” hvorpå alle 

snudde seg mot meg og jeg måtte reise meg opp og forklare hvem jeg var og hvorfor jeg var i 

Auroville. Heldigvis var flere av mine informanter tilstede og kunne verifisere at jeg ikke var 

nok en ”forrædersk journalist”.  I dagene etter ble tre av mine planlagte intervjuer avlyst, 

noe Matteo hevdet var fordi aurovillianere hadde fått uoffisiell munnkurv for å hindre at 

videre utsagn ville bli feiltolket. For aurovillianere var episoden et tegn på at utsiden verken 

var til å stole på eller kunne forventes å forstå hva Auroville egentlig var. På den ene siden 

utfordret episoden Aurovilles integritet (ved å rette fokus mot intern differensiering mellom 

vestlige og ikke-vestlige aurovillianere), på den andre siden fungerte episoden som en 

symbolsk verifisering av fellesskapet der aurovillianere sto sammen mot en felles ”fiende” 

fra utsiden. Som en sterk kontrast til den overnevnte hendelsen, vil jeg tilslutt beskrive en 

event som nok mange aurovillianere ville finne mer representativt for fellesskapet. 

 

Reaktualisering av Human Unity  

Den 28. februar hvert år feires grunnleggelsen av Auroville. Denne morgenen 2008 stod jeg 

opp halv fem. Ute var det tett tåke, luften var kald og rå. Etter en kopp te sammen med 

Matteo og Tina, satte vi oss på hver vår motorsykkel og kjørte bort til amfiteateret. Utenfor 

stod det allerede parkert hundrevis av motorsykler, noen rickshawer og et par gamle 

ambassadør biler. Til tross for at et tyvetalls mennesker ankom samtidig med oss, var det 

stille som om stedet skulle vært folketomt. Jeg leste siden at over 4000 mennesker hadde 

deltatt på feiringen. Langs stiene inne i hagen var det satt opp tusenvis av små lys i retning 

amfiteateret. Banyantreet var dekorert med tusenvis av gule, oransje og hvite blomster, og 

jeg kunne så vidt skimte Matrimandirs skinnende gullskjold gjennom tåka. I sentrum av 

amfiteateret brant det et stort bål, det tradisjonelle bonfire. Mange av de fremmøtte satt i 

lotusstilling med øynene lukket, vi satt oss rolig ned. The ceremony, som aurovillianere kaller 

denne feiringen, begynte med en tale om Auroville hvor alle ble oppfordret til å fortsette 

arbeidet med human unity og aldri glemme at det var Aurovilles virkelige visjon. Deretter 

gikk et titalls barn opp mot urnen hvor de la ned hvite jasminblomster rundt urnen som står i 

midten av amfiteateret. Stemning var høytidelig. Etterpå spiltes opptaket the Charter som 
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ble gitt til Auroville under den første seremonien i 1968. I likhet med de andre tilskuerne ble 

jeg og Matteo sittende i stillhet til dagslyset begynte å trenge gjennom tåka. Rundt klokken 

seks begynte folk å forlate amfiteateret. Da vi gikk bortover stien tilbake ssa Matteo til meg, 

”det var fint… du vet, jeg har ikke vært her siden 1993…”. Jeg kikket på ham som et 

spørsmålstegn. ”Du skjønner at… i begynnelsen når vi kom hit var det helt crazy. Barn og 

hunder løp rundt! Alle kastet alt mulig skrot på et kjempestort bål.. Det var helt ute av 

proposisjoner, helt kaos. Det var som primitive stammefolk som samlet seg rundt dette 

kjempebålet…men dette var ikke så verst. Det var mer sivilisert. Vi har blitt mer siviliserte…” 

konkluderte Matteo.  Tina smilte, og mens vi gikk bak Matteo på vei ut sa hun, ”Det er vår 

måte å huske hvorfor vi er her… Jeg føler hvertfall dette som en spesiell dag, og jeg går hvert 

år… ” sa Tina og snudde seg mot meg, ”du får en sense of Auroville, ikke sant?”. Jeg nikket.  

 
(Bildet er fra feiringen i 2008, da Auroville feiret sitt 40-års jubileum) 

 

 

Å (gjen)skape et kollektiv handler om å formulere autoriserte beretninger om kollektivets 

opprinnelse og vei gjennom historien frem til i dag (Krohn-Hansen 2001: 142). I seremonien 

gjentas de samme elementene som fant sted da Auroville: avspillingen av the charter, bålet 
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og nedleggelse av jord (senere symbolisert ved blomster) i/ved urnen. Talen, som var 

spesielt knyttet til at dette var en jubileumsseremonien, bekreftet Auroville som et 

eksperiment og vektla viktigheten av arbeidet for human unity spesielt fordi utsiden stadig 

ble verre og verre. Dette produserer aurovillianere som forskjellige fra utsiden, fra andre 

communities, og hvor seremoniens symbolske effekt innebærer en markering av Aurovilles 

grenser som styrker fellesskapets integritet. (cf. Cohen 1985: 54). Selv om den offentlige 

betydningen av feiringen er Aurovilles grunnleggelse, ser vi at fra Matteo og Tinas 

kommentar at den hadde ulik meningskonnotasjoner på det personlige plan. For Matteo 

reflekterte seremonien at Auroville faktisk hadde forandret seg, mens for Tina gav den en 

”følelse av Auroville” gjennom erfaring av et faktisk fysiske community.  

 

Konklusjon 

Mitt mål med denne oppgaven har vært å vise hvordan vestlige aurovillianere artikulerte en 

søken etter det autentiske gjennom en partikulær spirituell filosofi hvis’ imperativ 

omhandler menneskets og verdens behov for transformasjon, og videre hvordan dette kom 

til utrykk i deres erfaring av verden og samhandling med mennesker og omgivelser.   

Et gjennomgående argument har vært at Aurovilles filosofi skapte resonans i mine vestlige 

informanters antagelser om verden fordi den ble nedfelt i individets evne og vilje til endring 

– som i stor grad korresponderte med selvets refleksive prosjekt i (sen)moderne samfunn og 

behovet for å bli det man er (Bauman 2000: 32).  

 

Auroville – som fenomen - kan lokaliseres innenfor en større kontekst av New Age 

konkluderer med at mennesket og verdens status quo/tilstand ikke er et blivende sted og at 

det foreligger et generelt behov for forandring. I kapittel to så vi at det ”å jobbe med egoet” 

og praktisering av integral yoga ble opplevd som å søke bevisstgjøring rundt egne reaksjons- 

og tankemønstre, og at dette påvirket måten de relaterte seg til omverdenen. Kroppen var 

også en faktisk og symbolsk del av autentifiseringsprosessen, hvor imperativet var 

kroppsliggjøring av bevissthet og kultivering av kroppen slik at også det fysiske selvet ble 

brakt nærmere sin autentiske tilstand. Søken etter det autentiske selvet handlet i stor grad 

om kontinuerlig å kontrollere ulike former for ”uren ”påvirkning utenfra, enten det gjaldt 

mat eller ”nedarvede” habitus - og samtidig frembringe eller kultivere det indre. Som vist i 
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kapittel tre, var mine vestlige informanters ”spiritualiseringsprosess” fundert på en 

orientalistisk antagelse om India som Vestens spirituelle andre, hvilket hadde en implisitt 

autentifiserende effekt på deres valg om å flytte til Auroville.  Mine informanters 

konseptualisering av det autentiske selvet gjennom Sri Aurobindos filosofi om det sjelelige 

selvet og evolusjon av bevisstheten, oppfordret en søken etter sannhet som en form for 

posisjonering i et kosmisk hele, som i tur koblet mine informanters individuelle 

selvaktualiseringsprosess til en større evolusjonsprosess.  Vi så at deres erfaring av the Force 

of Auroville, som gav seg utrykk som en sammenveving av selvets transformasjon med 

landskapet, både verifiserte ideen om India – og spesielt Auroville – som et hellig land(skap), 

og formulerte en opplevelse av at deres egen utvikling ble hjulpet frem av the Divine. Mine 

informanter kommuniserte en slags apriorisk overbevisning om at verden, som separert i 

profane og hellige sfærer, var en illusjon og at det var mulig å bryte denne illusjonen 

gjennom spirituell utvikling. Matrimandir og spesielt the inner chamber, ble opplevd som å 

ha en forsterkende effekt i denne utviklingen fordi det var et hellig sted par excellence. 

Videre viste jeg hvordan aurovillianere arbeid – som et eksternt utrykk for vilje og evne til 

indre transformasjon – var en måte å bringe en autentifiseringsprosess ut i det praktiske liv. 

Og at de gjennom arbeid kunne bekrefte, og få anerkjennelse for, sin ektehetsom 

aurovillianer. Vi så at visjonen om human unity sto sentralt i den symbolske produksjonen av 

the Auroville Communty – som var sterk ”in spirit” – men ikke alltid kunne reflekteres i 

faktiske forhold. Aurovilles relasjon til den tamilske lokalbefolkningen sto som deres største 

utfordring, både på et praktisk og diskursivt nivå, når det gjaldt realiseringen av human 

unity. Aurovillianere viste imidlertid en tendens til å forklare problemene ved å påpeke at 

Auroville var et eksperiment i human unity. Dette bidro til å skape mening i diskrepansen 

mellom idealer og praksis fordi det syntes å belyse nettopp behovet for endring og derfor 

implisitt underbyggende for Aurovilles raison d’être.  

 

Så tror de på Auroville eller tror de på seg selv? I introduksjonen fortalte Kate at ”religion 

som forteller deg hva du skal tro på og hvordan du skal leve ditt liv har gått ut på dato”. Jeg 

spurte Kate, om ikke det å følge Sri Aurobindos filosofi, også fortalte aurovillianere hva de 

skulle tro og hvordan de skulle leve sine liv. Kate satt et øyeblikk og tenkte seg om før hun 

svarte; ”nei… Sri Aurobindo hevdet aldri å være noen guru eller yogi. Han forsøkte aldri å 
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presse sin filosofi på noen… Han la den ganske enkelt frem som et middel for oss til å utvikle 

oss… og du kan ikke virkelig følge Sri Aurobindo uten å være ”in touch” med deg selv”.  

Mine vestlige informanters søken etter det autentiske hadde utgangspunkt ideen om at den 

vestlige verden i stor grad er basert på overfladiske verdier, ureflekterte ”valg” og et selv 

som styres av egosentriske handlinger. Og at det – under overflaten – fantes et indre selv 

som er hellig, rent og autentisk. Hva fant de så i Auroville? Opplevelsen av å leve et mer 

autentisk liv? Ja, jeg tror det. Søken etter det autentiske handlet nemlig ikke å leve som et 

perfekt menneske i et perfekt samfunn, men å føle at man tok del i noe meningsfylt, noe 

ekte og noe ”mer”.    
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Appendix 1  

 
To be a true aurovillian 

 

1. The first necessity is the inner discovery by which one learns who one really is behind the 
social, moral, cultural, racial and hereditary appearances. At our inmost centre there is a free 
being, wide and knowing, who awaits our discovery and who ought to become the acting 
centre of our being and our life in Auroville. 
2. One lives in Auroville in order to be free of moral and social conventions; but this liberty 
must not be a new slavery to the ego, its desires and its ambitions. The fulfillment of desires 
bars the route to the inner discovery which can only be attained in peace and the 
transparency of a perfect disinterestedness. 
3. The Aurovillian must lose the proprietary sense of possession. For our passage in the 
material world, that which is indispensable to our life and to our action is put at our disposal 
according to the place we should occupy there. The more conscious our contact is with our 
inner being, the more exact are the means given. 
4. Work, even manual work, is an indispensable thing for the inner discovery. If one does not 
work, if one does not inject his consciousness into matter, the latter will never develop. To 
let one’s consciousness organize a bit of matter by way of one’s body is very good. To 
establish order around oneself, helps to bring order within oneself. One should organize life 
not according to outer, artificial rules, but according to an organized, inner consciousness, 
because if one allows life to drift without imposing the control of a higher consciousness, life 
becomes inexpressive and irresolute. It is to waste one’s time in the sense that matter 
persists without a conscious utilization. 
5. The whole earth must prepare itself for the advent of the new species, and Auroville 
wants to consciously work towards hastening that advent. 
6. Little by little it will be revealed to us what this new species should be, and meanwhile the 
best measure to take is to consecrate oneself entirely to the Divine. (The Mother 1977: 31) 
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Appendix 2 -  Støtteerklæringer til Auroville 
 

Margaret Mead (1973):  

"Auroville is a community dedicated to working (...) to develop living forms, both 

architectural and environmental, which will transcend our level of community living which is 

fraught with such heavy penalties to human beings and to the global environment. (...) I 

believe that Auroville deserves help ..."  

 

Dalai Lama (1973) 
"We are deeply impressed by the spiritual aim behind the building of an international city 
called Auroville. The importance of the effort to achieve human unity and international 
cooperation by the creation of such a city cannot be overemphasized; nor can we neglect 
the immense benefit to be acquired from it. We are therefore very keen to be the first 
country to build a pavilion. We understand that this pavilion will be dedicated to the essence 
of Tibetan culture in an effort to show that out of the diversity of world cultures, these 
pavilions can help to create a new harmony towards world human unity." 
 

Mr. C.L. Sharma, visepresident i UNESCO (1993) 

"I am absolutely delighted to be here and it is much better than I expected it to be. UNESCO 

has been conscious for a long time of Auroville's mission, of what it is trying to do. There 

have been successive resolutions passed by the General Assembly in favour of Auroville, 

bringing it to the notice of our 170 member states. UNESCO has also associated itself with 

seminars and meetings and contributed $ 25,000 to the recent Birthday celebrations. This is 

a very clear expression of UNESCO's, not just interest, but support and appreciation of an 

experiment that we definitely want to succeed because today's world problems are due to 

lack of understanding between human beings. (...) We need to make a conscious effort in 

"peace building". Billions of dollars are spent on "peace keeping". This is only a short-term 

remedy, but "peace building" is the longer term and that is UNESCO's mission. The mission 

of Auroville has a lot in common with what UNESCO is trying to do." 

 

Dr. A.P.J. Abdul Kalam, indisk president (2004) 

"Friends, I have come as a pilgrim to this place, Auroville, and why I say pilgrim is because 

you have a mission bigger than mine; the mission you are having is larger than that of any 

individual. It is a vision which came from Sri Aurobindo and the Mother, and naturally it is a 

very big mission." He also said, "Most of you in Auroville, you are shaped as better human 

beings." When asked by a child earlier in the day, "How do you consider yourself? As a 

scientist? As a Muslim? As a Tamil? " he replied to the kid that what matters most in life is to 

be a better human being.  
 

 (alle sitater er hentet fra 

http://www.auroville.org/organisation/supp_statements_general.htm) 

 

http://www.auroville.org/organisation/supp_statements_general.htm
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Appendix 3 - The Dream 

 

There should be somewhere upon earth a place that no nation could claim as its sole 
property, a place where all human beings of goodwill, sincere in their aspiration, could live 
freely as citizens of the world, obeying one single authority, that of the supreme Truth; a 
place of peace, concord, harmony, where all the fighting instincts of man would be used 
exclusively to conquer the causes of his suffering and misery, to surmount his weakness and 
ignorance, to triumph over his limitations and incapacities; a place where the needs of the 
spirit and the care for progress would get precedence over the satisfaction of desires and 
passions, the seeking for pleasures and material enjoyments. 
In this place, children would be able to grow and develop integrally without losing contact 
with their soul. Education would be given, not with a view to passing examinations and 
getting certificates and posts, but for enriching the existing faculties and bringing forth new 
ones. In this place titles and positions would be supplanted by opportunities to serve and 
organize. The needs of the body will be provided for equally in the case of each and 
everyone. In the general organization intellectual, moral and spiritual superiority will find 
expression not in the enhancement of the pleasures and powers of life but in the increase of 
duties and responsibilities. 
Artistic beauty in all forms, painting, sculpture, music, literature, will be available equally to 
all, the opportunity to share in the joys they bring being limited solely by each one's 
capacities and not by social or financial position. 
For in this ideal place money would be no more the sovereign lord. Individual merit will have 
a greater importance than the value due to material wealth and social position. Work would 
not be there as the means of gaining one's livelihood, it would be the means whereby to 
express oneself, develop one's capacities and possibilities, while doing at the same time 
service to the whole group, which on its side would provide for each one's subsistence and 
for the field of his work. 
In brief, it would be a place where the relations among human beings usually based almost 
exclusively upon competition and strife would be replaced by relations of emulation for 
doing better, for collaboration, relations of real brotherhood.  
The Mother (The Mother 1977: 6-7) 
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Appendix 4 

 

Statement on the inaccuracies contained in the BBC video on Auroville 

 

General comment 
The film contains allegations without any of them being substantiated, or having been 

properly researched into. This video is nothing but sensationalism and tarnishes the 

reputation of Auroville and that of the Auroville residents. 

The BBC has refused the request of the Working Committee to postpone the showing of 

the film and instead take up a more thorough - and more objective - investigation, which 

could ensure that neither the reputation of the BBC nor that of Auroville would be 

carelessly put at stake. The BBC has been invited to come to Auroville and make such an 

investigation, and the Working Committee had offered to fully cooperate to ensure that 

they have access to all possible sources of information. This invitation has not been taken 

up. 

 

Detailed comments 
1) No opportunity given to Auroville to present its views 

The journalist has not asked any Aurovilian in position of authority such as members 

of the Working Committee or the Secretary of the Auroville Foundation for a 

response to the allegations while she was in Auroville. This is a dereliction of 

journalistic duty. Only after strong protests from both the Working Committee and 

Auroville International UK did the BBC agree to include a short interview with a 

member of the Working Committee. This interview was tagged on to the video and 

aired after it, and is therefore far less persuasive then if it would have been included 

within the film itself. The video is biased and gives undue prominence to one view 

and has not given sufficient time and space to the Auroville authorities to state their 

views. 

2) Only one Aurovilian has been cited 

The video has portrayed only one Aurovilian (!) whose statement moreover has been 

taken out of context and so has become inconsequential. While several other residents 

had been interviewed on film regarding their work and activities, no other 

Aurovilians have been shown in the video. 

3) No check on credibility of interviewees 

The journalist has not checked the motives and credibility of the interviewees. Some 

of them have since been identified as persons who have been asked to leave Auroville 

in the past for reasons of misbehaviour and therefore may bear a grudge. 

a) Interviewee Mr. Raj Batra, is a person who was never an Aurovilian nor accepted 

as Newcomer. Mr. Batra was a guest and was in 2004 asked to leave Auroville on 

account of making various misrepresentations to Auroville authorities – about his 

nationality (he said he was Indian while he holds a British passport); about his 

education (he claimed to be an English educated lawyer which he was not); and 

on account of complaints by residents of the Sri Ma community in Auroville 

about his anti-social and destructive behaviour during his stay in that community. 

Auroville subsequently informed the Regional Registration Officer, Pondicherry, 

about Mr. Batra. It is obvious that a person whose guest facilities have been 

cancelled and who has been asked to leave, has a grudge against Auroville. 
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b) The person identified in the video as ‘Sundrun’ has been identified as someone 

who has been working at the Matrimandir and was asked to leave as he was found 

out in illegal activities. 

4) No verification of truth of allegations 

The journalist has not verified the truth of the allegations made by any of the 

interviewees. 

5) No correction of mistakes and innuendos pointed out by the Working Committee 

a) The introduction of the video is full of innuendo and contains many mistakes. 

“Auroville is a small town in South India with big ideas. Established in 1968 as a 

Utopian city where people of all nations could live together in harmony, with no 

money, no rules and no leaders it is pushing for city-state status much like the 

Vatican*. At present less than 2,000 people live there – most of whom are white 

westerners, but it is hoping to grow to a city of 50,000. But many of the locals say 

they are being exploited by the people that live there. They say their children are 

being sexually abused by people in Auroville and they are too frightened to do 

anything about it because they are totally dependent on Auroville for work. 

Rachel Wright reports.” 

The journalist has not corrected this statement notwithstanding the request by the 

Working Committee. The statement contains the following inaccuracies: 

i) The concept of Auroville is based on high ideals, specified by The Mother. 

They are not ‘big ideas’ of Aurovilians. 

ii) Auroville has not been established as an utopian city but as an Universal 

township endorsed by UNESCO. 

iii) At no point in time has Auroville ever pushed for a city status like the Vatican. 

This statement is not only untrue but malicious as it could be interpreted as 

sedition by the Indian authorities. 

iv) Auroville has at present 1747 inhabitants, of which 749 (approx. 43%) are 

Indians and 998 (57%) non-Indians. The statement that most of the inhabitants 

are westerners may be literally true but clearly implies that Indians are 

insignificant which is untrue and is an innuendo to indicate an overpowering 

influence of Westerners. 

v) The statement “But many of the locals say they are being ruthlessly exploited by 

the people that live there” is false and full of innuendo. Auroville is surrounded 

by eight villages with a total population of approximately 20,000 and is in close 

proximity to the city of Pondicherry. Auroville is heavily dependent on the 

goodwill of its neighbouring villages for its growth and development. In turn, 

we employ about 4000 people directly in Auroville. The salaries and other 

employment benefits Auroville pays are equal or better to those offered in 

Pondicherry for comparable work. There is no question of any ruthless 

exploitation; on the contrary, Auroville is a good neighbour and the lifestyle of 

many villagers has drastically improved due to the existence of Auroville. Apart 

from Auroville, many villagers also find employment elsewhere. Auroville’s is 

well-known for its social work which benefits many villages. 

vi) The statement “They say their children are being sexually abused by people in 

Auroville” is incorrect. Auroville has set up seven schools for village children in 

and around Auroville. Also government schools exist in these villages, and the 

city of Pondicherry which has many schools is only 8 kilometers away. In case a 

villager would fear for sexual abuse of their children in any Auroville school, he 

could easily remove the child to another school. 
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b) The statement “The tourists see Auro beach as a tropical paradise ….The 

residents live in a utopian community built around a giant gold sphere, they 

follow the vision of someone they call the mother, and induction takes one 

year…But the locals live in poverty and say their children are the victims of 

sexual crimes. Welcome to Auroville” is incorrect. The journalist has not 

corrected this statement notwithstanding the request by the Working Committee. 

The statement contains the following inaccuracies: 

i) There is no such thing as an Auroville beach. The beach in front of the Repos 

settlement is a public beach and is publicly accessible. Access to the beach 

through Repos is only possible for Aurovilians and guests. 

ii) The central theme of Auroville is spirituality. The Matrimandir testifies to that, 

a building which is visited by tens of thousands of people each month. To call it 

‘a giant gold sphere’ is an attempt to create the impression that Auroville is a 

sect. This attempt is being strengthened by the words ‘they follow the vision of 

someone called the mother and induction takes one year.’ 

iii) The residents do not ‘follow someone called The Mother’. There is complete 

freedom in each person’s spiritual search, though many are studying the works 

of The Mother and Sri Aurobindo. The teachings of these visionaries are not 

considered a religion, as was upheld by the Supreme Court of India. The lack of 

any reference to what they stand for is a major omission in the film. 

iv) There is no ‘induction’. There is a Newcomer probationary period of one year, 

during which a newcomer is supposed to get to know the community and find a 

place of work, and see if this is indeed the place where s/he wants to settle. The 

journalist was fully aware of this as she has been sent a copy of the current 

Auroville Admission Policy. 

c) The journalist’s statement “Auroville was founded in 1968 by a Frenchwoman, 

Mirra Alfaasa. She became known as ‘the mother’. She believed the community 

could realise a more advanced human consciousness,” shows the complete lack of 

research done for this film. The journalist has not corrected this statement as 

requested by the Working Committee into “The Mother conceived of Auroville as 

a place for realizing a progressive human unity, a site for material and spiritual 

research for a living embodiment of an actual Human Unity.” 

d) The journalist’s statement: “Aurovillians believe in something called divine 

anarchy - no rules, no leaders - and that this will bring about harmony” is 

misleading and has not been corrected as requested by the Working Committee as 

below: 

i) The term ‘Divine Anarchy’ was once used by The Mother in a joking way, 

while describing the ideal management structure for Auroville. There is no 

aspiration for ‘no rules, no leaders’. 

ii) There are rules, such as the Admission Policy which was sent to the journalist. 

iii) There is a management structure. The legal structure is laid down in the 

Auroville Foundation Act, set up to promote the manifestation of Auroville. It 

has created an Auroville Foundation, headed by a Governing Board, assisted by 

an International Advisory Council and there is the Residents’ Assembly 

comprising of all residents. The Working Committee of the Residents’ 

Assembly of the Auroville Foundation sees to the contacts with the Governing 

Board and International Advisory Council of the Auroville Foundation and the 

Government of India. The work itself is being done by many working groups, 

each with its own responsibility and executives as laid down in communityapproved 
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mandates. 

e) The journalist’s statement “The 2000 westerners and middle-class Indians who 

are Auroville’s members receive grants from the Indian government, income from 

tourists, donations from abroad, and operate successful enterprises and pay no 

tax” is misleading and has not been corrected as requested by the Working 

Committee as below: 

i) Only a minority of Indians come from the middle class, while the majority 

comes from the local villages in Auroville’s bio-region. 

ii) The journalist confuses the Auroville Foundation with individual Aurovilians. 

The Auroville Foundation receives donations from within India and abroad, as 

well has income from its commercial activities. The Foundation is exempted 

from paying Income Tax under section 10.23.c.iv of the Indian Income Tax act. 

Individual Aurovilians are taxable in accordance with Indian tax laws. 

f) The journalist’s statement “16,000 Tamil villagers live in Auroville too. Few of 

them become members and most live on around £30 a month. That material 

difference has caused ongoing tension between Aurovillians and the local Tamil 

villagers. Aurovillians say it leads to resentment and unfounded accusations. The 

local Tamils say it makes them vulnerable – especially their children who attend 

schools run by Auroville” is incorrect and contains the following mistakes, which 

have not been corrected as was requested by the Working Committee. 

i) Quite a few people from the surrounding villages aspire to become Aurovilians 

attracted by its ideals. More than a third of Auroville’s population has its origins 

in the villages around Auroville and more have applied to become member. 

Auroville does not encroach on any village; rather, Auroville, in fact, is an 

excellent neighbour. 

ii) As in any other place in the world where a new society tries to take roots, 

differences of life styles create tensions. There is a natural resentment to the 

internationalism of Auroville, the distrust of the foreign element, and the 

difference in income levels. These are natural processes of co-habitation, which 

are being addressed when problems occur. 

g) The journalist has not corrected the statement that “Some children here are 

currently being abused – particularly in the New Creation school – men come in 

and ask them to stay after school and then have sex with them… giving food and 

paying them – the children get used to this life – to the money and they’re going 

back for more.” As has been pointed out by the Working Committee, this 

statement is patently untrue and is made without any proof being offered. The 

original version of this statement carried the sentence “I think one in five children 

here are currently being abused”. This sentence was removed by the journalist in 

the final version of the video after the Working Committee had pointed out that it 

is unimaginable that a parent would send their child to a school in the knowledge 

that one in five children would be subject to abuse. But the journalist has not 

removed the other extreme claims nor has she questioned the truth of them. The 

fact is that men are not allowed to enter a school campus to engage in this 

behaviour and the management of the New Creation School does not tolerate such 

behavior. The fact that Ms. Wright hasn’t questioned and interviewed the school 

management about this statement is another indication of untruthful and malicious 

reporting. 

h) The journalist has not corrected the statement that “But witnesses say he *Keim+ 

continued to work with children in Auroville for another 5 years.” She has not 
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identified these witnesses and verified the truth of their statement. The truth is that 

after Keim’s newcomer period was terminated in September 1996 he went to live 

elsewhere India, and that the Indian authorities only took action in 2002 which 

resulted in his conviction for paedophilia in 2004. 

6) Unsubstantiated and unproven statements 

The journalist makes herself unsubstantiated and unproven statements. A case in 

point is the scene at the beach, where she says that she has seen “in the course of 2 

hours last week 3 different men with different Indian boys and one of them took the 

boy to as hut over there”. She does not verify that 1) the men were Aurovilians or 

Auroville guests or others persons as the beaches in India are publicly accessible; 2) 

the nature of the relationship between the men and the boys; 3) what happens in the 

hut. 

7) Unproven internal website quotation 

The journalist states that one disgruntled Aurovilian gave her access to the internal 

website of Auroville. Why the Aurovilian is disgruntled she does not mention. She 

then shows a text, which she says comes from Auroville’s internal website, stating 

that it refers to worries about abuse at the New Creation School. Originally the 

postings could not be identified, but it emerged that one of the statements shown in 

the broadcast was from an entry of 2003, concerning the follow-up after the Didier 

Keim story came to light. It voiced an expression of deep concern with the possibility 

of sexual abuse. The other one is a fragment of a security report of 2008, and relates 

to a person who was neither a guest nor Aurovilian and who was mentally instable 

and roamed around Auroville – there is no question of paedophilia there. 

8) Unproven allegation that people are afraid to talk 

The journalist states that people are afraid to talk and she quotes an interviewee 

stating that “if these kind of stories come out, there would be death threats from 

Aurovilians and we have no protection from them.” The journalist has not verified the 

truth, which is that at no point in time in Auroville’s 40-years of existence has any 

villager ever been seriously aggressed by an Aurovilian, leave alone been issued a 

death threat. 

9) Unidentified witness 

The video carries a shot from a certain Ram who, it is said, is representing a local 

charity ‘which reacts to the problem’. “This man teaches local children how to deal 

with unwanted advances from predatory adults. He has seen the nature of Auroville’s 

members change over the years.” The journalist has neither revealed the name of the 

person nor the name of the charity and the statement is pure innuendo as if all the 

predatory adults originate from Auroville. 

The Working Committee 

30-05-2008 

 

* The observation that Auroville is "pushing for city-state status much like the Vatican" 

was one of the few errors taken out by the editors when requested by the Working 

Committee. 

 

 

(teksten er hentet fra 

http://www.auroville.org/downloads/BBC_WC_detailed_info_May_31st_08.pdf) 


